ДОКЛАД
за наблюдение на изпълнението на Общинския
план за развитие на Община Раднево
2014 – 2020 година
за 2015 година

Град Раднево
Март 2016 година

Доклад за наблюдение на изпълнението
на Общинския план за развитие 2014 – 2020 г.

2015 година

СЪДЪРЖАНИЕ:

І. Общи условия за изпълнение на Общинския план за развитие и в частност промените в социалноикономическите условия в общината
ІІ. Постигнат напредък по изпълнението на целите и приоритетите от ОПР.
ІІІ. Действията, предприети от компетентните органи с цел осигуряване на ефективност и ефикасност
при изпълнението на Общинския план за развитие.
ІV. Заключения и препоръки

Община Раднево
Март 2016г.

1

Доклад за наблюдение на изпълнението
на Общинския план за развитие 2014 – 2020 г.

2015 година

ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ
АСП
АНЛ
АХУ
БФП
ВиК
ГПСОВ
ГРАО
Дирекция БТ
ДСХ
ЕК
ЕС
ЗНЗ
ЗРР
ИАОС
ИППМП
МБАЛ
МИЕТ
МОСВ
НЗОК
НПДЗ
НП „ОСПОЗ”
НП
НСИ
ОПР
ОПОС
ОП АК
ОП РЧР
ОПЛ
ПМС
ПМЗ
ПУДООС
РЗОК
РИОСВ
СИ
СРМ
СМР
УНИЦЕФ
ФПЧ10
ЦНСТ
ЦСРИ
ЦДГ
SO2

Община Раднево
Март 2016г.

Агенция за социално подпомагане
Активиране на неактивни лица
Асистенти на хора с увреждания
Безвъзмездна финансова помощ
Водоснабдяване и канализация
Градска пречиствателна станция за отпадни води
Гражданска регистрация и административно обслужване
Дирекция бюро по труда
Дом за стари хора
Европейска комисия
Европейски съюз
Закон за насърчаване на заетостта
Закона за регионално развитие
Изпълнителна агенция по околна среда
Индивидуална практика за първична медицинска помощ
Многопрофилна болница за активно лечение
Министерство на икономиката енергетиката и туризма
Министерство на околната среда и водите
Национална здравноосигурителна каса
Национален план за действие по заетостта
Национална програмата “От социални помощи към осигуряване на заетост“
Национална програма
Национален статистически институт
Общински план за развитие
Оперативна програма околна среда
Оперативна програма административен капацитет
Оперативна програма развитие на човешките ресурси
Общо практикуващи лекари
Постановление на Министерски съвет
Програми и мерки за заетост
Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда
Районна здравноосигурителна каса
Регионална инспекция по околната среда и водите
Специализирани институции
Свободни работни места
Строително монтажни работи
United Nations International Children's Emergency Fund
Фини прахови частици
Център за настаняване от семеен тип
Център за социална рехабилитация и интеграция
Целодневна детска градина
Серен диоксид

2

Доклад за наблюдение на изпълнението
на Общинския план за развитие 2014 – 2020 г.

2015 година

Общинският план за развитие (ОПР) на община Раднево за периода 2014-2020 г. е
основополагащ, стратегически документ и важен инструмент при формирането и провеждането на
устойчиво и балансирано местно развитие. Документът очертава средносрочната перспектива за
социално, икономическо, инфраструктурно и екологично развитие на общината за период от седем
години. Общинският план за развитие на Община Раднево е разработен в съответствие с изискванията
на Закона за регионално развитие(ЗРР) и е приет с Решение №772 от 31.07.2014 година на Общински
съвет Раднево.
Изпълнението на Общинския план за развитие се отчита чрез годишни доклади за наблюдение
на изпълнението му. Дейностите по наблюдение изпълнението на Общинския план за развитие са
задължителни за органите на местната власт. Кметът на общината организира наблюдението на
изпълнението на Общинския план за развитие. На основание чл.23, т.4 и чл. 24 от Закона за регионално
развитие (ЗРР) и чл.91 от Правилника за приложение на ЗРР, Кметът на общината внася за обсъждане
и одобряване от общинския съвет Годишен доклад за наблюдението изпълнението на Общински план
за развитие.
Основната цел на доклада е да се следи в краткосрочен аспект постигането на набелязаните
стратегически цели и приоритети за местно развитие, чрез осъществяването на определени,
предварително дефинирани дейности, съгласно утвърдената Програма за реализация. В Годишния
доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие са отразени вече
реализираните инициативи и изпълнени проекти на територията на община Раднево през 2015 година.
Настоящият доклад съдържа:
 Общи условия за изпълнение на Общинския план за развитие (ОПР) и в частност промените в
социално-икономическите условия в общината;
 Постигнат напредък по изпълнението на целите и приоритетите от ОПР;
 Предприети действия за осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението на плана;
 Заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението.

І. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ
Основната цел на Доклада за наблюдение изпълнението на Общински план за развитие 20142020 е да следи в краткосрочен и в дългосрочен аспект постигането на набелязаните стратегически
приоритети за местно развитие чрез осъществяването на определени, предварително дефинирани
дейности, съгласно Програмата за реализация на плана. Планът на общината може да се актуализира и
допълва във времето в зависимост от динамично променящите се условия на средата при отчитане на
местните потенциали и ресурсовите ограничения.
На практика 2015 година (както и 2014) беше почти нулева от гледна точка на усвояването на
средства от ЕС за програмния период 2014-2020. И 2015 година може де се определи по-скоро като
приключваща предходния период, т. като продължи работата по изпълнение и приключване на вече
започнали проекти, отколкото като стартираща.
През изминалата година приключиха няколко проекта от програмен период 2007-2013 година:
 Проект „Изграждане и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в селата
Боздуганово, Коларово и Знаменосец, община Раднево”, Етап 1 Рехабилитация към Програмата
за развитие на селските райони;
 Проект „Интегриран воден проект за изграждане на ГПСОВ и изграждане и разширение на ВиК
мрежата на гр. Раднево” по ОП „Околна среда 2007 – 2013 г.” (ОПОС) – приключила І-ва фаза по
проекта;
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 Проект „Общинска администрация Раднево – ефективна и компетентна” - последният от
проектите за повишаване капацитета на администрацията по ОП „Административен капацитет”
2007-2013;
 Проект „И аз имам семейство”, по който Община Раднево е партньор на АСП и продължи 4
години.
През 2015 година стартираха два партньорски проекта по ОПРЧР за периода 2014-2020г. Това
са проект „Нови възможности за грижа”, който започна през месец март и стартиралия в края на
годината проект „Приеми ме 2015”, който е продължение на проект „И аз имам семейство” за
предоставяне на социалната услуга „Приемна грижа”. И по двата проекта община Раднево е партньор
на Агенция за социално подпомагане.
През летните месеци на годината се реализира проект „Осигуряване на топъл обяд в община
Раднево“ към Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане
2014BG05FMOP001-03.01 “Осигуряване на топъл обяд“-2015г.
В пълна степен са използвани възможностите на националните и регионални програми за заетост, както
и възможностите за кандидатстване към ПУДООС за повишаване на екологичната култура и навлизане
на съвременните тенденции в сферата на опазване на околната среда.
ДЕМОГРАФСКО РАЗВИТИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ
Население на Община Раднево
Съотношение на градско/селско население в община Раднево /постоянен адрес/
Година
Общо
Град
Село
2010
21520
14830
6690
2011
21299
14753
6546
2012
21078
14647
6431
2013
20893
14547
6346
2014
20602
14421
6181
2015
20377
14276
6101
Забележка: Източник на информация: ГРАО.
Населените маста в община Раднево са 22, като 21 от тях са села и един град. По данни на
ГРАО броя на населението в общината към 31.12.2015г. по постоянен адрес е 20 377 души, а само на
град Раднево е 14 276 души. Населението е концентрирано предимно в града, където живее 70.05 % от
постоянното население на общината. Най - малкото село е с. Константиновец, което е с 35 живеещи към
31.12 2015 г. Забелязва се процес на обезлюдяване на селата, като най-застрашени са малките села - с.
Константиновец, с. Българене и с. Ковач.
При разглеждане на периода 2010г. - 2015г. се забелязва тенденция към намаляване на броя на
населението на общината, като цяло със спад от 1 143 души за горепосочения период .
Изменение на населението в община Раднево / постоянен адрес /
2010
2011
2012
2013
2014
Гр. Раднево
14 830
14 753
14 647
14 547
14 421
С. Бели бряг
120
112
109
103
97
С. Боздуганово
368
371
364
370
366
С. Българене
67
69
68
69
65
С. Даскал-Атанасово
284
269
256
252
250
С. Диня
169
169
168
165
162
С. Землен
86
85
86
82
76
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С. Знаменосец
596
588
С. Ковач
84
88
С. Ковачево
557
536
С. Коларово
360
367
С. Константиновец
45
42
С. Любеново
392
386
С. Маца
106
104
С. Полски градец
497
471
С. Рисиманово
93
92
С. Свободен
113
107
С. Сърнево
1 337
1 334
С. Тихомирово
106
93
С. Тополяне
175
174
С. Трояново
710
666
С. Трънково
425
423
ОБЩО
21 520
21 299
Забележка: Източник на информация: ГРАО.

581
89
526
356
39
399
105
455
95
107
1 310
94
169
640
415
21 078

2015 година

573
78
517
349
39
406
105
434
90
105
1 302
91
171
617
428
20 893

555
83
502
337
36
403
105
418
87
102
1 287
85
164
583
418
20 602

543
79
483
334
35
425
104
405
80
100
1 284
94
163
561
419
20 377

От данните показани в таблицата е видно, че броя на населението в град Раднево е най-високо
за общината. Динамиката на населението за последните пет години се характеризира с минимални
колебания в броя.
Население в община Раднево по постоянен адрес
към 31.12.2015 година
С. Трояново
С. Тополяне

С. Трънково

С. Тихомирово
С. Сърнев о
С. Свободен
С. Рисиманов о
С. Полски градец
С. Маца
С. Любеново
С. Константинов ец
С. Коларово
С. Ковачево
С. Ковач
С. Знаменосец
С. Землен
С. Диня
С. Даскал-Атанасово
С. Българене
С. Боздуганов о
С. Бели бряг

Гр. Раднево
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Раждаемост, естествен прираст
Живородени, умрели и естествен прираст на населението
Живородени
Умрели
Естествен прираст
Общо
Мъже
Жени
Общо
Мъже
Жени
Общо
Мъже
Жени
2010
202
104
98
347
198
149
- 145
- 94
- 51
2011
159
70
89
356
186
170
- 197
- 116
- 81
2012
144
78
66
345
185
160
- 201
- 107
- 94
2013
161
82
79
325
176
149
- 164
- 94
- 70
2014
166
90
76
389
208
181
- 223
- 118
- 105
2015
156
80
76
324
162
162
- 168
-82
-86
Забележка: Източник на информация: НСИ.

Година

Тенденцията за намаляване на населението се запазва в периода 2010г. - 2015г. Определящото
за този процес е ниската раждаемост, високата смъртност и отрицателния естествен прираст.
Намаляването на броя на населението, както и през предходните години, до голяма степен се дължи на
обезлюдяването и застаряването на населението в селата, както и на продължаващите миграционни
процеси. Несъответствието между оценките на индивида за обкръжаващата среда и неговите
потребности и интереси поражда стремежа и го мотивира да потърси подходящи условия за тяхната
реализация в друго населено място.
Друга характерна тенденция в периода 2010 – 2015г. в община Раднево е нарастване на
смъртността, като при мъжете тя е по-висока в сравнение с тази при жените.
Всички тези фактори показват нарастващата негативна тенденция в демографската характеристика на
община Раднево .
Населението в общината е „застаряващо”. Увеличава се делът на възрастните хора, което се
проявява и във възрастовата структура на населението. Всичко това се вижда в следващата таблица,
която представя наблюдаваните тенденции за общината.
Възраст
(в навършени
2010
2011
2012
години) / настоящ
адрес
Общо
21825
21650
21232
Под 7
1233
1254
1209
От 7 до 13
1341
1373
1346
От 14 до 17
841
782
741
От 18 до 59 жени
5925
5848
5694
От 18 до 62 мъже
7048
6957
6784
Над 60 жени
3356
3331
3330
Над 63 мъже
2081
2105
2128
Забележка: Източник на информация: ГРАО.

2013
20943
1206
1262
770
5544
6675
3342
2144

2014
20585
1167
1242
747
5422
6572
3323
2112

2015
20435
1129
1216
788
5354
6511
3327
2110

Около 25% от общия брой население е в пенсионна възраст, 15% са в под трудоспособна
възраст и близо 60% в трудоспособна. От дадените показатели става ясно,че процента на население в
трудоспособна възраст намалява, докато този в над трудоспособна остава почти непроменен.
Във всички села се наблюдава влошаване на възрастовата структура. Най-осезаемо е в селата Маца,
Землен, Константиновец, Бели бряг, Българене, където процента на хората в над трудоспособна
възраст е повече от 50% от общия брой население. С най-добри показатели е село Сърнево.
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Анализът на данните показва основните демографски проблеми в общината, имащи пряко
отношение към социалната политика и системата на социалните услуги и потребностите на
населението от социални, здравни и други услуги:
 задълбочаване процесът на остаряване на населението
 ниска раждаемост с тенденция към по-силно намаление;
 задържащо се високо ниво на смъртност и отрицателен естествен прираст;
 увеличаване броят на населението над трудоспособна възраст.
ЗАЕТОСТ И БЕЗРАБОТИЦА
Заетост
По данни на Дирекция „Бюро по труда”- Раднево, отразени в Анализа за състоянието и
тенденциите в развитието на пазара на труда през 2015 година, продължава тенденцията към
намаляване на броя на икономически активното население в общината. За 2015 то е 8 793 души и
представлява 46,04 на сто от общия брой на живеещите в общината. Поддържащата тенденция към
намаляване е друг показател сигнализиращ, че общината е заплашена от намаляване на най-ценния си
ресурс – работната сила.
Основните производствено - стопански дейности в общината са въгледобив и
енергопроизводство и свързаните с тях ремонт и поддържане на минните и енергийни мощности.
Крупни предприятия на територията на Община Раднево са "Мини Марица - изток" ЕАД с клоновете си
Рудник "Трояново 1", Рудник "Трояново - север" и Рудник "Трояново 3", "ТЕЦ Марица -изток 2" ЕАД,
"Минстрой Марица изток" АД , които създават мощен производствен потенциал и осигуряват трудова
заетост на населението в региона. Благодарение на тях Община Раднево се нарежда на едно от
първите места между общините в страната по равнище на социално-икономическото развитие,
измерено с показателя брутен вътрешен продукт на човек от населението и представлява основен
производител на лигнитни каменни въглища и важен производител на електроенергия. Заетостта в
останалите икономически дейности на индустрията, аграрния сектор, търговията и услугите остава по слабо развита и усилията в тази насока са алтернатива за икономиката на общината.
Безработица
Общият брой на регистрираните безработни в района, обслужван от Дирекция БТ - Раднево
(Дирекцията обслужва общините Раднево и Гълъбово) към 31.12.2015 г. е 1 399 души. От тях 828 (59,19
на сто) са в община Раднево. Средногодишният брой на безработните през 2015 г. е 1 474 и е със 7,35
% по- малък от предходния.

Месец/
Раднево

Януари

Февруари

Март

Април

Май

Юни

Юли

Август

Септември

Октомври

Ноември

Декември

Равнище на безработица по месеци за 2015 година (в %)

2015

11,52

11,54

11,74

11,48

11,21

10,52

10,04

9,68

9,41

9,16

9,39

9,42

Забележка: Източник на информация: Дирекция БТ - Раднево
От таблицата е видно, че равнището на безработица през 2015 година за община Раднево
намалява след първото тримесечие и това съвпада с тенденцията за бюрото като цяло. Равнището на
безработица е над общото за страната, с изключение на м. януари, м. февруари и м. декември.
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2015 година

9,68
11,57
10,03

9,41
11,86
10,36

9,16
11,46
10,51

9,39
11,58
10,93

Декември

Ноември

10,04
11,63
10,54

Октомври

10,52
11,00
10,72

Септември

11,21
10,99
10,92

Август

11,48
11,20
11,02

Юли

11,74
11,51
11,15

Юни

Май

11,54
11,30
10,97

Април

11,52
11,11
10,32

Март

2015
2014
2013

Февруари

Месец

Януари

Равнището на безработица по месеци (в %) за 2013 г., 2014 г. и 2015 г.:

9,42
11,54
10,76

Забележка: Източник на информация: Дирекция БТ - Раднево

12
10
8
6

Януари

4

Май

2
2015

Септември
2014

0

2013

Безработица в %

Равнище на безработица в Община Раднево в %

Години

По данни на Дирекция БТ, посочени в „Анализа за състоянието и тенденциите в развитието на
пазара на труда през 2015 година „полово - възрастовата структура на входящия поток от
безработни през изминалата година в сравнение с предходната се характеризира със следните
промени:
 нараства делът на постъпващите на пазара на труда жени
Година
2013 г.
2014 г.
2015 г.
Безработни жени в % 55,72
56,84
57,02
нараства делът на новорегистрираните младежи (лицата до 29 год. вкл.) в общата
съвкупност:
Година
2013 г.
2014 г.
2015 г.
Безработни лица в % 32,16
29,60
33,07


Разпределението по професионален признак на новорегистрираните безработни през анализирания
период показва съществени промени, което затруднява определянето на някаква тенденция.
И през 2015 година най-голям е делът на безработните с основно и с начално и по-ниско
образование. Недостатъчният образователен ценз затруднява реализацията им на
пазара на труда. Те образуват основната част от т. нар. "застойна безработица". При
невъзможност за устройване на работа, поддържането на регистрацията им в бюрото по


Посочените данни от Дирекция „Бюро по труда” Раднево се подават обобщени за общините Раднево и
Гълъбово.
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2015 година

труда за повечето от тях е обусловено от включване в програми за заетост и право на
получаване на социална помощ. Чрез реализацията на Националната програма "От
социални помощи към осигуряване на заетост", Програма за обучение и заетост на
продължително безработни лица, Схема "Подкрепа за заетост" и регионални програми
броят на регистрираните от тези групи се запазва и не нараства съществено. По-малка
е динамиката в групата на безработните с висше и средно образование, чийто брой
през годината се запазва.
В професионално-квалификационната и полово-възрастова структура на безработните лица делът
на продължително безработните е значителен във всички групи, като най-висок - 47,27% е при тези
без специалност и професия. Средната продължителност на престой на пазара на труда през 2015
г. е 9,8 месеца, което е увеличение с 1,4 пункта спрямо 2014 г. .” 
Образователна структура на населението
Образователната структура на населението остава на сравнително добро ниво,
характеризираща се с относително висок дял на лицата с висше и средно образование. Това отразява
влиянието на структурата на местната икономика и преди всичко на потребностите на фирмите от
отраслите енергетика, добивна промишленост, както и на публичната администрация.
Няма промяна в броя на детските и учебните заведения в общината през 2015 година. През
учебната 2014/2015 се разкриха подготвителни групи в още две училища в общината и броят на децата
в подготвителните групи се е увеличил - 13 %. В общи линии няма драстично изменение на децата
посещаващи детски и учебни заведения за учебната 2013/2014 и 2014/2015 г., но децата в училищата са
по-малко с 73.
Брой деца, посещаващи детски и учебни заведения
2012-2013
2013-2014
1. Деца в детски градини /без предучилищни форми/
339
332
2. Деца в предучилищни форми на образование/детска
289
311
градина, училище/
3. Деца в общински и държавни училища /общ брой/
1 779
1 729
737
713
 Деца в общински и държавни училища / 1- 4 клас/
754
728
 Деца в общински и държавни училища / 5- 8 клас/
288
288
 Деца в общински и държавни училища /9-12 клас/
Забележка: Източник на информация: Дирекция Социална политика, Община Раднево

2014 -2015
306
352
1 656
658
688
310

Здравеопазване
Към настоящия момент здравната инфраструктура в общината е доста добра и включва
следните болнични заведения: Многопрофилна болница за активно лечение "Д-р Димитър Чакмаков Раднево" ООД, „Медицински център – I Раднево“ ЕООД и Държавната психиатрична болница "Д-р
Георги Кисьов" - Раднево. Освен това в гр.Раднево е разположен филиал на Центъра за спешна
медицинска помощ - Стара Загора.
За населението на община Раднево се грижат 9 индивидуални практики за първична медицинска
помощ, от които осем в гр. Раднево и една в село – Сърнево. Една практика е регистрирана в друга
община с адрес и на територията на с. Ковачево. Три от селските практики са незаети, поради малкия
брой пациенти. Населението на незаетите практики се обслужва от общо практикуващите лекари (ОПЛ)


Посочените данни от Дирекция „Бюро по труда” Раднево се подават обобщени за общините Раднево и
Гълъбово.
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2015 година

от град Раднево, Стара Загора и Гълъбово. ОПЛ осигуряват 24-часово обслужване на пациентите си
чрез договор с лечебно заведение - „Медицински център І Раднево” ЕООД, което е разкрило неотложен
кабинет. От работещите по договор с РЗОК три джипита са с придобита специалност „Обща медицина”,
„Вътрешни болести”, а останалите са зачислени за специализация.
Има разкрити практики в рамките на промишления комплекс „Мини Марица-изток”, които не работят по
договор с РЗОК и обслужват работещите в трите рудника. Община Раднево има висока осигуреност с
лекари по дентална медицина - 14 ИППМП. Една част от тях не работят с НЗОК и обслужват
работещите в „Мини Марица-изток” и ТЕЦ 2. В гр. Раднево работят 3 аптеки по договор с РЗОК, една,
която не работи със здравна каса и една дрогерия в с. Сърнево.
Здравно обслужване в училищата и детските заведения се осъществява от 11 медицински
специалиста, които работят в разкритите кабинети към тях.
За осигуряване на качествена и навременна профилактика на подрастващите, учащите и
населението на Община Раднево са разработени и реализирани програми в тази посока. През 2014
година отново се организираха и проведоха Общински кампании за повишаване на здравната култура и
намаляване на рисковото за здравето поведение срещу наркотици, СПИН, полово предавани инфекции,
хепатити, тютюнопушене, туберкулоза, остеопороза, рак на млечна жлеза и други социалнозначими
здравни проблеми. През годината са извършени и три кампании с проведени профилактични прегледи
за остеопороза на 133 лица.
Могат да се направят следните изводи за състоянието на здравеопазването на територията на
община Раднево:
 Община Раднево разполага с добра осигуреност и развита здравна мрежа за оказване на
първична медицинска и първична дентална помощ;
 Наблюдава се дисбаланс - осигуреността е по-висока в града;
 Непривлекателни лекарски практики, които остават свободни;
 Организацията за неотложна помощ е недостатъчно ефективна и създава затруднен достъп,
особено за хората от селата.
 В денталната помощ се регистрира ниско ниво на профилактичната дейност, особено за
децата;
 Има потребност от развитие на дългосрочни грижи за лица с психични заболявания;
 Затруднена е колаборацията между различните доставчици на здравни услуги, между
лечебните заведения за болнична помощ и лечебните заведения за извънболнична и
спешна помощ;
 Демографското остаряване на населението поставя допълнителни изисквания пред
структурата на здравните потребности, поради обстоятелството, че възрастните хора са
носители на повече от едно хронично заболяване, което води и до по-големи разходи за
здравно обслужване.
Социални услуги
Структурата на звената предоставящи социални услуги в община Раднево и техния капацитет
показва, че преобладават социалните услуги, предоставяни в общността. Това съответства на
националната политика за деинституционализация, без да отменя необходимостта от по- нататъшно
развитие в качествено-структурно отношение на услугите в общността.
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Година
Социална услуга,
Вид - услуга
местоположение
в общността
резидентен,
СИ, мобилен
тип, др.

Домашен социален
патронаж
Обществена
трапезария
ЦНСТ
ЦСРИ
Личен асистент по
проект „Подкрепа за
достоен живот”
Дом за стари хора
Център за
обществена
подкрепа, град
Раднево
Услуги по проект
„Социални услуги за
социално включване
в Община Раднево –
възможност за по
добър живот„

Капаци
тет
брой
места

Услуга в
общността
Услуга в
общността
Резидентен
тип услуга
Услуга в
общността
Услуга в
общността

330

СИ
Услуга в
общността

Услуга в
общността

2014
Средногод
ишна
заетост
(реален
брой
потребител
и
270

2015 година

Общ брой
персона, в
т. ч.
ръководит
ел

2015
Средногод
ишна
заетост
(реален
брой
потребител
и
330
270

Капаци
тет
брой
места

Общ брой
персонал,
в т. ч.
ръководит
ел

23
35

35

15

15

40

24
35

35

11

15

15

11

40

8

40

40

9

29

26

6
40

6
10

3
7

6
40

6
38

3
7

49

69

30

20

17

5

Проекта приключи в края на 2014 г.

ІІ. ПОСТИГНАТ НАПРЕДЪК ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЦЕЛИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ ОТ ОПР
Предмет на анализ и оценка са постигането на целите и приоритетите, устойчивостта,
въздействието, ефективността и ефикасността на използваните ресурси заложени в общинския план за
развитие.
Визията на община Раднево заложена в Общински план за развитие 2014-2020 е: Община Раднево е
успешно съчетание между стабилна индустрия, развито селско стопанство и сектор на услугите с
чиста околна среда, приветлива и отговорна общинска администрация и модерна инфраструктура.
Основната стратегическа цел на община Раднево е: Превръщане на Община Раднево в модерна
българска община с развита икономика, удобна инфраструктура, чиста околна среда, висока заетост и
доходи, благоприятна среда за развитие на способностите и талантите на нейното население.
За постигане на така формулираната основна стратегическа цел са разработени 5 стратегически цели,
12 приоритета и 35 мерки, които ще бъдат изпълнявани през 7-те години на действие на плана чрез
реализацията на конкретните проектни интервенции.
В изпълнение на определените Стратегически и специфични цели по приоритетите Кметът на общината
организира разработването на проекти и програми за привличане на външно финансиране със средства
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от ЕС посредством Оперативните програми, Програмата за развитие на селските райони, както и
реализирането на проекти и дейности с целево и бюджетно финансиране.
За реализирането на основната стратегическа цел в Общинския план за развитие на Община Раднево
са определени стратегически приоритети, в които са концентрирани мерките за общинско развитие:
Стратегическа цел 1: Подобряване достъпа до пазара на труда и повишаване на заетостта на
икономически активното население
Приоритет 1.1: Оказване на подкрепа за включване в пазара на труда на младежите,
групите в неравностойно положение и продължително безработните.
По този много важен за населението на общината приоритет през 2015 година са изпълнявани основно
проекти към национални, регионални програми за заетост, Оперативна програма Развитие на
човешките ресурси (ОП РЧР), както и реализирани конкретни дейности и мероприятия.
Част от проектите стартират през предходната година и приключват през 2015, друга част започват през
2015 и продължават своята реализация през 2016 година.
Като направим съпоставка с предходната 2014 г., Община Раднево като работодател по програми за
заетост е осигурила със 103 работни места по-малко. Причина за това е отпадането на Национална
програма ”От социални помощи към осигуряване на заетост” (НП ОСПОЗ) от Национален план за
действие по заетостта (НПДЗ), задължителното съфинансиране по насърчителните мерки от Закона за
насърчаване на заетостта (ЗНЗ) и забавяне стартирането на проектите за заетост по ОП РЧР 2014 г.2020 г.
По проект „Подкрепа за заетост” Община Раднево е наела:
 работник, поддръжка на пътища – 11 лица за шест месеца с обект с. Коларово и с. Трънково.
 общ работник – 10 лица за четири месеца с обекти с. Свободен, с. Тихомирово, с. Тополяне и гр.
Раднево.
Използвайки възможностите на Национална програма ”Старт на кариерата” Община Раднево за
пореден път даде шанс на младите хора да добият професионален опит в своята квалификация и
повечето от тях да се реализират в администрацията. По програмата започнаха работа 6 лица на
длъжност младши експерт в община Раднево. Заетостта е 9 месеца.
По „Регионална програма за заетост” е осигурена заетост на 10 лица на длъжност „Работник,
поддръжка” за шест месеца на осем часов работен ден. По Национална програма ”За заетост и
професионално обучение на хора с трайни увреждания” – работят 1 лице на длъжност санитар в ДСХ и
3 лица на длъжност технически сътрудник в ЦСРИ, кметство с. Сърнево и кметство с. Трояново.
Във връзка с Постановление №4/15.01.2015 г.на Министерски съвет за одобряване на допълнителни
трансфери чрез бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2015 г. за
предоставяне на услугата „Личен асистент” започнаха работа 12 лични асистента. Заетостта продължи
до 24.04.2015 г. По Проект „Нови възможности за грижа” по ОП РЧР са назначени са 13 лица на
длъжност „Личен асистент”.
ПРОГРАМА

БРОЙ НАЕТИ
ЛИЦА

ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА ЗАЕТОСТ”

21

НП ”СТАРТ НА КАРИЕРАТА”

6

РЕГИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЗАЕТОСТ

10
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НП „ЗА ЗАЕТОСТ И ОБУЧЕНИЕ НА ХОРА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ”

4

ПМС №4/15.01.2015 Г.

12

„НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ГРИЖА” ПО ОП РЧР

15

ОБЩО НАЕТИ ОТ ОБЩИНА РАДНЕВО ЛИЦА ПО ПРОГРАМИ ЗА ЗАЕТОСТ

68

Търсене на работна сила чрез Дирекция БТ – Раднево
По данни на Дирекция БТ – Раднево през 2015 г. общо постъпилите на работа в общината са
551 лица. Най-търсени са безработните специалисти – 44,46 на сто от заявените места са за тази група
лица. Следват местата за безработни лица без квалификация – 32,85 на сто. За лица с работническа
професия са 22,69 на сто от заявените места.

Показатели

Всичко

С работн.
професия

Специа
листи

Постъпили на работа
551
125
от тях:- чрез посредничество
на Дирекция БТ
441
97
от тях: по мерки
15
2
по програми
28
8
по схеми на ОП РЧР
121
27
на първичен пазар
277
60
Забележка: Източник на информация: Дирекция БТ - Раднево

Без
квалифика
ция

245

181

200
6
4
56
134

144
7
16
38
83

През 2015 г. общият брой на заявените свободни работни места(СРМ) в бюрото извън
програмите за заетост е 285, като 271 са заявените места на първичен пазар, което представлява
95,09%.

Показатели

Всичко

С работническа
Без
Специалисти
професия
квалификация

Заявени СРМ през месеца-всичко
285
21
Заявени СРМ - първичен пазар
271
21
Забележка: Източник на информация: Дирекция БТ - Раднево

60
60

204
190

От данните посочени в Анализа за състоянието и тенденциите в развитието на пазара на
труда през 2015 година на Дирекция БТ, относно квалификация и преквалификация на безработните
лица става ясно, че интересът на безработните лица към курсовете организирани от бюрото по
различни програми за професионална квалификация е траен. През годината Дирекция БТ осигурява


Посочените данни от Дирекция „Бюро по труда” Раднево се подават обобщени за общините Раднево и
Гълъбово.
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обучение и заетост по различни проекти, регионални и национални програми за заетост, като: проект
"Професионално обучение за всички - шанс за успешен преход към заетост" /ПРО-ШАНС/, „Програма за
обучение и заетост на продължително безработни лица”, Национална Програма "Асистенти на хора с
увреждания", Национална Програма „За заетост и обучение на хора с трайни увреждания” Национална
Програма "Активиране на неактивни лица", „Национална програма „Сигурност", „Шанс за работа - 2015",
Регионална програма за заетост в община Раднево" и др. Осигурена е заетост и по схемите „Младежка
заетост", BG051P0001- 2.1.14 - „Аз мога повече" и „По- близо до работа".
В изпълнение на Национален план за изпълнение на европейската гаранция за младежта в Дирекция
„Бюро по труда" Раднево са определени двама посредника, специализирани за работа с младежи (един
от бюрото и един от филиала). През месец март в Дирекция „Бюро по труда" Раднево се проведе
инициативата "EURES - Отворени врати". Събитието беше посетено от 31 лица, които са регистрирани
като безработни.
Може да се направи извод, че заложеното за 2015 година по този приоритет е изпълнено.
Благодарение на посочените по-горе програми и инициативи през 2015 г. в Община Раднево е
осигурена заетост на безработните лица. По различни национални и регионални програми за
заетост, както и по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” безработни и
заети лица придобиха професионална квалификация, което улесни тяхната реализация.
Приоритет 1.2: Създаване на условия за достъп до пазара на труда на етническите
малцинства
През 2015 г. 14 лица преминаха обучение за „Ключова компетентност” по проект „Подкрепа за заетост”.
Изпълнение на програми за временна и постоянна заетост на представители на етническите
малцинства:

СХЕМИ
НА ОП
„РЧР”

РОМИ, ЗАПОЧНАЛИ РАБОТА НА ПЪРВИЧЕН ПАЗАР НА ТРУДА И
включени в ПМЗ по ЗНЗ и в проекти по ОП "РЧР"

БРОЙ ЛИЦА

ЗАПОЧНАЛИ РАБОТА НА ПЪРВИЧЕН ПАЗАР НА ТРУДА

29

НП „АХУ”

5

НП „АНЛ”

1

РЕГИОНАЛНА ПРОГРАМА

3

ЧЛ.41 А

2

„ПОДКРЕПА ЗА ЗАЕТОСТ”

14

„МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”

15

Стратегическа цел 2: Обновяване на общинския сграден фонд и ефективно използване на
общинската собственост
Приоритет 2.1: Повишаване на енергийна ефективност на общинския сграден фонд и
използване на възобновяеми източници за производство на енергия

Община Раднево
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По посочения приоритет през годината се изпълни проект „Осъществяване на мерки за енергийна
ефективност на сграда на общинска администрация град Раднево“ на стойност 309 669,89 €.
Споразумението между Министерството на икономиката енергетиката и туризма(МИЕТ) и Община
Раднево за предоставяне на безвъзмездната помощ по проекта към Международен фонд „Козлодуй” е
подписано в средата на 2013 година, а реалното му стартиране започна през април 2015 година. В
резултат от изпълнението му е повишено нивото на енергийна ефективност в сградата на Общинска
администрация гр. Раднево.
През годината Нараства броят на санираните частни жилища, но често това става без одобрен проект,
поради което няма информация за точния им брой. По Националната програма за енергийна
ефективност на многофамилни жилищни сгради през 2015 година са подадени документи и
сключени договори за саниране на три жилищни блока в гр. Раднево. Изготвени са техническите
проекти и през 2016 предстои санирането им. По-късно през годината са подадени документи за още
четири жилищни блока.
Постигнатото по този приоритет през годината е недостатъчно. Причината за това от
една страна е липсата на подходящи схеми за кандидатстване, а от друга недобрата
организация за работа от страна на общинска администрация.
Приоритет 2.2: Ремонт и обновяване на общинския сграден фонд, опазване и
съхраняване на културно-историческото наследство.
За постигането на Приоритет 2.2: Ремонт и обновяване на общинския сграден фонд, опазване и
съхраняване на културно-историческото наследство през 2015 година със собствени средства са
извършени следните основни ремонти на общински сграден фонд: ремонт на кухненски блок в сграда
филиал ЦДГ – 1 гр. Раднево, вкл.авторски надзор, техническо ръководство; ремонт на кухненски блок в
сграда на ЦДГ- 4 гр.Раднево, кв. Гипсово, вкл. авторски надзор и техническо ръководство. Извършена е
доставка и монтаж на ел. котел за ЦДГ - 1, филиал гр. Раднево. За постигането на Приоритет 2.2 са
извършени и текущи ремонти: вътрешен ремонт на сграда ЦДГ-4 , кв.Гипсово, гр.Раднево и във връзка
със санирането на сградата на общинска администрация е направен ремонт на калканна обшивка и
обшивка по бордове, както и ремонт на лежащ олук и подмяна на барбакани.
Общата стойност на разходите за ремонт и обновяване на общинския сграден фонд
надхвърлят 180 000 лева и са извършени само със собствени средства на общината. След
реализацията на посочените дейности може да се заключи, че заложените мерки за
постигане на Приоритет 2.2, в голяма степен не са изпълнени.
Стратегическа цел 3: Модерна техническа инфраструктура, създаваща условия за висока
конкурентоспособност на предприятията на територия на общината и благоприятна среда за
труд и живот на населението
Приоритет 3.1: Рехабилитация на общинската пътна мрежа
Приоритет 3.2: Развитие на градската и селската среда
Приоритет 3.3: Обновяване на ВиК мрежата в общината
По отношение на постигането на Приоритет 3.1: Рехабилитация на общинската пътна мрежа
със собствени средства през годината се извърши ремонт и рехабилитация на пътна и улична мрежа в
общината: направен е основен ремонт на част от общински път от път Стара Загора – Сърнево до с.
Боздуганово SZR 2157, направа на комбинирана ограда и парапет на мост на стойност 18 420 лв.;
основен ремонт (целева субсидия) на общински път от път Раднево – Гълъбово до с.Трояново –
SZR1151 на стойност 239 300 лв.; основен ремонт на част от общински път (SLV 1044) от границата
между общини Раднево и Нова Загора по пътя от с. Новоселец до с. Ковачево, на стойност 75 656,96 лв.
Също така за постигането на Приоритет 3.1: Рехабилитация на общинската пътна мрежа със собствени
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средства през 2015 година се извърши текущ ремонт за възстановяване на асфалтова настилка на част
от улиците в кв. Гарова махала и кв. Гипсово на стойност 255 180 лв.
Може да се заключи, че заложените мерки за постигане на Приоритет 3.1: Рехабилитация на
общинската пътна мрежа, в голяма степен са изпълнени.
По отношение на постигането на Приоритет 3.2: Развитие на градската и селската среда със
собствени средства за основен ремонт през годината се извърши: Изграждане на улично осветление на
между блоково пространство „Минчо Стоянов" № 1, 3 и №5 и междублоково „Тракия" №2 и 4 на
територията на гр.Раднево /о.т. 1267-1271-1782; о.т. 17-82-1298; о.т. 1294-1297; о.т. 1349-1270, вкл.
авторски и строителен надзор на стойност 80 000лв.; изгради се съоръжение за ограничаване на
скоростта в гр. Раднево , ул. „Заводска” и в с. Ковачево на стойност 3 322 лв.
През 2015г. със средства от ПУДООС (Предприятие за управление на дейностите по опазване на
околната среда) в рамките на националната кампания „За чиста околна среда – 2015г.” са
осъществени три проекта.
- Проект „Сензорна градина към Център за социална рехабилитация и интеграция – община
Раднево”. Той е ориентиран изцяло в полза на потребителите на Центъра за социална рехабилитация
и интеграция. Насочен е към нуждата на хората с увреждания. По проекта бяха осъществени дейности
по почистване, озеленяване, зацветяване и възстановяване на зона за отдих.
- По проект „Почистване и озеленяване на площи за отдих и реновиране на детска
площадка в парка на с. Тополяне” е извършено е почистване, залесяване и възстановяване на
детската площадка в парка на село Тополяне.
- По проект „С моите ръце – правя чудеса” на Целодневна детска градина, с Коларово бяха
осъществени дейности по почистване, залесяване, зацветяване и възстановяване на зона за отдих.
Общата стойност на разходите за изпълнение на трите проекта в рамките на националната кампания
„За чиста околна среда – 2015г.” е 22 687,54 лева.
Може да се заключи, че направените инвестиции са недостатъчни, но въпреки това мерките
за постигане на Приоритет 3.2: Развитие на градската и селската среда са изпълнени в не
малка степен.
За постигането на Приоритет 3.3: Обновяване на ВиК мрежата в общината през 2015г. се работи
за постигането на две от трите заложени мерки, а именно 3.3.2. Рехабилитация на съществуваща
водопроводна мрежа и 3.3.3. Довършване изпълнението на проекта за интегриран воден цикъл на гр.
Раднево.
През октомври 2015г. приключи изпълнението на проект „Изграждане и рехабилитация на
водоснабдителни системи и съоръжения в селата Боздуганово, Коларово и Знаменосец, община
Раднево – етап 1 Рехабилитация” по Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г., Мярка
321, „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“. Стойността на проекта по
договор е 4 755 212 лв.
През същия месец приключи и изпълнението на първа фаза на проект „Интегриран воден проект за
изграждане на ГПСОВ и изграждане и разширение на ВиК мрежата на гр. Раднево” финансиран по
Оперативна програма „Околна среда” 2007-2013 г., процедура за директно предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ: BG161РО005/10/1.11./02/16 „Подобряване и развитие на
инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации с над 10 000 е.ж.”, Приоритетна ос 1
„Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води”. Стойността на целия
договор за предоставяне на БФП е 37 535 248.93 лв., от които стойността на І-ва фаза(приключила) е
30 146 244,67 лв. До фазиране на проекта се стигна след официалното разрешение на ЕК за разделяне
на фази на обществено значими, но по обективни причини незавършени проекти, продиктувано от
приключването на Програмен период 2007 – 2013 г.
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Втората фаза ще се осъществи през 2016 г. и е свързана с изграждане на ГПСОВ в гр. Раднево. Цел на
процедурата по фазиране e успешно приключване на ВиК инфраструктурни проекти, чието изпълнение
е започнало с финансиране от ОПOС 2007-2013 г.
Може да се заключи, че през 2015 г. в голяма степен са изпълнени заложените мерки за
постигане на Приоритет 3.3: „Обновяване на ВиК мрежата в общината”. Достигането на
приоритет 3.3. препокрива реализацията и на приоритет 4.1. „Подобряване качеството на
водите и устойчиво управление на водните ресурси”.
Стратегическа цел 4: Чиста околна среда в общината
Приоритет 4.1: Подобряване качеството на водите и устойчиво управление на
водните ресурси
Освен посочените по-горе проекти за достигане на този приоритет през изтеклата година са
извършени довършителни работи по реконструирането на отводнителна канавка К-1 с.Сърнево на
стойност 34 318 лв. Проекта се реализира със средства от националния бюджет и цели защита на
населението от наводнения и устойчиво управление на водните ресурси.
Приоритет 4.2: Намаляване на емисиите на прах и предприемане на инициативи за
подобряване качеството на атмосферния въздух
Приоритет 4.3 Намаляване на количеството на отпадъци в общината
И през 2015 г. броят на проектите, свързани с водната и канализационната инфраструктура,
продължава да бъде преобладаващ. Това се дължи на факта, че през изтеклата година общината
продължи изпълнението на проекти стартирали предходните години и не е кандидатствала с нови.
Отново другите елементи на околната среда – въздух, почва, биоразнообразие и шум остават на заден
план.
Във връзка с изпълнение на приоритет 4.2. и 4.3. за намаляване на емисиите на прах и предприемане
на инициативи за подобряване качеството на атмосферния въздух и намаляване на количеството на
отпадъци в общината продължават да се реализират редица инициативи по опазване на околната
среда, както от общинска администрация, така и от предприятията, замърсяващи околната среда,
разположени на територията на Община Раднево.
За изпълнение на Приоритет 4.2. Намаляване на емисиите на прах и предприемане на
инициативи за подобряване качеството на атмосферния въздух са изпълнени редица мерки.
През 2015 трябваше да бъде актуализирана „Програма за намаляване нивата на
замърсителите и достигане на установените норми за вредни вещества в района за оценка и
управление на качеството на атмосферния въздух на Община Раднево”, но по финансови причини,
това не беше направено. През 2015 г. отпадъчното тяло на Депото за твърди битови отпадъци на
Община Раднево беше запръстявано на всеки три месеца, съгласно изискванията на РИОСВ – Стара
Загора, като очаквания резултат е намаляване на емисиите на ФПЧ10. Регулярно се поддържа и
хигиенизира общинската пътна мрежа, междужилищните пространства, детски и спортни площадки,
паркове, площади и градинки. През 2015 г бе изготвен работен проект „Закриване на съществуващо
сметище за ТБО на община Раднево”, като в края на годината е внесено уведомително писмо до
ПУДООС, за плануване на необходимите средства за неговата реализация в проекто-бюджета на
Предприятието за 2016 година.
Във връзка с препятстване на вторичния унос на фини прахови частици по инициатива и с помощта на
граждани и общинсска администрация бяха предприети залесителни и озеленителни мероприятия на
територията на общината; реализиранни са мерки за изграждане на нови зелени площи
(облагородяване на околоблокови пространства), поддръжка на съществуващи зелени площи.
И през 2015 г. се провеждат по график измервания на състоянието на атмосферния въздух в
град Раднево от мобилната автоматична измервателна станция към Регионална лаборатория - Стара
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Загора към ИАОС. В непрекъснат режим пунктът измерва концентрациите на 10 замърсителя - серен
диоксид, азотен диоксид, азотни оксиди, фини прахови частици, въглероден оксид, сероводород,
метанови и неметанови въглеводороди, озон и амоняк. Единствено превишение е отчетено на
средноденонощната норма по показател фини прахови частици до десет микрона ФПЧ10 в 10
денонощия. При норма от 50 микрограма на кубичен метър, отчетената най-висока концентрация по
показателя е 86,2 µg/m3. Данните от измерванията са публикувани на интернет страницата на
Общината, където се публикуват и данните от Изпълнителна агенция по Околна среда – гр. София за
концентрациите на замърсителите в атмосферния въздух, регистрирани от автоматичния измервателен
пункт, разположен в землището на с. Полски Градец, Община Раднево.
През 2015 между МОСВ и общините в регион Стара Загора, включени в проект "Изграждане на
регионална система за управление на отпадъците в регион Стара Загора" се подписа
Допълнително споразумение за удължаване срока за изпълнение на проекта, по който община Раднево
е партньор.
Можем да обобщим, че заложеното за 2015 г. по приоритети 4.2 и 4.3. в голяма част е
изпълнено и то основно чрез инициативи и дейности на администрацията, гражданите и
бизнеса.
Стратегическа цел 5: Ефективна, отговорна и отзивчива общинска администрация, предоставяща
бързи и качествени публични услуги
Приоритет 5.1: Усъвършенстване предоставянето на административни услуги и
създаване на е-община Раднево
Приоритет 5.2: Повишаване на капацитета за оказване на услуги и управление на
проекти
В изпълнение на приоритети 5.1. и 5.2. през 2015 приключи изпълнението на последния за
програмен период 2007-2013 година проект по Оперативна програма “Административен капацитет” „Общинска администрация Раднево – ефективна и компетентна”. Основната цел на проекта бе да
се повишат уменията и компетенциите на служителите, и подобряване на ефективността и
ефикасността в работата на Общинска администрация в община Раднево. Проектът бе на обща
стойност 103 181,11 лева и приключи на 25.08.2015 година.
През 2015 година не бяха отваряни схеми за общините към новата Оперативна програма „Добро
управление” 2014-2020, приемник на Оперативна програма “Административен капацитет”, поради което
няма подадени проектни предложения.
Можем да заключим, изпълнението на заложеното за 2015 г. по приоритети 5.1 и 5.2. е
незадоволително.
Приоритет 5.3: Подобряване качеството на публичните услуги в образователни,
здравни, социални и културни заведения на общината
След приключване на Проект „Подкрепа за достоен живот”, Схема за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ: BG 051PO001-5.2.09 „Алтернативи” по ОП РЧР, услугата „Личен асистент” продължи
да се предоставя по Постановление №4/15.01.2015 г. на Министерски съвет за одобряване на
допълнителни трансфери чрез бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2015 г.
Подписано бе Споразумение ФСС1-219 от 23.01.2015 г. между Агенцията за социално подпомагане и
община Раднево. От 30.01.2015 г. започнаха работа 12 лични асистента, които обслужваха 12
потребители, от които 8 в гр. Раднево и 4 в с. Сърнево.
Предоставянето на услугата „Личен асистент” продължи по Проект № 2014BG05M9OP0012.2015.001-C0001 „Нови възможности за грижа” по Процедура за директно предоставяне
2014BG05M9OP001-2.2015.001 „Нови алтернативи” по Оперативна програма "Развитие на човешките
ресурси" 2014-2020 г. За реализацията му е подписано Партньорско споразумение № BG05-2409-1 от
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24.03.2015 г. между Агенция за социално подпомагане чрез Главна дирекция „Социално подпомагане“ и
кмета на Община Раднево. Основна цел на проекта е превенция на зависимостта от институционален
тип грижи, подобряване качеството на живот на деца и възрастни хора с увреждания и тежко болни
лица с ограничения или в невъзможност за самообслужване и създаване на възможности за социално
включване. По проекта се предостави социалната услуга „Личен асистент” за 15 потребителя, от които
едно дете. Сключени са 15 трудови договори с лични асистенти. Услугата се предоставя в гр. Раднево и
в селата Сърнево, Даскал Атанасово, Трояново и Българене. Проекта приключи на 29.02.1016 г.
През 2015 за постигане на приоритета се реализираха и други конкретни проекти:
- проект „И аз имам семейство” за предоставяне и развитие на услугата „Приемната грижа”,
чието изпълнение стартира на 30.09.2011 г. и приключи в края на 2015 годината. Общата цел на
операцията е да подкрепи процеса на деинституционализация на деца като създаде и реализира
устойчив модел за развитие на заместваща семейна грижа за деца, настанени в специализирани
институции и на деца, в риск от изоставяне. В края на годината стартира проект „Приеми ме 2015”,
чиято цел е да продължи проект „И аз имам семейство” и предоставянето на социалната услуга
„Приемна грижа”. И по този проект община Раднево е партньор на Агенция за социално подпомагане
(АСП).
- През 2015 г. 8 семейства получиха финансова помощ по Правилника за финансово
подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на съпрузи и лица, живеещи
на семейни начала, с репродуктивни проблеми на територията на Община Раднево, приет с
Решение на Общински съвет № 398/28.03.2013 г.
- Продължи предоставянето на услугата Обществена трапезария. През зимните месеци
услугата се предоставяше, както и до сега финансирана със средства от Фонд „Социална закрила”, а
през месеците юли-септември услугата се предоставяше със средства по Оперативна програма за
храни и/или основно материално подпомагане 2014BG05FMOP001-03.01 “Осигуряване на топъл обяд“2015г. в рамките на проект „Осигуряване на топъл обяд в община Раднево”.
Поради липса на средства предвидените дейности, свързани с приобщаване на младите хора към
обществения живот, дейности по инициативата на УНИЦЕФ „Община-приятел на детето” и др.
социалните и културни инициативи не бяха реализирани. През 2015 г. продължиха дейностите по
привличане на деца и младежи към здравословен начин на живот, чрез физическа активност, макар и в
доста по-малък обем (основно организиране и провеждане на ученически игри), отново поради липса на
средства. Поради тежкото финансово състояние на Община Раднево през годината не бяха проведени
Международния фолклорен фестивал на инструменталните и танцови групи „Раднево – 2015”, както и
конкурсът за индивидуални изпълнители „Тракийски славей – с песните на Динка Русева”.
През 2015 приключи проект „Подобряване качеството на образованието в средищните
училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”, финансиран със
средства по ОП „Развитие на човешките ресурси".

ІІІ. ДЕЙСТВИЯТА, ПРЕДПРИЕТИ ОТ КОМПЕТЕНТНИТЕ ОРГАНИ С ЦЕЛ ОСИГУРЯВАНЕ НА
ЕФЕКТИВНОСТ И ЕФИКАСНОСТ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ
Подготовката на Доклада се извърши на база събирана информация от отчети на Дирекциите в
общинска администрация, ръководителите на проекти, Дирекция Бюро по труда –Раднево, ГРАО и др.
Трябва де се отбележи, че няма специално обособени механизми за периодичността за събиране,
обработка и анализ на данните доказващи изпълнението на ОПР. Наблюдението върху резултатите от
реализиране на Общинския план за развитие се осъществява посредством:
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• анализ на индикаторите за резултат и количество, които са разписани за постигане във всеки
един от проектите с външно или собствено финансиране;
• обработка и анализ на данни от общински регистри за различните публични услуги, предлагани
от Общината;
• набиране на статистическа информация от различни институции и анализ на данните.
За осигуряване ефективност и ефикасност при изпълнението на Общинския план за развитие и
постигане на целите и приоритетите заложени в Плана, община Раднево заделя средства от бюджета
си за съответната година или кандидатства за финансиране на проекти по Оперативни, Национални и
Регионални програми.
За ефективното изпълнение на проектите се назначава екип за подготовка на проектното
предложение, а при одобрение и екип по управление, който извършва всички необходими
предварителни проучвания, изследвания и анализи; дефинира проблемите и избира подходящи начини
за тяхното решаване; определя целите, целевите групи и ползите от проекта, както и очакваните
резултати. При необходимост, някои от горепосочените части се възлагат на външни експерти. Екипът
провежда срещи за информиране на заинтересованите страни, в зависимост от спецификата на проекта
и изискванията на съответната Оперативна програма. Екипът по управление изпълнението на проекта
отговаря за цялостното му организиране, координация и реализиране в съответствие с поставените
цели.
Проблеми
Заложените индикатори за изтеклата 2015 не са постигнати в пълна степен.
 Причините за това от една страна са задълбочаващата се икономическата криза в страната и в
частност тежкото финансово състояние на Община Раднево през последните 3 години, продиктувано от
неполучени концесионни вноски от Мини „Марица изток” чрез Министерството на енергетиката. Това
изключително много ограничи собствените приходи на общината и направи невъзможно в бюджета за
2015 година да се заделят достатъчно средства за изпълнението на задълженията на общината в
сферата на образованието, социалните дейности, културата и здравеопазването, както и за
изпълнението на стартиралите вече мащабни европейски проекти и осигуряването и поддържането на
устойчивост след приключването им.
 Друг проблем е, че част от предвидените дейности и кандидатстването с проекти за 2015 г. по
оперативните програми и Програма за развитие на селските райони се отлагат за 2016 г., тъй като
повечето Оперативните програми, както и Програмата за развитие на селските райони за периода 20142020, по които община Раднево може да бъде бенефициент, бяха одобрени от Европейската комисия
през изминалата година, съответно закъсня и публикуването на конкретни схеми и процедури по тях.
Това и липсата на достатъчно собствени средства попречи да бъдат реализирани в пълен обем
предвидените за 2015 г. дейности/проекти.
 Основните проблеми през 2015 година в процеса на прилагане на Общинския план за развитие,
стремейки се към достигане на поставените цели и приоритети, отново бяха свързани главно с
недобросъвестното изпълнение на договорите за извършване на СМР, което постави под въпрос
изпълнението им в поставените срокове.
Информация и публичност
Системно за осигуряване на информация и публичност на действията по изпълнение на
Общинския план за развитие, било то свързани с реализацията на проекти по оперативни или
национални програми, или свързани с реализирането на конкретни дейности, на сайта на община
Раднево в секция “Новини” са отразени всички събития свързани с конкретните инициативи. Публикации
за събитията са правени и в местните печатни и електронни медии, както и чрез организиране и
провеждане на пресконференции.
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През годината е проведено публично е обсъждане на бюджета на общината за 2016г. и
публично обсъждане за поемане на дългосрочен общински дълг.
Партньорство
За прилагане на принципите на партньорство през годината продължи изпълнението на два
проекта, по които Община Раднево е партньор, които в края на 2015 приключиха – „Нови възможности
за грижа” по Процедура за директно предоставяне 2014BG05M9OP001-2.2015.001 „Нови алтернативи” и
Проект „И аз имам семейство”, и двата по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 20142020 г. с бенефициент АСП.
Проект "Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Стара
Загора"”(с Бенефициент Община Стара Загора) продължи да се изпълнява и през 2015 година.

ІV. ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРЕПОРЪКИ


Забавянето в одобряването и публикуването на процедури по Оперативните програми и
Програмата за развитие на селските райони за новия програмен период 2014-2020 е сериозна
пречка пред общината, при кандидатстването за финансиране на проекти със средства от ЕС.



На основа на извършеното наблюдение на Общински план за развитие на Община Раднево
2014-2020 за 2015 година, съобразявайки се с реалната икономическа ситуация в общината и
държавата, може да се направи следната препоръка: Община Раднево трябва да продължи
приоритетното кандидатстване по Оперативните програми за периода 2014-2020, както и
по „Програмата за развитие на селските райони”, които са основен източник на финансови
средства за реализиране на заложените цели в Общинския план за развитие на община
Раднево 2014-2020г.
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