ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Отчет за изпълнение на целите за 2014 г.
Наименование на администрацията: Отдел “Хуманитарни дейности и европейски проекти” при Община Болярово

1
Цели за 2014 г.

Образование
1.Запазване
на
учебните и детски
заведения и пълен
обхват на децата и
учениците в тях

2
Дейности

1.Подобряване
на
материалната
база
в
училищата и
детските
градини

Подобряване
на
топлоизолация
та на сградите
и планиране на
средства
за
капитални
ремонти
на
сградния фонд.
3.Усъвършенстван 3. Запазване на
е на управлението столовото
2 Постигане на
добра енергийна
ефективност
и
подобряване
на
сградния фонд

3
Резултат

4
Индикатор за изпълнение

5
Индикатор за самооценка

Индикатор за
целево състояние
/заложен в началото
на 2014 г./

Индикатор за
текущо състояние
/ отчетен в края на
2014 г. /

Извършени
ремонтни
дейности във
всички детски и
учебни
заведения на
стойност 37 178
лв.

Необходимост от
извършване на
ремонт и
създаване на попривлекателна
учебна база.

Подобрена
учебна среда.
Пълен обхват на
деца и ученици.

1. напълно постигната цел /100 %/
2. задоволително постигната цел /50 и
над 50 %/
3. незадоволително постигната цел / под
50 %/
незадоволително постигната цел / под 50 %/

извършено
саниране и
топлоизолация

Необходимост от
саниране и
топлоизолация на
ОУ “Стефан
Караджа”

По-добра
енергийна
ефективност

незадоволително постигната цел / под 50 %/

Осигурено
столово хранене

Дейността да
продължи да се

По-пълен обхват
на учениците и

напълно постигната цел /100 %/
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и финансира нето
на
образователната
система
при
условията
на
делегираните
бюджети

хранене
на
учениците при
запазване
на
поевтиняванет
о и поемането
на режийните
разноски
от
общината
4.
Разработване
на проекти и
кандидатстван
е пред
различни
програми на
ЕС за
осигуряване на
допълнителни
средства за
подобряване
на МБ
.
Култура
1.Изпълнение на Провеждане на
дейностите
от проучвателна
празничния
работа
и
културен календар разработване
за 2014 г.
на
актуален
празничен
календар
с
прояви
в
общинския
център и по
населените
места
2. Съхранение и
Изготвяне на

Разработени и
реализирани
проекти за
развитие на
извънкласната
дейност и
подобряване на
МБ

изпълнява

осигуряване на
целодневно
обучение

Необходими
извънкласни
дейности за попълноценно
използване на
свободното време

Създаване на
мотивация за
посещение на
училище и
участие в
извънкласни
дейности

Осигурен
Развитие на
съдържателен,
културното и
богат
и духовното дело
разнообразен
духовен живот
на общността

Изпълнени
дейности от
културния
календар за 2014
г.

Изготвен е

Изготвен е опис

Не е извършен

напълно постигната цел /100 %/

напълно постигната цел /100 %/

напълно постигната цел /100 %/
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популяризиране
на културноисторическото
наследство

списък с
паметници и
археологическ
и обекти

списък с
паметници и
археологически
обекти с
характеристика
на състоянието
им

опис с
характеристика на
наличните
паметници и
археологически
обекти

Създаване на
нови
алтернативни
социални
услугицентрове
за
настаняване от
семеен тип за
лица,
защитeни
жилища,
развитие
на
социални
услуги за найбедните

През 2014 г.
продължиха да
функционират
социални услуги
в помощ на
жителите от
общината:
1. проект Личен
асистент – 14
бр. потребители
с 14 бр. лични
асистенти;
2.обществена
трапезария за
40 бр.
потребители от
Болярово и
селата
Попово,Воден,
Мамарчево,Г.Кр
ушево,
Ст.Караджово,
Ружица,
М.Шарково
3. Домашен

Подобряване
живота
на
възрастните хора
и
хората
с
увреждания,
преодоляване на
тяхната изолация.

Социални
дейности
1.Подобряване и
повишаване
на
разнообразието и
качеството
на
социалните услуги

11потребители на задоволително постигната цел /50 и над 50 %/
ЗЖВ-Болярово,
25 потребители
на ЦСРИ, 8
потребители на
ЗЖ-М.Шарково,
8 потребители на
ЗЖ-Болярово,
изведени от
ДВУИ с. М
Шарково, Личен
асистент – 14 бр.
потребители с 14
бр. лични
асистенти;
обществена
трапезария за 40
бр. потребители
от селата
Попово, Воден,
Мамарчево,
Г.Крушево,
Ст.Караджово,
Ружица,
М.Шарково и гр.
3

социален
патронаж над
100 лица от
общината
ползват услугата
4.проект”Взаим
опомощ в
общността по
ОП”РЧР” се
осигури работа
на 28 безработни
лица, които
обгрижваха 70
потребители от
общината.

Болярово, по
проект
взаимопомощ в
общността се
осигури работа
на 28 безработни
лица, които
обгрижваха 70
потребители от
общината.

Персоналът
на Задоволително постигната цел /50 и над 50
ДВУИ
М.
Шарково
през
2013 г. имаха две
работни срещи от
Сдружението за
подпомагане на
хората
с
увреждания
в
чужбина, с цел
подобряване
качеството
на
услугите

2.
Повишаване
квалификацията
на персонала с
оглед
спецификата
на
работа
с
отделните групи
потребители
на
социални услуги

Оптимизиране
на грижата и
повишаване на
качеството на
социалната
услуга

Оптимизиране
Липса на
на грижата и квалифициран
повишаване на персонал
качеството
на
социалната
услуга

3. Подпомагане на
социално
неравностойни
групи
от
населението
на
община Болярово

Проучване на
лицата от
неравностойно
положение на
територията на
общината

Създаване
възможност
трудова
реализация

на
за

Задоволително постигната цел /50 и над 50
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Вестник
«Крайгранична
искра»
1.Да
отразява
обективно
и
безпристрастно
проблемите
на
жителите
на
територията
на
общината;

Вестникът да Своевременна
Съобразяване с
информира
информация за плана за работа на
читателите за събитията
в вестника
основните
общината
събития
в
Документи от
общината.
кметовете за
историята на
селищата

2.Да
подхранва
любовта
на
населението към
родния
край,
българските
традиции, бит и
култура.

Издаване
исторически
материали,
свързани
с
историята на
родния край.
Запознаване на
читателите с
известни
личности
от
родния край –
корените им,
народопсихоло
гията
им,
професионална
та
им
реализация,
родовата
им
принадлежнос

Популяризиране Събития, свързани
историята
на с Културния
родния край
календар на
общината
Изграждане на
чувство
за
опазване
на
културните
ценности,
традициите
и
вярата
на
българите
Запознаване
с
личности, които
с делата си са
гордост
за
страната,
общината
и
родното място

По-добро
общуване между
редакционен
екип и читатели.
Целта е да се
задоволяват
своевременно
потребностите на
хората от
общината с
необходимата
информация,
отнасяща се до
местно
самоуправление,
полезна
информация за
производителите
и търговците по
европейските
програми,
икономика,
образование,
култура,
читалищна
дейност.

1. напълно постигната цел /100 %/

2. напълно постигната цел /100 %/
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т
и
етническата им
толерантност
Съобщаване на
читателите за
ритуали, които
разкриват бита
и културата на
българина
–
вяра,
традиции,
фолклор
и
етнография.

3.Да информира
хората
за
промените
в
законодателството
на РБ и на
общинско
ниво,
като
разяснява
техните права и
задължения

Представя на
живущите
в
общината
материали за
наложени
промени
в
законодателств
ото.

Разясняване
правата
и
задълженията на
читателите,
свързани
с
промените
в
законодателство
то в РБ

Нормативни
актове,
отразяващи
промените в
законодателството
на страната;
Решения и
наредби на
Общински съвет –
Болярово.

МКБППМН
1.Превенция сред
малолетните
и
непълнолетните,

Оказване на
съдействие за
прибиране на
подлежащите

Ограничаване на
противообществ
ените прояви и
престъпления

Необходими
извънкласни
дейности за попълноценно

3.напълно постигната цел /100 %/

По-добро
взаимодействие
между
институциите, с

1. задоволително постигната цел /50 и над 50 %
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живеещи и учещи
на територията на
общината
за
недопускане
на
извършване
на
престъпления
и
употреба
на
наркотични
вещества,
ограничаване на
агресивните
прояви и насилие.

на
задължително
обучение в
училищата на
територията на
общината.Рабо
та с деца в
риск, с цел
поставянето
им в нормална
среда.Провежд
ане на
възпитателни
дела по
ЗБППМН.Орга
-низиране и
провеждане на
разнообразни
мероприятия с
превантивен
характер.

сред
използване на
малолетните и свободното време.
непълнолетните.
Необходимост от
привличане
на
Мотивиране на
специалисти
по
децата да
проблемите
на
спазват етичните подрастващите.
норми и
ограничаване на
агресията и
насилието сред
тях

цел бързо и
адекватно
отстраняване на
негативни
действия и
явления сред
подрастващите.
Необходимост от
психолог или
педагогически
съветник в
училище.

Ограничаване на
проявите на
насилие сред
децата.

2.напълно постигната цел /100 %/

2. Проучване сред
децата и техните
родители
за
причините
за
агресията
сред
подрастващите и
анализиране
данните,
изготвяне
на
предложения,
целящи
ограничаване на
негативните

Провеждане на
анкети,беседи
и лекции сред
учениците и
родителите им.

Събиране и
анализиране на
необходимата
информация с
цел
ограничаване на
девиантното
поведение сред
учениците,
извеждане на
част от тях от
състояние на
„деца в риск”

Дейността да
продължи да се
изпълнява

Небходимо е
работата с
рисковите групи
да продължи и
занапред.
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явления
децата.

сред

Европейски
проекти
1. „Реконструкция
на вътрешно
водопроводна
мрежа на гр.
Болярово”

1. Избор на

2. Подай ми ръка
сега, защото утре
може да е късно”

Сключен
договор с УО.
Проведени
обществени
поръчки.
Избрани
изпълнители за
Информиранос
ти
публичност,
Разработване
на
Билингвистичн
а програма,
изпълнител за
СМР и за

изпълнител за
СМР, СН,
Информиранос
ти
публичност.

Завършен първи Амортизирана
и втори етап. В водопроводна
процес
на мрежа
изпълнение
и
приключване на
трети – последен
етап.

Завършен първи
и втори етап. В
процес на
изпълнение и
приключване на
трети – последен
етап.

Разработена
билингвистична
програма,
проведени
обучения
с
учителите.
Разработени
информационни
материали,
папки, значки,
химикали и др.
Извършено СМР
на ЦДГ в с.
Шарково.

Разработена
билингвистична
програма,
проведени
обучения с
учителите.
Разработени
информационни
материали,
папки, значки,
химикали и др.
Извършено СМР
на ЦДГ в с.
Шарково.

Необходимост от
подобряване на
условията за
обучение в
целодневните
детски градини,
комфорт на
физическата среда
на помещенията,
необходимост от
подобряване
условията на
качество на
обучението и
подобряване
качеството на

задоволително постигната цел / 50 % и над
50%/

напълно постигната цел /100 %/
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Логистична
услуга по
организиране
на обучения и
семинари.
3. Тонзос-Магията
на Тунджамаркетинг на
туристическа
дестинасия
„Тунджа-ЯмболСтралджаБолярово”
БенефициентОбщина Тунджа
Партньор-Община
Болярово

1. Сключен
договор с
УО.
Проведени
тръжни
процедури.
Избрани
изпълнители

живот.
Необходимост от
ремонт на
сградата на
детските градини.
Проведени дни
на
отворените
врати
и
запознаване на
аудиторията
с
туристически
забележителност
и на територията
на
общините
Тунджа – Ямбол
– Стралджа –
Болярово.
Разработени са
комплексни
туристически
маршрути
и
пакети,
които
бяха
промотирани
чрез участие на
туристически
борси
и
изложения, с цел
привличане на
нови
туристи
към
региона.
Изработени
информационни
материали
–

В региона се
забелязва
подчертан
проблем по
отношение
диверсификацията
на туристическия
продукт и
разширяването на
пазарните
сегменти в
областта на
културноисторическия,
екологичен и
познавателен
туризъм. На лице
са и пропуски
свързани с
ефективно и
атрактивно
провеждане на
различни по своя
характер рекламни
кампании, които
да промотират
наличните
културни и
природни

Проведени дни
на отворените
врати и
запознаване на
аудиторията с
туристически
забележителност
и на територията
на общините
Тунджа – Ямбол
– Стралджа –
Болярово.
Разработени са
комплексни
туристически
маршрути и
пакети, които
бяха
промотирани
чрез участие на
туристически
борси и
изложения, с цел
привличане на
нови туристи към
региона.
Изработени
информационни
материали –

напълно постигната цел /100 %/
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4. Благоустрояване
централна градска
част и прилежащите
улици на град
Болярово

Проведени
тръжни
процедури.
Избрани
изпълнители за
Консултантски
услуги,
Информиранос
ти
публичност,

дипляни,
флайери,
химикали.
Проведени
инфотурове
с
представители
на 12 медии по
туристическите
забележителност
и
с
цел
популяризиране.
Проведен
тридневен
инфотур
с
представители
на
четирите
общини
по
забележителност
ите включени в
разработения
туристически
маршрут
и
пакет.

дадености на
региона, като по
този начин да
предложат на
потребителя един
по- голям
разнообразен и
качествен
регионален
туристически
продукт.

дипляни,
флайери,
химикали.
Проведени
инфотурове с
представители на
12 медии по
туристическите
забележителност
и с цел
популяризиране.
Проведен
тридневен
инфотур с
представители на
четирите общини
по
забележителност
ите включени в
разработения
туристически
маршрут и пакет.

Извършени
са
строително
монтажните
работи,
включващи
подмяна
на
алейните
настилки
в
градски
парк,
около хотела и

Стари и повредени
пътни настилки,
които затрудняват
движението по
улиците и
тротоарите, липса
на сигнализация и
заличена
хоризонтална
маркировка, които

Извършени са
строително монтажните
работи,
включващи
подмяна на
алейните
настилки в
градски парк,
около хотела и

напълно постигната цел /100 %/
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СН, СМР и
доставка и
монтаж на
съоръжения.

младежкия клуб.
Изградени
са
пешеходни
пространства за
движение
в
хоризонтална
посока за хора с
увреждания на
ключови места
около
зоната.
Изграден
е
подиум
за
събития
от
източната част
на
хотела.
Поставени
са
информационни
табели, както и
декоративни
елементи
и
пилони
за
знамена.
В
централен
градски
парк
пред общината
са
подменени
алейните
настилки,
изградена е нова
алея в южната
част на зоната.
Поставени
са
нови
осветителни
тела, както и

затрудняват
водачите и
пешеходците,
липса на
достатъчно
озеленени площи
в обществените
места за отдих и
почивка, липса на
детски площадки
и детски
съоръжения.

младежкия клуб.
Изградени са
пешеходни
пространства за
движение в
хоризонтална
посока за хора с
увреждания на
ключови места
около зоната.
Изграден е
подиум за
събития от
източната част на
хотела.
Поставени са
информационни
табели, както и
декоративни
елементи и
пилони за
знамена. В
централен
градски парк
пред общината са
подменени
алейните
настилки,
изградена е нова
алея в южната
част на зоната.
Поставени са
нови осветителни
тела, както и
архитектурно
11

архитектурно
осветление
около
ландшафтни
скулптури.
Изработени са и
са
монтирани
три
броя
билборда.
5. “Язовир Малко
Шарково- туристът
в рая на птиците”

Проведени
тръжни
процедури.
Избрани
изпълнители за
СМР,
Информираност
и публичност,
Доставка на
специализирана
техника –
високопроходим
лек автомобил и
подемно
съоръжение за
хора с
увруждания,
избран
изпълнител за
СН и за
Доставка на
велосипеди.

осветление около
ландшафтни
скулптури.
Изработени са и
са монтирани три
броя билборда.

напълно постигната цел /100 %/

Направен
е
ремонт на три
стаи
в
кметството в с.
Ружица
и
е
обособен
информационен
център
за
подрастващи,
младежи
и
туристи.
Закупено е офис
оборудване
за
тях - 2 лаптопа,
две
бюра,
конферентна
маса, 2 офис
стола,
30
посетителски
стола, стелажи,
шкаф
с
контейнер - 3
бр., фотоапарат,
мултифункциона

В региона се
забелязва
подчертан
проблем по
отношение
диверсификацията
на туристическия
продукт и
разширяването на
пазарните
сегменти в
областа на
културноисторическия,
екологичен и
познавателен
туризъм. Не
достатъчно
изградена като
количество и
качество
туристическа
инфраструктура,
липсват

Направен е
ремонт на три
стаи в
кметството в с.
Ружица и е
обособен
информационен
център за
подрастващи,
младежи и
туристи.
Закупено е офис
оборудване за
тях - 2 лаптопа,
две бюра,
конферентна
маса, 2 офис
стола, 30
посетителски
стола, стелажи,
шкаф с
контейнер - 3 бр.,
фотоапарат,
мултифункциона
12

6. Взаимопомощ в Създаване на
общността

социално
предприятие,
целящо
създаване на
устойчив модел
за осигуряване
на достоен
живот- ще бъде
създаден

лно устройство. подготвени кадри
Закупени са 8 за туристическото
велосипеда
и обслужване.
един автомобил
Лада Нива 4х4.
Изградена
е
екопътека от с.
Ружица
до
Язовир "Малко
Шарково" и е
монтирано
подемно
съоръжение за
достъп на хора с
увреждания до
културно
информационни
я
център.
Изработени са 3
броя
информационни
табели, дипляни,
флайери и сайт
по проекта.

лно устройство.
Закупени са 8
велосипеда и
един автомобил
Лада Нива 4х4.
Изградена е
екопътека от с.
Ружица до
Язовир "Малко
Шарково" и е
монтирано
подемно
съоръжение за
достъп на хора с
увреждания до
културно информационния
център.
Изработени са 3
броя
информационни
табели, дипляни,
флайери и сайт
по проекта.

Създадена
е
нова структура –
Център
за
услуги
в
домашна среда в
община
Болярово.
Постигнато
е
надграждане в

Създадена е нова
структура –
Център за услуги
в домашна среда
в община
Болярово.
Постигнато е
надграждане в
предоставянето

Голяма част от
възрастните хора в
община Болярово
са с хронични
заболявания, сами
са и имат
затруднения в
осигуряване на
добро качество на

напълно постигната цел /100 %/
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Център за
услуги в
домашна среда.
Назначаване на
персонал за
управление на
центъра за
услуги в
домашна средаръководител и
социален
работник.
Назначаване на
персонал: -за
предоставяне на
услуги в
домашна среда
(26 човека)
- за оказване на
подкрепа и
съдействие за
социално
включване на
потребителите
(6);
-за извършване
на дейности за
лична
помощ(10);
-за извършване
на комуналнобитови
дейности(10)
- избрани 70
потребители на
услуги в
домашна среда
въз основа на

предоставянето
живота си.
на
услугите
социален
асистент, личен
асистент
и
социална
трапезария.
Персоналът за
управление
се
състои
от
ръководител и
социален
работник
в
Център
за
услуги
в
домашна среда.
Персонал
за
предоставяне на
комплексни
услуги
в
домашна среда
се състои от 26
лица в т.ч., за
оказване
на
подкрепа
и
съдействие
за
социално
включване – 6,
за извършване
на дейности за
лична помощ –
10,
за
извършване на
комунално
–
битови дейности

на услугите
социален
асистент, личен
асистент и
социална
трапезария.
Персоналът за
управление се
състои от
ръководител и
социален
работник в
Център за услуги
в домашна среда.
Персонал за
предоставяне на
комплексни
услуги в
домашна среда се
състои от 26 лица
в т.ч., за оказване
на подкрепа и
съдействие за
социално
включване – 6, за
извършване на
дейности за
лична помощ –
10, за
извършване на
комунално –
битови дейности
– 10. Обгрижени
са 70
потребителя.
14

Подкрепа
достоен живот

7.

комплексна и
качествена
оценка на
потребностите
на
бенефициентите
. Оборудване и
обзавеждане на
Център за
услуги в
домашна среда.
Информиране и
публичност.

– 10. Обгрижени
са
70
потребителя.

за Предоставяне на
почасови услуги
за лична помощ
на нуждаещите
се лица, които
се изразяват в
помощ за
поддържане на
лична хигиена,
помощ при
хранене, помощ
при вземане на
лекарства
предписани от
лекар, помощ
при извършване
на
рехабилитацион
ни или други
специализирани
услуги в дома на
потребителя.
Предоставяне на

Предоставени са
почасови услуги
за лична помощ
на нуждаещите
се лица, които се
изразяват
в
помощ
за
поддържане на
лична хигиена,
помощ
при
хранене, помощ
при вземане на
лекарства
предписани от
лекар,
помощ
при извършване
на
рехабилитацион
ни или други
специализирани
услуги в дома на

Нуждаещи се
хора с трайни
увреждания от
постоянна грижа

Предоставени са
почасови услуги
за лична помощ
на нуждаещите
се лица, които се
изразяват в
помощ за
поддържане на
лична хигиена,
помощ при
хранене, помощ
при вземане на
лекарства
предписани от
лекар, помощ
при извършване
на
рехабилитационн
и или други
специализирани
услуги в дома на

напълно постигната цел /100 %/
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почасови услуги
за комуналнобитови дейности
като пазаруване,
поддържане на
хигиената в
жилищните
помещения.
Обгрижени 13
лицапотребители от
13 лица- лични
асистенти

8. ”Иницииране на Сключен
партньорства
за договор с УО.
валоризация
на Проведени
обществени
местните
поръчки.
природни
Избрани
дадености
и изпълнители.

културното
наследство”

потребителя.
Предоставени са
почасови услуги
за
комуналнобитови дейности
като пазаруване,
поддържане на
хигиената
в
жилищните
помещения.
Обгрижени са 13
лицапотребители от
13 лица- лични
асистенти.

потребителя.
Предоставени са
почасови услуги
за комуналнобитови дейности
като пазаруване,
поддържане на
хигиената в
жилищните
помещения.
Обгрижени са 13
лицапотребители от
13 лица- лични
асистенти.

Изследвани са
културните
паметници
на
двете общини.
Разработена
е
съвместна
програма
за
опазване
и
поддържане на
културните
паметници
в
двете общини.
Участие
на
фолклорни
групи
от
Община Кофчаз
–
„Върбова
свирка свири“,

Изследвани са
културните
паметници на
двете общини.
Разработена е
съвместна
програма за
опазване и
поддържане на
културните
паметници в
двете общини.
Участие на
фолклорни групи
от Община
Кофчаз –
„Върбова свирка
свири“, участие

напълно постигната цел /100 %/
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участие
на
фолклорни
групи
от
Община
Болярово
в
празник
на
Община Кофчаз.
Проведена
е
кръгла маса за
младите хора в
гр. Болярово.
9. Подобряване на Подписан
договор с УО.
културното
Избран
взаимодействие
между
община изпълнител за
Болярово
и СМР, СН,
информираност
община Юскюп, и публичност.
чрез развитие на Възстановяване
културната
функцията на
инфраструктура
залата, чрез
ТГС
монтиране на
195 стола за
зрители и
осигуряване на
4 места за хора в
неравностойно
положение.
Предвижда се
полагане на
настилка по
пода на залата и
сцената от
линолеум,
измазване и
боядисване на

В процес на
извършване на
СМР
по
сградата.
Разработени
2
информационни
табели.

на фолклорни
групи от Община
Болярово в
празник на
Община Кофчаз.
Проведена е
кръгла маса за
младите хора в
гр. Болярово.

Сградата на
културния център
в гр.Болярово е
във видимо лошо
състояние и няма
възможност за
нейното
използване без
ремонт налагащ
както вътрешно
СМР така и
външно.

В процес на
задоволително постигната цел /50 и над
извършване на
50 %/
СМР по сградата.
Разработени 2
информационни
табели.
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стените и
колоните, както
и монтиране на
акустичен
растерен таван
от
стъкленоватни
пана.
Предвиждат се
системи за
озвучаване и
пожароизвестяв
ане с гласово
оповестяване.
Възстановяват
се две
помещения за
гримьорни – за
мъже и жени.
Изграждане на
площадка пред
главния вход на
читалищния
дом.
Изграждане на
рампа за хора в
неравностойно
положение при
входа на
сградата.
Монтиране на
PVC дограма
със стъклопакет.

10.“Ефективна
Разработване на
координация
и Общински план
партньорство при за развитие на

Разработени са:
Общински план за

Необходимост от
разработване на
Общински план за

Разработени са:
Общински план
за развитие на

напълно постигната цел /100 %/
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разработване
и
провеждане
на
политики
в
община
Болярово“ОПАК

Община
Болярово 20142020 г. на база
разработена
Областна
стратегия за
развитие на
Област Ямбол
за същия период
и Програма за
управление на
ОПР Болярово
2014-20120

развитие на
община (ОПР)
Болярово 20142020г. на база
разработената
Областна
стратегия за
развитие на
Област Ямбол за
същия период и
Програма за
управление на
ОПР Болярово
2014-2020 г.;
Последваща
оценка на
действащото ОПР
на Община
Болярово за
периода 20072013г.; Вътрешни
правила за
мониторинг и
контрол върху
ОПР на община
Болярово и
изпълнението на
политики от
общинската
администрация;
Три броя анализи
разходи – ползи за
ключови проекти
на ОПР Болярово
2014-2020г.;
Програма за
управление на
отпадъците;

развитие за новия
програмен период
2014-2020г.

община (ОПР)
Болярово 20142020г. на база
разработената
Областна
стратегия за
развитие на
Област Ямбол за
същия период и
Програма за
управление на
ОПР Болярово
2014-2020 г.;
Последваща
оценка на
действащото
ОПР на Община
Болярово за
периода 20072013г.; Вътрешни
правила за
мониторинг и
контрол върху
ОПР на община
Болярово и
изпълнението на
политики от
общинската
администрация;
Три броя анализи
разходи – ползи
за ключови
проекти на ОПР
Болярово 20142020г.; Програма
19

за управление на
отпадъците;
Програма за
управление на
околната среда

Програма за
управление на
околната среда

11. Реконструкция
на
път
JAM
1028/IV-79021 от
разклон
II-79Попово – Дъбово
–
Стефан
Караджово
км
2+800
до
км
16+600“

12. Преустройство
и
промяна
предназначението
на
двуетажна
масивна сграда –
детска градина в
1.Център
за
настаняване
от
семеен тип на
лица – целева
група възрастни
хора с деменция
2.Център
за

Реконструиране
на
съществуваща
пътна мрежа и
изграждане на
нова пътна
конструкция в
участъка от км
12+120 до км
13+420 с
уширение на
настилката с 1м.

Създаване на
комплекс,
представляващ
двете социални
услуги – 1-15
места и 2-2 – 8
места;
изграждане на
помещения
За медицински
лица, персонал
соц. Работници,
кухня,
трапезария

Сключен договор
с УО. Проведени
обществени
поръчки. Избрани
изпълнители за
СМР и
консултантски
услуги. Предстои
избор на
изпълнители за
СН,
Информираност и
публичност и
авторски надзор.

Избрани
изпълнители за
СМР и СН.

Пътната настилка
е в лошо
състояние

Сключен договор задоволително постигната цел /50 и над
с УО. Проведени 50 %/
обществени
поръчки.
Избрани
изпълнители за
СМР и
консултантски
услуги. Предстои
избор на
изпълнители за
СН,
Информираност
и публичност и
авторски надзор.

Част от местните
жители са в
трудоспособна
възраст, самотни,
болни в
невъзможност да
се грижат

Извършени са
СМР. В резултат
на изпълнение на
проекта е
създаден
комплекс,
представящ две
социални услуги
в общността:
Център за
настаняване от
семеен тип на
лица - целева

задоволително постигната цел /50 и над
50 %/
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настаняване
от дневни, перилно
семеен тип на помещение.
лица – целева
група възрастни
хора

група възрастни
хора с деменция
с капацитет 15
места и Център
за настаняване от
семеен тип на
лица - целева
група възрастни
хора с капацитет
8 места. Всяка
стая има
собствен
санитарен възел
и предверие.
Изградени са
помещения за
медицински
лица, персонал,
социални
работници,
кухня,
трапезария,
дневни, перилно
помещение,
складове.
Предстои
създаване на
постоянна
заетост за 21
души, от които,
съгласно
методиките за
прилагане на
услугите 8 броя
специализиран
21

13.Преасфалтиран
е на улици в град
Болярово
след
извършен ремонт
на водопроводна
мрежа

14. Обучение за
повишаване
на
квалификацията и
компетентността
на служителите на
Община Болярово

Ремонт на
уличните
настилки с цел
осигуряване на
нормални
условия за
участниците в
пътното
движение;
създаване на
временна
заетост на
хората.

Обучение по
информационни
технологии –
компютърна
грамотност –
ниво напреднал
Office 2007-2010
– брой
участници 20;
Обучение по
ключови

Цялостно
преасфалтиране
на улиците
„Граничарска”,
„Христо Ботев”,
„Яне Сандански”,
„Яворов”, „Георги
Калчев”,
„Раковска”,
„Тунджа”, „9-ти
Септември”,
„Димитър
Благоев”, „Стефан
Караджа” и
„Васил Левски”

Сключен договор
с УО. На етап
провеждане на
обществени
поръчки за избор
на изпълнител.

Влошено е
качеството на
пътната настилка,
в резултат на
промяна на
водопроводната
мрежа на гр.
Болярово.

Поради
динамичните и
постоянно
променящи се
информационни
технологии в
днешно време има
належаща
необходимост за
работещите в

персонал и 13
неквалифициран
и работници,
както и
настаняване на
хора.
Преасфалтирани
и
рехабилитирани
са улиците
„Граничарска”,
„Христо Ботев”,
„Яне
Сандански”,
„Яворов”,
„Георги Калчев”,
„Раковска”,
„Тунджа”, „9-ти
Септември”,
„Димитър
Благоев”,
„Стефан
Караджа” и
„Васил Левски”

напълно постигната цел /100 %/

Сключен договор задоволително постигната цел /50 и над
с УО. На етап
50 %/
провеждане на
обществени
поръчки за избор
на изпълнител.

22

администрацията
да преминат
опресняващи и
надграждащи
курсове за
обучение по
информационни
технологии

компетентности
бизнес
комуникация и
работа в екип –
брой участници
35 (тридневно
обучение),
обвързаност на
личните цели на
служителите с
целите на
администрацият
а, като гаранция
за ефективност в
работата – брой
участници 35
(тридневно
обучение);
Обучение в
ИПА – Етика и
превенция на
корупцията в
държавната
администрация.

15. Реконструкция
на вътрешно –
водопроводна
мрежа в с. Воден

Полагане на
полиетиленови
тръби, разваляне
и
възстановяване
на асфалтова
настилка.

Проведени
обществени
поръчки. Избран
изпълнител за
СМР. Предстои
започване на СМР

16. Закриване и
рекултивация на

Прибутване на
местни

Не е

Остаряла
водопроводна
мрежа

Наличие на

Проведени
обществени
поръчки. Избран
изпълнител за
СМР. Предстои
започване на СМР

задоволително постигната цел /50 и над 50
%/

Не е
кандидатствано с

незадоволително постигната цел / под 50 %/
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съществуващо
сметище – гр.
Болярово, Община
Болярово

отпадъци и
замърсени
земни маси за
освобождаване
на
допълнително
заети терени,
извън
определената
площадка за
депо;
Изграждане на
подпорна стена
от габиони по
северната
страна на
депото;
Почистване на
хумус, храсти и
дървета;
Заустване на
охранителна
канавка

17. Ремонт и
реконструкция на
НЧ „Стефан
Караджа“ – 1904
г., с. Стефан
Караджово

Извършване на
ремонт на
покрива; Ремонт
на таваните –
изкърпване на
мазилка,
шпакловане,
полагане на
латекс; Ремонт
на стените;
Подмяна на
дограма и врати

кандидатствано с
проектното
предложение,
поради липса на
отворена
програма

Проектното
предложение не е
одобрено.

местни отпадъци,
замърсени терени

проектното
предложение,
поради липса на
отворена програма

незадоволително постигната цел / под 50 %/
Сградата е в лошо Проектното
предложение
не
е
състояние. Има
одобрено.
обилни течове.
Външната мазилка
на места е
изпаднала и се
рони, подът е в
лошо състояние,
електрическата и
В и К инсталация
е стара и
амортизирана.
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18.Ремонт,реконст
рукция и
възстановяване на
сградите на
културни домове в
Община Болярово
както следва:
Ремонт и
реконструкция на
сградата На НЧ
„Ана Маймункова
– 1894“, Ремонт и
реконструкция на
сградата на НЧ „
Възраждане –
1912 г.,
Преустройство и
възстановяване на
читалищен дом в
град Болярово –
втори етап“

Извършване на
ремонт на
покрива; Ремонт
на таваните –
изкърпване на
мазилка,
шпакловане,
полагане на
латекс; Ремонт
на стените;
Подмяна на
дограма и врати

19. Доизграждане
на канализационна
мрежа и
изграждане на
пречиствателна
станция за
отпадъчни води
град Болярово.

Доизграждане
на
канализационна
мрежа и
изграждане на
пречиствателна
станция за
отпадъчни води

Не е
кандидатствано с
проектното
предложение,
поради липса на
отворена
програма

Не е
кандидатствано с
проектното
предложение,
поради липса на
отворена
програма

Сградите се
нуждаят от
ремонт. Имат
течове. Външната
мазилка на места е
изпаднала и се
рони, подът е в
лошо състояние,
електрическата и
В и К инсталация
е стара и
амортизирана.

Нужда от
Доизграждане на
канализационна
мрежа и
изграждане на
пречиствателна
станция за
отпадъчни
За подобряване на
качеството на
живот на
населението в

Не е
кандидатствано с
проектното
предложение,
поради липса на
отворена програма

Не е
кандидатствано с
проектното
предложение,
поради липса на
отворена програма

незадоволително постигната цел / под 50 %/

незадоволително постигната цел / под 50 %/
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Общината
20.Реконструкция
на вътрешно
водопроводна
мрежа в
с.Мамарчево

Полагане на
полиетиленови
тръби, разваляне
и
възстановяване
на асфалтова
настилка.

Не е
кандидатствано с
проектното
предложение,
поради липса на
отворена
програма

Остаряла
водопроводна
мрежа

Не е
кандидатствано с
проектното
предложение,
поради липса на
отворена програма

незадоволително постигната цел / под 50 %/

Указания за попълване:
Колона 1 „Цели за 2014 г”
В Колона 1 посочете утвърдените от съответния ръководител цели на Вашата администрация за 2014г.
Колона 2 „Дейности”
В Колона 2 посочете дейностите, които сте предприели, за да осъществите поставените цели за 2014 г. Възможно е
тези цели да са били постигнати чрез една или повече дейности.
Колона 3 „Резултат”
В Колона 3 опишете резултата /ефекта за обществото/, който сте постигнали с извършените дейности. Резултатът
изключва реализирана рутинна дейност на Вашата администрация като командировки, закупени компютри, обучени
служители и др. Тези дейности са средство за постигане на целите за 2011 г. и не представляват цел сами по себе си.
Колона 4 „Индикатор за изпълнение”
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В Колона 4 посочете всички индикатори, които Вашата администрация е заложила в началото на 2014г., за да отчете
промяната в състоянието на обекта на въздействие в края на 2014 год.
Индикаторът показва промените в състоянието на обекта на въздействие преди и след предприетите дейности
за изпълнение на целите. Индикаторът е конкретна стойност, изразена в цифри, проценти, мерна единица и др.,
например - 5 км., 10 броя, 20%.
Индикаторът за изпълнение се състои от:
1. Индикатор за целево състояние, който показва бъдещото желано състояние на обекта на въздействие в края на
2011 г., изразено в цифри, проценти, съотношение, мерна единица и др. Той е бил заложен в началото на 2014 г.
2. Индикатор за текущо състояние, който показва промяната в състоянието на обекта на въздействие в края на 2014
г. след предприетите от Вас действия. Отчита се в края на 2014г.
Колона 5 „Индикатор за самооценка”
Индикаторът за самооценка представлява оценъчна скала, която позволява да бъде оценено в каква степен
действията на Вашата администрация са постигнали заложената цел.
За да оцените резултата от Вашата дейност, моля да имате предвид, че целта е
1 - напълно постигната при 100 % постигнат резултат,
2 - задоволително постигната при 50% и над 50 % постигнат резултат или
3 - незадоволително постигната под 50 % постигнат резултат.

Имена и длъжност на попълващия: ………………………………………………………………………………………………..
Забележка: Моля, попълнете нужната информация, следвайки указанията. Използвайте следните спецификации на
шрифта – Font - Arial, Font size - 12. При необходимост, добавете нови редове в таблицата.
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