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ГОДИШЕН ДОКЛАД 

ЗА НАБЛЮДЕНИЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЛАНА ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА 

БОРОВАН ЗА 2014-2020 г. 

 

ВЪВЕДЕНИЕ 

Докладът за наблюдение изпълнението на Плана за развитие на община Борован за 2020 г. 

е изготвен на база Общински план за развитие на община Борован 2014-2020 (ОПР) 

(актуализиран вариант 2018) и Програмата за реализация на плана (ПРОПР). В тази 

програма са включени дейностите, определени за финансиране по програмата за 

капиталовите разходи 2020 г., Програмата за изпълнение на одобрени проекти по 

национални и европейски фондове, Бюджет 2020, както и набелязаните дейности и мерки 

залегнали в стратегическите цели, конкретизирани в индикативната финансова таблица, 

която дава финансовия и времеви израз на предвидените в плана мерки.  

Програмата за реализация на Общинския план за развитие е разработена на основание чл. 

13 от Закона за регионално развитие. ПРОПР е едногодишен оперативен документ за 

реализация на основните приоритети и цели залегнали в Общинския план за развитие. Тя 

включва мерки и дейности, които са насочени към постигане на главните цели и 

приоритети в Общинския план за развитие на Борован в периода 2014 – 2020 г. Четири са 

главните стратегически цели, които се основават на потенциала и ресурсите на общината, 

натрупания опит и съществуващите силни традиции. Те са: 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1: Ускорено развитие на местната икономика /развитие на 

конкурентоспособна икономика 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2: Подобряване на инфраструктурата и опазване на околната 

среда 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3: Социална интеграция и развитие 
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СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 4: Подобряване на административния капацитет и повишаване на 

международното сътрудничество. 

Съгласно с изискванията, настоящата годишна оценка включва: 

1. Оценка на резултатите от изпълнението на ОПР и Програмата за изпълнението му; 

2. Оценка на степента на постигане на съответните цели; 

3. Оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси; 

4. Изводи и препоръки за изпълнението на приоритетите. 

Наблюдението, оценката и докладът за изпълнение на ОПР Борован за 2020 г. се изготвят 

на основание чл. 23, т. 4 от Закона за Регионалното развитие, съгласно който кметът на 

общината ръководи, организира и контролира дейността по изпълнение на Общинския 

план за развитие. Наблюдението на изпълнението на ОПР за периода 2014-2020г. е 

извършено от експертна група от общински служители, съставена по Заповед на кмета 

№35 / 03.02.2021г. Докладът е изготвен от служителите в община Борован, членове на 

експертната група. 

В Годишния доклад за наблюдение на изпълнението на ОПР за 2020 г. са 

използвани данни от НСИ, Информационната система ИСУН 2020, Дирекция „Бюро по 

труда", Главна дирекция „ГРАО”, справки и отчети от Общинска администрация - Враца.  

 

МЕТОДОЛОГИЯ 

За осъществяване на наблюдението и оценката на изпълнението на Общинския план за 

развитие на община Борован експертната група използва следните методи: 

- Анализ на документи и на статистическа информация1; 

                                                           
1 Използвани са следните източници на информация: ОПР на община Борован за периода 2014-2020 г., 
актуализиран ОПР на община Борован за периода 2014-2020 г. от 2020 г., общински програми за секторно 
развитие (околна среда, енергийна ефективност, управление на отпадъци и др.), годишни доклади за 
наблюдението на изпълнението на Общински план за развитие на община Борован, междинни доклади за 
наблюдение на изпълнението на ОПР Борован и Враца 2020, данни от Бюро по труда, данни от служба ГРАО 
в община Борован за периода 2014-2019 г., Областна стратегия за развитие на област Враца за периода 2014-
2020 г., данни на НСИ, Информационна система за управление и наблюдение на структурните инструменти 
на ЕС в България (ИСУН), общински програми за секторно развитие (околна среда, енергийна ефективност, 



НАБЛЮДЕНИЕ И ГОДИШНА ОЦЕНКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАНА ЗА РАЗВИТИЕ  

НА ОБЩИНА БОРОВАН ЗА 2020 Г. 

 

4 
 

- Експертни интервюта – 16 бр. (общински служители, директори  на ДГ, основни 

училища, професионална гимназия, Център за подкрепа за личностно развитие,  

ОПЛ, лекари-специалисти); 

- Интервюта с крайни бенефициенти – 15 души (арендатори, председател на 

земеделска кооперация, жители на Добролево и Борован).  

Експертната група направи оценка на спазването на основните принципи при изготвянето 

и изпълнението на ОПР Борован: 

• Реализъм – екипът оценява дали формулираните стратегически цели и приоритети 

са реалистични, което означава, че те са съобразени не само с наличния потенциал за 

развитие, но и с фактори като институционална среда, тенденции в развитието на 

територията, ниво на подготовка на кадрите, финансова обезпеченост и редица други, 

които могат да изиграят ролята на задържащи фактори за ефективно усвояване на 

потенциала на общината и нейните сравнителни предимства;   

• Устойчивост – оценка дали в плана се съдържат задачи и конкретни дейности, 

чието решаване има изолиран, оперативен и кампаниен характер, с краткосрочен и бързо 

„затихващ” във времето ефект върху изпълнението на формулираните цели в стратегията; 

• Приемственост – оценка дали е осигурена приемственост с действащите 

стратегически документи от по-горно ниво, както и с ОПР на община Борован от 

предишния програмен период;  

• Партньорство – оценката съдържа информация дали Общинският план за развитие е 

резултат от съвместните усилия на всички заинтересовани страни – представители на 

държавните и общинските власти, на бизнеса, на държавните институции и на 

неправителствения сектор. 

 

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ 

                                                                                                                                                                                            
управление на отпадъци и др.), мониторингов доклад на община Борован за 2020 г. за изпълнението на 
Областна стратегия за интегриране на ромите (2012-2020)” на област Враца, годишни отчети за дейността на 
ОУ „Отец Паисий“ – Борован и ДГ „Юрий Гагарин“ – Малорад и др. 
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Анализът на документи показа, че Общинският план за развитие на община Борован 2014-

2020 е в съответствие с Областната стратегия за развитие на област Враца 2014-2020, с 

Регионалната програма за развитие на Северозападен район 2014-2020, с Националната 

стратегия за регионално развитие, с Националната програма за развитие на Република 

България, с политиките на Европейския съюз за устойчиво развитие и социално-

икономическо сближаване на регионите, както и с действащите национални и регионални 

стратегии за ранно детско развитие, за намаляване на дела на отпадащите ученици, за 

образованието на деца и ученици от уязвими групи, за продължаващо и професионално 

образование, за интегриране на ромите, за майчино и детско здраве, за превенция на 

социални, заразни и предавани по полов път заболявания, за превенция на трафик на хора, 

за подобрен достъп до социално обслужване на населението, за запазване на околната 

среда и водите, за намаляване на риска от бедствия и аварии и др. Осигурена е 

приемственост с приоритетите и целите на предходния период на развитие, както и на 

мерките за реализирането им.  

Оценките, изводите и препоръките в тази годишна оценка трябва да доведат до експертен 

и публичен дебат за промени във визията за икономическото и социалното развитие на 

общината, за да започне подготовката и стартирането на промените до изтичането на 

настоящия планов период и през следващия програмен период. 

Програмата за 2020 г. предвижда община Борован да работи за подобряване качеството на 

живот на гражданите и ускоряване на социално-икономическото развитие, като 

мобилизира целия си потенциал, за да оползотвори възможностите за финансиране – както 

от републиканския и общинския бюджет, така и от фондовете на ЕС и други донорски 

програми. Проектите, по които се работи в общината, общинските структури и с 

партньорите в периода 2014-2020 г. са финансирани от националния и общинския бюджет 

и по оперативните програми от първия програмен период 2007-2013 и от втория програмен 

период 2014-2020 г. Реализираните инвестиции са на стойност   5 312 258.58лв.  

В настоящия доклад представяме събраната информация за изпълнението на външните 

проекти през 2020 г. 

Експертната група отчита, че оценката на ефективността и ефикасността от прилаганите 

мерки, проекти и дейности за изпълнение на целите и приоритетите за развитие на община 
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Борован е силно затруднена от липсата на базови количествени и качествени индикатори 

за наблюдение и анализ и на ясно формулирани количествени целеви индикатори за 

напредък. Допълнително затруднение представлява липсата на текуща статистическа 

информация за демографското, социалното и икономическото развитие на ниво община, 

както и на текуща статистическа информация дезагрегирана по етнически признак. Поради 

тези причина и при настоящата оценка ще се акцентира върху изпълнението на конкретни 

проекти и дейности, финансирани от общинския и националния бюджет и от европейски 

програми, но ще бъде направен опит да се даде и експертна оценка на резултатите и 

ефективността от изпълнението им. За тази цел в обсъждането на постигнатите резултати 

ще бъдат включени представители на партньорските организации и институции и ще бъде 

взето предвид мнението на крайни бенефициенти. 
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1. ДЕМОГРАФСКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА НАСЕЛЕНИЕТО 

При изработването на актуализирания план на развитие на община Борован някои от 

изводите за демографското развитие на общината изглеждат силно повлияни от 

демографските характеристики на област Враца и на Северозападния район на развитие, 

но малко пресилени за общината. Община Борован се отличава по няколко демографски  

показатели от средните за областта, района и страната като цяло.  

През 2020 г. спрямо годината на последното преброяване - 2011 г., населението на община 

Борован намалява само с 319 души. Данните в Таблица 1 показват, че демографската криза 

в общината е овладяна, отчитаме години с ръст на населението като 2015 и 2018 г., а в 

годините на спад темповете са по-бавни . 

Влияние върху половата структура на населението на общината оказват процесите 

свързани с естественото му движение, механичното движение, продължителността на 

живот и други. През изследвания периода от 2011г. до 2017г. мъжете преобладават над 

жените. През 2018г., 2019г.и 2020г. структурата на населението по пол е сравнително 

балансирана, като жените преобладават над мъжете. 

Забелязва се, че делът на децата от 0 до 14 годишна възраст в община Борован е 

сравнително константен за целия изследван период.  Забелязва се намаление спрямо и 

2019г., което е специфика за общината. 

Безработицата в общината е изключително висока и продължителна, а заетостта на голяма 

част от заетите е в селското стопанство, строителството е сезонна/ временна, броят на 

населението в абсолютна и относителна степен намалява в сравнение със средните за 

областта. Това показва, че и миграционните процеси в общината не са особено интензивни 

или поне не са довели до трайна емиграция на голям брой семейства.  

Към момента населението в трудоспособна възраст в средносрочна перспектива, леко  

намалява, но неговите образование и квалификация остават  реален проблем, който 

изисква управленски решения и мерки. 

Тенденцията към застаряване на населението се наблюдава и в община Борован, но 

процесът е забавен от наличието на голям дял младо население, определяно от околното 

население като ромско;  
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Статистическите основания за направените констатации са представени в табл. 1. 

Таблица 1. 

Брой на населението на община Борован за периода 2011-2020 г. по пол и по брой и 

дял на населението под, в и над трудоспособна възраст 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019  2020 

Общо 5 685 5 599 5 523 5 411 5 836 5 376 5 333 5 537 5425 5366 

Мъже 2 856 2 821 2 780 2 720 2 787 2 707 2 688 2 716 2700 2670 

Жени 2 829 2 778 2 743 2 691 2 749 2 669 2 645 2 821 2725 2696 

Жени 

15-49 

  1 009 

(36.8

%) 

974 

(36.2%) 

992 

(36.1%) 

949 

(35.6%) 

913 

(34.5%) 

1 006 

(35.7%) 

1136 

(41,7%) 

1077 

(39,9%) 

0-14    913 

(16.5

%) 

891 

(16.5%) 

909 

(15.6%) 

913 

(16.3%) 

913 

(17.4%) 

913 

(17.3%) 

919 

(17,4%) 

865 

(16,1%) 

15-64   3 196 

(57.9

%) 

3 107 

(57.4%) 

3 475 

(59.5%) 

3 023 

(56.9%) 

3 002 

(56.3%) 

3 197 

(57.7%) 

3368 

(62,1%) 

3361 

(62,6%) 

65+    1 414 

(25.6

%) 

1 413 

(26.1%) 

1 452 

(24.9%) 

1 440 

(26.8%) 

1 418 

(26.6%) 

1 427 

(25.8%) 

1138 

(21,7%) 

1124 

(20,9%) 

 Източник: НСИ , ГРАО– Борован 2020, собствени изчисления 
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2. ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ ЦЕЛИ И 

ПРИОРИТЕТИ НА ОПР БОРОВАН 2014-2020 Г. 

 

2.2.1. Изпълнение на СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1: Развитие на 

конкурентоспособна икономика 

Пазарът на труда в Община Борован се характеризира с висока безработица. Равнището 

на безработица в общината е по-високо от средното за страната. Тази тенденция се 

наблюдава и за миналите периоди като за отчетния се увеличава. Може да се отбележи, че 

спрямо същият период на миналата година процентът на безработицата за общината се е 

увеличил от 41,8% на 42,1%/, което е следствие от обявеното извънредно положение в 

цялата страна и въвеждане на противоепидемични мерки с цел предотвратяване на 

разпространението на Covid-19. 

По данни на Дирекция „Бюро по труда” Бяла Слатина, Агенция по заетостта, НСИ за 2020 

г. нивото на безработица за община Борован има стойност  42,1%, при ниво за Област 

Враца  12,4%. Продължаващото периодично освобождаване на заети лица в следствие 

епидемичната обстановка е не само малки и средни предприятия, а и големи предприятия. 

Следствие  е и  влиянието на световната финансово-икономическа криза, довела до 

свиване на пазарите, намаляване обема на работа в някои икономически дейности, 

оптимизиране на разходите.   

При отчетените много високи стойности на безработицата в общината, през последните 7 

години се наблюдава тенденция на поддържане на високото равнище на 

безработицата. 

Данните за безработните лица от община Борован, регистрирани в ДБТ в периода 2014-

2020 г. са представени в Табл. 2. 

Таблица 2: Регистрирани безработни лица в Дирекция „Бюро по труда“ в гр. Бяла 

Слатина от общ. Борован за периода 2014-2020 г. 

Показатели  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Равнище на 

безработица (%) 

66.5 66.7 56.1 44.5 44.6 41,8 42.1 

Общ брой на 

безработните: 

953 956 805 638 640 600 603 

- От тях жени 441 

(46.3%)  

447 

(46.8%) 

373 

(46.3%) 

299 

(46.9%) 

307 

(48.0%) 

315 

(52,5%) 

307 

(50,9%) 
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С основно и по-ниско 

образование. 

631 

(66.2%) 

618 

(64.6%) 

525 

(65.2%) 

401 

(62.9%) 

411 

(64.2%) 

403 

(67,2%) 

419 

(69,5%) 

До 29-годишни 209 

(21.9%) 

 187 

(19.6%) 

129 

(16.1%) 

 78 

(12.2%) 

107 

(16.7%) 

106 

(17,7%) 

85 

(14,1%) 

Над 50-годишни  335 

(35.2%) 

 319 

(33.4%) 

 308 

(38.3%) 

227 

(35.6%) 

229 

(35.8%) 

221 

(36,8%) 

234 

(38,8%) 

Продължително 

безработни 

436 

(45.8%) 

520 

(54.4%) 

491 

(61.0%) 

356 

(55.8%) 

288 

(45.0%) 

298 

(49,7%) 

307 

(50,9%) 

С намалена 

работоспособност 

35 25 44 36 36 32 37 

 Източник: ДБТ Бяла Слатина, собствени изчисления 

Ниската степен на образование и липсата на квалификация на безработните са сериозна 

пречка за реализацията им на пазара на труда. Все по-често работодателите заявяват 

работни места с повишени изисквания, съответстващи на нови технологии, 

информационни системи и европейски стандарти в производството на стоки и услуги. В 

условията на високото равнище на безработица и стеснен пазар на предлагане на работни 

места, групата с ниско образование и без специалност и квалификация, остава 

неконкурентна. Изискванията на работодателите към професионално-квалификационните 

характеристики на безработните с висше образование са много високи и се получава 

разминаване между търсенето и предлагането на работната сила. В резултат на социалния 

фактор квалифицирани специалисти с висше образование остават трайно на трудовата 

борса или приемат нискоквалифицирана работа. Продължителният престой на пазара на 

труда води до загуба на професионални качества, деквалификация, демотивация за 

включване в трудова заетост и непълноценно използване на наличния човешки потенциал. 

Демографската криза в Северозападна България е най-тежката. Продължава негативното 

развитие на демографските процеси. Продължава и процесът на застаряване на 

населението в региона, който е характерен и за другите региони, но в Северозападния 

регион то е с по-високи стойности от средните за страната. Все повече квалифицирана 

работна ръка „изтича“ в други райони на страната и в чужбина. Чувствителен е недостигът 

от висококвалифицирани кадри – инженери в областта на информационните технологии, 

мениджъри, които да владеят чужди езици, кадри за системата на образованието, лекари и 

медицински сестри. Този проблем се забелязва не само в частния, но и в обществения 

сектор. От друга страна образованието продължава да генерира кадри, които са 

функционално и практически неподготвени да се включат пълноценно в пазара на труда. 

Тези трендове се задълбочават и това изправя бизнеса и работодателския сектор въобще 

пред редица предизвикателства, свързани с успешното обезпечаване на нормалния трудов 

процес с кадри.  

Трябва да се има предвид и риска от повишаване на емиграцията на младо население при 

повишаване на образователното и квалификационното му равнище, но евентуалните ползи 

от такова повишаване на качеството на работната сила са неимоверно по-големи за хората 
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и за обществото като цяло, включително и за привлекателността на община Борован за 

чужди инвестиции и за развитие на нови производствени мощности и услуги. 

Развитието на техническата инфраструктура на общината е друго задължително условие за 

привличане на инвеститори и стартиране на нови индустриални предприятия и свързаните 

с тях строителни, транспортни и ремонтни дейности и услуги.  

Конкретното изпълнение на планираните мерки и дейности в ПРОПР е представено по-

долу.  

Приоритет 1. Развитие на икономиката 

Мярка 1.1.1.  Развитие на икономиката 

 Повишаване конкурентоспособността на малките и средните предприятия (МСП) 

чрез подобряване качеството на продукцията, производителността на 

технологиите и управлението в предприятията; 

 Подобряване на информираността на бизнеса. 

От 18.12.2020 г. Търговско-промишлена палата - Враца започна консултирането и 

подкрепата към работодателите относно наименованията на специалностите и професиите, 

формата на заявката и начините за представянето и в РУО-Враца, във връзка с изискването 

на чл. 50, ал.1, т.3 и чл. 52, ал. 1, т.2 от Наредба № 10 за организация на дейностите в 

училищното образование относно държавния план-прием за учебнта 2021/2022 г. в област 

Враца. 

На 5 ноември 2020 г. Център Enterprise Europe Network  към Търговско-промишлена 

палата Враца, проведе онлайн събитие  „Предприемачество за младежи в ЕС“ 

съорганизирано с информационен център „Европа Директно-Видин“ 

Бяха обсъдени какви са възможностите, които Европейският съюз предлага за 

подпомагане на бизнеса и своите граждани и как да започне стартъп.  

На 24 Август 2020г. Търговско- промишлената палата Враца  стартира информационна 

кампания за  малките и средните предприятия имащи възможност да кандидатстват за  

получаване на  нова безвъзмездна финансова подкрепа с  ваучери, с които да реализират 

малки IT проекти на стойност между 5000 и 20 000 лв. без ДДС.  

 

Също така на 23.06.2020г. стартира иновативна „Електронна платформа BALKANET за 

малки и средни предприятия в сектор земеделие и храни”. 

Целта на електронната платформа BALKANET е да предостави уеб базирани услуги на 

малки и средни предприятия от сектор земеделие и храни, в областта на маркетинга, 

дигиталната трансформация и кръговата икономика. 
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На 10 юни 2020г. Enterprise Europe Network към БТПП, съвместно с Европейски 

потребителски център към Комисията за защита на потребителите, организира безплатен 

уебинар на тема „Правила за онлайн търговците и разрешаване на потребителски спорове“ 

Основните теми, които бяха дискутирани по време на обучението: 

► Срок за връщане на продукта и право на отказ от договора от страна на потребителя. 

Транспортни разходи; 

► Поръчка на стоки по интернет и изисквания за предоставяне на преддоговорна 

информация. Процес при поръчка онлайн; 

► Задължителна информация,  която трябва да присъства на сайта; 

► Платформи за онлайн решаване на спорове на Европейската комисия при 

трансгранични сделки с потребители. 

► Алтернативно решаване на спорове от помирителните комисии; 

► Приложимо право и компетентен съд при трансгранични продажби в ЕС; 

► Ролята на ЕПЦ при решаване на трансгранични спорове. 

На 28.05.2020г. Областен информационен център представи Процедура за подбор на 

проекти „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите 

последствия от пандемията COVID-19“. 

И през 2020г. Собственици на малък и среден бизнес развиващи дейност на територията на 

община Борован са ползвали стимули на Агенция по заетостта за наемане на безработни с 

цел подпомагане развитието на дейността им. 

Мярката има средно ниво на изпълнение. 

Мярка 1.1.2. Осъществяване на подкрепа свързана с предоставянето на бизнес услуги 

 Разработване на стратегия за привличане на инвестиции и реализация на публично-

частни партньорства – тази мярка не е реализирана. 

 Създаване на каталог с информация за свободни общински терени, сгради и услуги, 

за които се търсят инвеститори и частни партньори чрез активен маркетинг и 

реклама на икономическия потенциал на общината – каталог не е изработен. 

Общинските земи се отдават под наем чрез обявяване на търг на сайта на общината. 

Настаняването на земеделски производители е насочено към стимулиране на 

селскостопанско производство и разработване на пустеещи общински земи. 

Мярката има ниско ниво на изпълнение. 

Приоритет 1.2. Развитие на земеделието 
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Мярка 1.2.1. Развитие на растениевъдството  

 Насърчаване сдружението на производителите и кооперирането на 

участниците във веригата за реализация на земеделските продукти и храни. 

В общината през 2020 г има една земеделска кооперация. Броят на регистрираните 

земеделски производители в района се променя динамично, като техният брой през 2020 г. 

намалява в сравнение с 2014 г. с 27 бр. Растениевъдството в община Борован е 

приоритетно направление, като се отглеждат  основно зърнено-житни и технически 

култури: пшеница, ечемик, царевица, слънчоглед и рапица. В структурата на 

обработваемата земеделска земя най-голям е делът на зърнените култури, които през 

последните стопански години са заемали средно около 54 %. От зърнено-житните култури 

през 2020 г., най-големи са масивите от пшеница - 56647 дка, следвани от царевица – 

31153 дка и ечемик – 1367 дка. 

Мнозинството от дребните собственици на земя, които не са се включили в кооперациите 

и не са отдали земите си под аренда се занимават с производство на селскостопанска 

продукция в семеен бизнес, предимно за самозадоволяване.  

Зърнопроизводители от община Борован продължават да членуват в Съюза на 

зърнопроизводителите от Врачанска област. 

Мярката има средно ниво на изпълнение. 

Мярка 1.2.2. Развитие на животновъдството 

 Създаване, модернизация и разширяване на животновъдни обекти 

Една от важните цели на Община Борован е насърчаване развитието на 

селскостопанската дейност, с цел намаляване на бедността, социално приобщаване и 

икономическо развитие. В тази връзка организираме търгове за наем на земи, подобряваме 

общинската инфраструктура, създаваме условия и климат за нормалното функциониране 

на изградените вече стопанства и ферми. Животновъдството е важен подотрасъл в 

селското стопанство на общива Борован,  но заема сравнително нисък дял от общото 

селскостопанското производство. 

 Структурните изменения в животновъдството и свиването на този сектор са 

свързани основно с трудности при осигуряване на храна за животните. Въпреки че в 

стопанствата се отглеждат фуражни култури, средните добиви са  сравнително ниски, 

липсва напояване и високопроизводителна техника. 

Ветеринарното обслужване в общината се осъществява от трима регистрирани 

ветеринарни лекари - един назначен от БАБХ за района на община Борован, и двама на 

свободна практика, като единият от тях е за населените места Борован, Нивянин и 

Добролево , а другият  -  за Малорад и Сираково. 
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Животновъдството в община Борован е представено предимно от говедовъдство, 

овцевъдство и козевъдство.  

 През 2020г. е проведено разпределение на общински пасища, мери и ливади за нуждите на 

животновъдите на база заявен брой животни . 

С Решение №124 от Протокол №15 от 25.09.2020г. бе приета Наредба за обема на 

животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на 

територията на Община Борован 

Мярката има ниско ниво на изпълнение.  

Приоритет 1.3.  Развитие на туризма 

През отчетния период няма нови регистрирани хотели и къщи за гости Регистрираните до 

момента един хотел , една къща за гости и две физически лица със стаи за гости, 

продължават да предлагат комфортен престои и селски туризъм. 

Мярка 1.3.1. Развитие на туризъм и спорт 

Дейности:  

 Ремонт и обновяване на стадион в с. Борован  

 Рехабилитация на съществуващи и изграждане на нови спортни площадки и фитнес 

на открито в община Борован  

През 2020г. въпреки обявената епидемична обстановка община Борован е 

извършила дейности, насочени към развитието на туризма и спорта. Стадионът в с. 

Борован се поддържа от Сдружение с нестопанска цел „ФК Торпедо – 2004“ и общината . 

„ФК Торпедо – 2004“ проведе първенства в „А“ Областна група Враца – мъже – 15кръга, а 

Междуобластна група Враца – Деца – 8 кръга. 

 

Дейности Година Стойност лв. 

Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и 

обзавеждане на спортна инфраструктура в село 

Малорад, община Борован” 

2020 6 004,00 

Консултиране и 

проектиране 

Изграждане на видеонаблюдение на Стадионът в с. 

Борован 

2020 1 800,00 

 

Мярката има високо ниво на изпълнение. 

Мярка 1.3.2.: Развитие на маркетингова политика за популяризиране на Борован 

https://www.borovan.bg/pic/posts/2020-12/16073222364938/gals/proekt_naredba_obem_zhivotnovadstvo.pdf
https://www.borovan.bg/pic/posts/2020-12/16073222364938/gals/proekt_naredba_obem_zhivotnovadstvo.pdf
https://www.borovan.bg/pic/posts/2020-12/16073222364938/gals/proekt_naredba_obem_zhivotnovadstvo.pdf
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Дейности:  

 Аудиовизуално представяне на културата, историята и природата в община 

Борован;  

 Подготовка и отпечатване на рекламен каталог и брошури на 

забележителностите в община Борован. 

Изготвените рубрики за историята , археологическите обекти, културата, архитектурните и 

природните забележителности в община Борован и представени на сайта на общината се 

обновяват и допълват периодично. 

През 2020г. продължиха работните срещи с представители на Сърбия и община Борован 

във връзка с проект „Green thinking – self-awareness for flood risk prevention“ – „Зелено 

мислене- самосъзнание за предотвратяване на риск от наводнения“ по Програма – 

INTERREG – IPA CBC Bulgaria-Serbia Programme на Министерство на регионалното 

развитие и благоустройството на стойност 582 971,91лева общо и за двете страни.  

Мярката има средно ниво на изпълнение.  

В Цел 1 на ОПР 2014-2020 г. на община Борован има заложени общо 6 мерки за развитие, 

от които през 2020г. 

Мерки с високо изпълнение  – 1 броя; 

Мерки със средно изпълнение –  3броя; 

Мерки с ниско изпълнение –  2броя. 

 

Изпълнение на СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2: Подобряване на инфраструктурата и 

опазване на околната среда 

Приоритет 2.1. Подобряване на инфраструктурата 

Мярка 2.1.1. Модернизация и разширяване на местната транспортна инфраструктура  

Дейности: 

 Ремонт и реконструкция на четвъртокласен път Добролево – Сираково; 

 Рехабилитация на уличната пътна мрежа в селата Борован, Малорад, Добролево, 

Нивянин и Сираково 
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През периода 2020 г. са извършени следните дейности по изпълнението на Мярка 2.1.1.  

Дейности Година Стойност лв. 

Ремонт и рехабилитация на улична мрежа в община 

Борован 

2020 551 920,00 

Ремонт и рехабилитация на улица „Веслец“ с.Борован 2020 45 994,00 

Реконструкция на общинска четвъртокласна пътна 

мрежа  в община „Борован“ - с. Борован, ул. „Иван 

Вазов“ (от ОТ 380 до Път  VRC 1015, дължина 1000м) и 

път Добролево Сираково (път VRC 1016, дължина 1400 

м.)“, с. Малорад – от моста за Рогозен до граница 

Малорад-Рогозен (ул. Георги Димитров /от ос 72 до ос 

259/, извън регулация /от ос 259 до границата с 

Рогозен/), с. Сираково (извън регулация - /от границата 

с Рогозен до ос 48/, ул. „Ерменко“ - / от ос 48 до ос 63/), 

ул. „Иван Вазов“- / от ос 63 до ос 60/, ул. „Георги 

Димитров“ - /от ос 48 до ос 63/), с. Нивянин / за 

Буковец/ (ул. „Димитър Илиев“ - / от ос 37 до ос 112/, 

ул. „Иван Нивянин“ - / от ос 112 до ос 123/, ул. Максим 

Горки - / от ос 123 до ос 130/, с. Нивянин / за Сколаре/ 

(ул. Лазар Петров - /от ос 37 до ос 83/, ул. „Иван 

Нивянин“ - /от ос 83 до ос 76/, ул. „Иван Нивянин“ - /от 

ос 76 до ос 70/, ул. „Иван Нивянин“ - /от ос 70 до ос 69/) 

2020 5020,00 

Закупуване и монтиране на видеонаблюдение в селата 

на община Борован 

2020 25 000,00 

Основен ремонт на обществените санитарни възли в 

селата Малорад и Добролево 

2020 9 925,00 

Доставка и монтаж на автоспирка с.Добролево 2020 4 975,00 

 

Мярката има високо ниво на изпълнение.   

Мярка 2.1.2: Подобряване на водоснабдяването, канализацията и пречистването на 

отпадните води 

Дейности: 

 Изграждане на пречиствателна станция, канализационна система и подмяна на 

водопроводната мрежа в с. Борован  

 Рехабилитация на водопроводната мрежа в селата Малорад и Борован 

 Реконструкция на мостовете  на територията на Община Борован  

 Ремонт на язовирите общинска собственост  

 Ремонт на стената на язовир „Гарвански геран“   
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През периода 2020 г. са извършени следните дейности по изпълнението на Мярка 2.1.2.:  

Със Заповед №114/03.04.2020г. на Кмета на Община Борован  е проведено 

заседание и пролетен технически преглед за състоянието на язовирните стени на язовирите 

публична общинска собственост на Община Борован язовири ,,Братковец”, „ Горна бара“ 

(селския), „Гъбов дол“, „Велчов лъг“, „ Тихов лъг“ , „Потока“ и „Сираково“.Назначената 

комисия направи оглед на язовирите общинска собственост и изготви доклад за 

техническото им състояние. 

На основание Заповед №251/07.10.2020 г.  на Кмета на Община Борован на 

14.10.2020г. беше проведено заседание  и  есенен технически преглед за състоянието на 

язовирните стени, собственост на Община Борован.Назначената комисия направи оглед на 

язовирите  общинска собственост и изготви  доклад  за техническото им състояние. 

През месец октомври 2020 г. са предприети действия по осигуряване на 

ретензионен /свободен/ обем за поемане част от обема на висока вълна във всички язовири 

собственост на Община Борован. 

 Целогодишно бяха извършвани проверки на водните нива на язовирите, които са 

публична общинска собственост на Община Борован и бяха предприети действия относно 

тяхната корекция – намаляване на водните нива. За всяко контролирано източване и 

понижаване водното ниво бяха своевременно уведомявани съответните институции, а така 

също и съседните общини. Със заповед на кмета на Община Борован №226/10.09.2020г. бе 

назначена комисия която да извърши оглед на състоянието на речните участъци в 

урбанизираните територии на община Борован, с цел установяване на проблемните места и 

причините които биха създали евентуални предпоставки за бъдещи бедствия и аварийни 

ситуации. Със заповед на кмета на община Борован  №256/12.10.2020г.се изпълни 

,,Програма за планово почистване на речните участъци в урбанизираните територии на 

община Борован.  

Въведени бяха 24 часови дежурства за наблюдение на нивото на река Скът в  с. Нивянин и 

част от язовирите в Община Борован .  

Съгласно Решение на Общинския съвет № 311/27.09.2018 г. за безвъзмездно прехвърляне 

язовирите „Церов дол“, „Стубеля“, „Жарковец“, „Домославец“, „Корея“, „Гарвански 

геран“, „Езерска падина“ и „Млада овчарка“ на областен управител Враца община Борован 

предаде същите на ДП „ Управление и стопанисване на язовири“ на 04.02.2020г. 

Проведено  обучение на учениците в час на класния ръководител „Как да се държим при 

земетресение, пожар, други стихийни бедствия“  

Дейности Година Стойност лв. 

Ремонтно възстановителни работи на язовир“ Тихов 

лъг“ 

2020 4 460,00 

Извършени СМР  дейности на язовири на територията 

на община Борован 

2020 30 840,00 
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Основен ремонт на водостоци в община Борован 2020 15 600,00 

Реконструкция ВВМ на ул.“ Иван Вазов „ с.Борован 2020 16 597,62 

Реконструкция ВВМ на ул.“ Лазар Петров“с.Нивянин 2020 47 191,99 

Реконструкция  ВВМ ул.“Димитър Илиев“ с.Нивянин 2020 47 396,97 

Реконструкция довеждащ водопровод от НР Сираково 

до с.Сираково 

2020 3 333,62 

Реконструкция на СВО ул.“Тошка Петрова“с.Борован 2020 203,68 

Реконструкция водопровод ул.“Цар Калоян“ с.Малорад 2020 451,44 

Реконструкция на СВО гробищен парк с.Малорад 2020 542,23 

Реконструкция на СВО ул.“Свети Наум“ с.Борован 2020 335,18 

Реконструкция на СВО ул.“Бреза“ с.Малорад 2020 306,90 

Реконструкция  ВВМ ул.“ Гео Милев“ с.Борован 2020 36 843,74 

Реконструкция на част от водоснабдителната система 

на с.Добролево, с.Сираково, с.Малорад и с.Нивянин 

2020 2 869 913,00 

 

Мярката има високо ниво на изпълнение.  

Мярка 2.1.3.: Подобряване на електроснабдяването  

 Рехабилитация на уличното осветление в селищата на община Борован –с. 

Малорад, с. Добролево , с. Нивянин и с. Сираково  

През периода 2020 г. община Борован е извършила текуща поддръжка на уличното 

осветление, като са закупени захранващ кабел на стойност 2 700 лева и 478бр. и 

осветителни лампи на стойност  1 410,10лева.  

ЧЕЗ Разпределение инвестира в реконструкции и модернизация на мрежи ниско 

напрежение в село Борован, общ.Борован . 

Мярката има средно ниво на изпълнение.   

Мярка 2.1.4.: Модернизация на образователната инфраструктура  

 Цялостно  обновяване  и модернизиране на базата на училищата и детските 

градини 

През периода 2020 г. са извършени следните дейности по изпълнението на Мярка 2.1.4.  

Дейности Година Стойност лв. 

Направа на отоплителна инсталация в ДГ „Тошка 

Петрова – ф-л Нивянин“ 

2020 13 500,00 
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Основен ремонт на покрива на сградата на 

Образованието в с.Борован 

2020 24 988,00 

 

Мярката има средно ниво на изпълнение.   

Мярка 2.1.5.: Модернизация на здравната инфраструктура 

Дейности:  

 Ремонт на сградата на поликлиниките в с. Борован и с. Добролево  

 Ремонт и обновяване на здравни служби и медицински кабинети 

През периода 2020 г. са извършени следните дейности по изпълнението на Мярка 2.1.5: 

Дейности Година Стойност лв. 

Основен ремонт на покрива на Здравна служба в 

с.Нивянин  

2020 24 993,00 

 

Мярката има  средно ниво на изпълнение.   

Мярка 2.1.6.: Модернизация на социалната инфраструктура  

Дейности:  

 Ремонт на сградата на бившия социален патронаж в с. Нивянин  

 Преустройство на сградата на кметството в с. Сираково в дом за стари хора  

В ОПР на община Борован е допусната грешка : не съществуват такива социални обекти в 

с. Нивянин и с. Сираково. 

През 2020г. са закупени нови електрически уреди необходими за дейността на „Домашен 

социален патронаж „ с.Борован 

Дейности Година Стойност лв. 

Оборудване по проект „ Аз,тя и той заедно за социална 

интеграция“ 

2020 49 496,00 

Закупуване на лек автомобил по проект“Патронажна 

грижа“ 

2020 34 478,00 

Закупуване и монтиране на видеонаблюдение в ЦНСТ 

ДБУ 

2020 3 000,00 
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Мярката има средно ниво на изпълнение.   

Мярка 2.1.7: Модернизация на културната инфраструктура  

 

 Ремонт, оборудване и обзавеждане на читалищата в с. Малорад, с. Борован и с. 

Добролево и с. Нивянин      

 Ремонт, възстановяване, изографисване  и опазване на религиозните храмове на 

територията на община Борован  

 Изграждане на религиозен храм в с. Сираково? 

 Ремонт на Читалищата в с. Малорад, с. Добролево, с. Нивянин 

 Ремонт и реставрация на църквите в с. Борован, с. Малорад и с. Добролево   

 Изографисване на църквата в с. Нивянин  

 Изграждане на параклис  в с. Сираково  

 Изграждане на обредни домове в гробищните паркове на територията на община 

Борован  

През периода 2020 г. са извършени следните дейности по изпълнението на Мярка 2.1.7 

Дейности Година Стойност лв. 

Почистване на гробищни паркове в с. Малорад, с. 

Борован, с. Добролево, с. Сираково и с.Нивянин 

2020 1 250,00 

Разпределена субсидия на читалищата в община 

Борован 

2020 137 808,00 

 

Мярката има ниско ниво на изпълнение.   

Мярка 2.1.8.: Опазване и адаптиране на недвижимите културни ценности 

Дейности:  

 Реставриране на паметници на културата и забележителности свързани с 

историята  на община Борован. 

 Запазване и реставриране на археологическите находки от местността 

„Могилата“-с. Борован 

През отчетния период са извършени следните дейности по изпълнението на Мярка 2.1.8. 
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Дейности Година Стойност лв. 

Кандидатстване за отпускане на средства с цел 

изписване на надписите по военните паметниците на 

територията на община Борован 

2020 Проектно 

предложение 

4000,00 

 

Мярката има ниско ниво на изпълнение.   

Мярка 2.1.9.: Модернизация на административни сгради 

Дейности:  

 Ремонт, реконструкция и внедряване на енергоспестяващи мерки на 

административните сгради в Община Борован  

 Ремонт и оборудване на помещенията и сградите на  пенсионерските клубове в 

община Борован 

 Ремонт на сградата на търговския дом в с. Сираково 

През периода 2020г. са извършени следните дейности по изпълнението на Мярка 2.1.9., 

Дейности Година Стойност лв. 

Разработена и приета Краткосрочна програма за 

насърчаване изполването на енергия от възобновяеми 

източници и биогорива на община Борован 

2020 1 000,00 

  

Разработена и приета Дългосрочна програма за 

насърчаване използването на енергия от възобновяеми 

източници и биогорива на община Борован -2020-2030 г 

2020 2 500,00 

Въвеждане на автоматизирано управление на 

отоплителния процес в ЦНСТ 1 и ЦНСТ 2  

2020 366,00 

Изолация покрив в ЦНСТ 1 и ЦНСТ 2 2020 5 000,00 

Мерки по котелна инсталация в ЦНСТ 1 и ЦНСТ 2 2020 1 142,00 

 

Започната е процедура по уточняване на собствеността на сградата на търговския дом в с. 

Сираково 

Мярката има средно ниво на изпълнение.   

Мярка 2.1.10   Комплексно планиране и устройство на територията. 

Дейности:  
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 Разработване на Общ устройствен план на община Борован; 

 Разработване на Концепция за пространствено развитие на община Борован, 

акцентираща на приоритетните зони на територията на общината; 

 Актуализация на кадастралните и регулационни планове на 5 населени места, в 

т.ч. цифровизация – с. Борован, с. Малорад, Добролево, Нивянин и с. Сираково; 

Дейности Година Стойност лв. 

Изготвен ОУП на община Борован 2020 Съгласувателна 

процедура – 

8784,00 

Актуализация  на кадастралните планове извън 

регулация в селата  Малорад, Добролево, Нивянин 

2020 0,00 

 

Мярката има средно ниво на изпълнение.   

Приоритет 2.2.: Опазване на околната среда 

Мярка 2.2.1.: Опазване чистотата на атмосферния въздух 

В края на 2020 г. започна подготовка на проект на Програма за опазване на околната среда 

на Община Борован 

Измерванията на чистотата на въздуха в община Борован не показват замърсявания над 

референтните стойности.  

Продължава използването на отопление на твърдо гориво през зимните месеци от 

населението. 

Отоплението на административните сгради е изцяло чрез електроенергия и парно на 

пелети. 

Мярката има ниско ниво на изпълнение.   

Мярка 2.2.2.: Управление на водните ресурси и опазване на чистотата им 

Дейности:  

 Корекция на коритото на р. Скът при с. Нивянин и с. Борован   

 Почистване на речните корита при с. Добролево и с. Сираково  

 Почистване и корекция на реките и деретата в с. Борован 

През периода -2020 г. са извършени следните дейности по изпълнението на Мярка 2.1.8. 

https://www.borovan.bg/pic/posts/2021-02/16131326261878/gals/programa_opazvane_okolnata_sreda.doc
https://www.borovan.bg/pic/posts/2021-02/16131326261878/gals/programa_opazvane_okolnata_sreda.doc
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Дейности Година Стойност лв. 

Почистване на реките и деретата на територията на 

община Борован 

2020 1500,00 

 

 

Мярката има ниско ниво на изпълнение.   

Мярка 2.2.3.: Подобряване управлението на отпадъците  

Дейности:  

 Оптимизиране на системата за сметосъбиране, сметоизвозване и депониране на 

твърдите битови отпадъци в община Борован  

 Оборудване на населените места на Община Борован със съдове на ТБО. 

Дейности Година Стойност лв. 

Почистване на нерегламентирани сметища в 

покрайнините на селата Борован, Малорад, Добролево, 

Нивянин и Сираково 

2020 3 000,00 

Депониран битов отпадък  979, 960 т. 2020 21 274,93 

Разделно събиране на отпадъци общо    3 100кг. 2020 0,00 

Закупуване на контейнери за битови отпадъци за 

населените места в община Борован 

2020 9979,20 

 

Мярката има високо ниво на изпълнение.   

Мярка 2.2.4.: Развитие на зелената система в общината 

Дейности:  

 Рехабилитация на площадното пространство, тротоарите и зелените площи в 

селищата на община Борован; 

 Ремонт на съществуващи и поставяне на нови съоръжения /чешми, пейки, 

кошчета/ в парковете на община Борован;  

 Реконструкция  на парковото пространство в с. Нивянин, включващо  изграждане 

на цветни алеи и зелени площи.   

През периода 2020 г. са извършени следните дейности по изпълнението на Мярка 2.2.4., 
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Дейности Година Стойност лв. 

Направа на разрушения тротоар пред тотопункта и 

възстановяване на решетките в централната част на 

с.Борован 

2020 13 000,00 

Кандидатстване по мярка 8.1 „Залесяване и 

поддържане“ проект Залесяване и поддържане на 

горски терен в община Борован 

2020 88 397,44 

 

Мярката има средно ниво на изпълнение.   

Мярка 2.2.5.: Опазване на биоразнообразието 

Дейности:  

 Поощряване на граждански инициативи за опазване на природата. 

През 2020г. служители от общинска администрация Борован организираха доброволна 

кампания за почистване на пътя Борован - Нивянин.  

За отчетният период кметство с.Нивянин е получило дарение от 350 фиданки различни 

видове дървета , които жителите на селото са засадили в парка намиращ се в центъра на 

селото. 

През 2020г. най-мащабната национална доброволческа кампания „Да изчистим България 

заедно“ не беше проведена на територията на цялата страна. В условията на извънредна 

ситуация Община Борован проведе уведомителна кампания на населението чрез 

разпространяване на информация за ползите от разделното третиране на отпадъци. 

Брошурата е част от предвидените информационни кампании за увеличаване знанията и 

екологичното съзнание на населението и цели да е в полза и помощ на домакинствата, като 

предоставя информация за методите, процесите, инструментите и крайния резултат от 

домашното компостиране. 

През цялата година продължи разпространяването на няколко вида брошури, даващи 

различна информация. 

В писмо с изх.№30-151/12.10.2020г. кмета на община Борован отправи призив към всички 

собственици на търговски обекти на територията на с. Борован за отговорно отношение и 

рециклиране на създадените от обекта отпадъци. В същото напомни и правилата за 

изхвърляне на рециклирани отпадъци. 

Европейското и национално законодателство в областта на управление на отпадъците 

поставя пред всички редица отговорности и изисквания за събиране, транспортиране и 

третиране на отпадъците, целящи да предотврати или намали вредното им въздействие 

върху човешкото здраве и околната среда. 

С информацията в брошурите се целеше да се повиши обществената осведоменост и 

екологично съзнание, както и да се провокира ангажираност сред гражданите, 

предприятията, и администрациите за екологосъобразни и законосъобразни дейности с 

отпадъци на територията на общината. 
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Мярката има високо ниво на изпълнение.   

Мярка 2.2.6.: Подобряване на енергийната ефективност 

 Подмяна на уличното осветление на населени места от община Борован;  

Съществуващото улично осветление е изпълнено основно с  LED осветителни тела. 

Съществуващата стълбова мрежа се намира в добро физическо състояние. 

Уличното осветление през 2020г. се разширява, като на неосветените места се монтират 

нови  осветителни тела. 

Мярката има ниско ниво на изпълнение.   

В Цел 2 на ОПР 2014-2020 г. на община Борован има заложени общо 16 мерки за развитие, 

от които през 2020г.: 

Мерки с високо изпълнение  – 4 броя; 

Мерки със средно изпълнение – 7 броя; 

Мерки с ниско изпълнение –  5 броя. 

2.2.2. Изпълнение на СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3: Социална интеграция и 

развитие 

Приоритет 3.1.: Подобряване качеството на здравните услуги 

Мярка 3.1.1.: Подобряване на достъпа до първична и специализирана медицинска 

помощ 

Дейности:  

 Обслужване на възрастни хора и инвалиди по домовете 

 Профилактични прегледи в училищата 

На територията на община Борован през 2020г. действат 3 кабинета на ОПЛ ( Др. Дилков, 

Др.Пенчев и Др.Цигаровски), 3 кабинета по деонтология с по две практики всеки. ОПЛ са 

Др.Дилков с практика в с.Борован и с.Нивянин, Др.Пенчев с практика с.Малорад, а 

Др.Цигаровски  с.Добролево и с.Нивянин. Д-р Дилков е поел е медицинските грижи и за 

децата, настанени в Центъра за настаняване от семеен тип в с. Борован. Община Борован е 
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предоставила лекарските кабинети и е поела ремонтните разходи на здравните заведения и 

кабинети на територията си.  През 2020г. продължава да действа сключения договор за 

неотложна помощ и консултации с медицински специалисти от Частен медицински център 

Дауд от гр. Враца. Педиатър, гинеколог и хирург идват в селата на общината в определени 

дни от седмицата по график и при неотложна нужда.  

ОПЛ обслужват средно по около 1600 здравноосигурени пациенти и по 550 здравно 

неосигурени пациенти всеки. В работата им помагат по 2 медицински сестри, които 

обслужват детските и училищните заведения в съответните села. През 2020 г. в с.Борован  

е назначен един здравен медиатор, който  обслужва община Борован.  

Всички деца са обхванати със задължителните за възрастта им имунизации, необхванати 

са няколко деца, заминали с родителите си в чужбина. Лекарите следят протичането на 

бременността на всички бременни, независимо от здравноосигурителния им статус, 

включени са в Националната програма за майчино и детско здраве.  

На територията на общината се провежда активна превенция на социални и заразни 

болести и на болести, предавани по полов път.  

Във връзка с настъпилата епидемиологична обстановка и бързото разпространение на 

COVID 19  в Република България,  Кмета на община Борован сформира организация за 

оказване на помощ на най-уязвимата група от населението на  територията на община 

Борован.   

От 20.03.2020г. започна да  функционира  нова услуга свързана с 

обслужване,   обгрижване  и  предоставянето на подкрепа на самотноживеещи и 

трудноподвижни възрастни хора, които имат нужда от закупуване на хранителни продукти 

от първа необходимост и медикаменти, включително и такива, изписани с рецепта или 

рецептурна книжка, като средствата за закупуване на храни и лекарства се осигурят от 

лицата, желаещи да бъдат обслужвани . 

В община Борован наетите  един здравен медиатор,  пет образователни медиатора  и трима 

общностни работници, са ангажирани във връзка с превенцията и борба с последиците от 

COVID 19 с подпомагане на самотно живеещите възрастни хора и лица от 

маргинализираните групи, като се извършва разясняване на противоепидемичните мерки, 

следят за спазване на същите, подпомагат достъпа до здравни услуги.   
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По проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания- Компонент 2“ по 

ОП РЧР по Договор „Общините Криводол и Борован, партньори с грижа за по-добър 

живот“ бяха подпомогнати 26 потребители/ възрастни хора и самотно живеещи лица с 

хранителни продукти от първа необходимост . 

Предоставено бе и основно материално подпомагане / хранителни продукти отпуснати по 

Оперативна програма за храна чрез БЧК на 5 лица. 

Община Борован кандидатства за финансиране на проект за преодоляване както на 

здравните, така и на социалните аспекти на епидемията от Фонд “Обединени срещу 

COVID-19” чрез Българският дарителски форум, Фондация „Америка за България“, 

Посолството на САЩ в България и Американската търговска камара в България 

 

 

Мярката има високо ниво на изпълнение.   

Мярка 3.1.2.: Подобряване на достъпа до дентално - медицински услуги 

Дейности:  

 Профилактични прегледи по училища и детски градини 

Профилактичните прегледи на децата в детските градини и в училищата се осъществяват 

редовно от медицински специалисти назначени в учебните заведения. Водят се редовно и 

стриктно медицински картони. Редовно съгласно имунизационен  календар се извършва 

ваксинация на децата и учениците. 

Мярката има ниско ниво на изпълнение.   

Приоритет 3.2.: Подобряване качеството и достъпа до образованието 

Подобряването на качеството и достъпа да образование е един от най-важните приоритети 

за развитието на община Борован. През 2020г. на територията на общината функционират: 

Професионална гимназия по транспорт „Коста Петров“ в с.Борован, 3 ОУ – по едно в 

селата Борован, Малорад, Добролево . През  2020г продължават да  функционират  2 

основни детски градини с по 2 филиала : с.Борован с ф-л с.Нивянин и с Малорад с ф-л 

с.Добролево. По отношение на индикаторите в сферата на образованието през учебната 

2019/2020  година се наблюдават различия в сравнение с учебната 2018/2019 г. Броят на 

децата в детските градини се намалява от 213 през 2018/2019 г. на 190 през 2019/2020 г. 

Броят на детските учители се увеличава от 18 на 21 и в училищата се увеличават  от 42 на 

48. Отчита се запазване в броя на учащите в основните училища и професионалната 

гимназия . Общината полага усилия за подобряване на материално-техническата база на 
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всички детски заведения и училища на територията на общ. Борован, за развитието на 

училищния спорт и заниманията с изкуство и култура, за медицинското и денталното 

обслужване на децата и учениците, за повишаване на здравната им култура и тази на 

родителите им, за подобряване на връзката между семейството и училището. За тази цел тя 

подпомага реализирането на различни инициативи, дейности и проекти. През 2019/2020 г. 

във всички детските градини и училища продължават да работят  образователни 

медиатори. През 2020г. транспортирането на децата от домовете им до училищата от 1 до 

12 клас се реализира с училищни автобуси и се финансира от общинския бюджет. В 

училищата е осигурено видео-наблюдение във всички класни стаи, в коридорите и на 

входа, както и охрана. 

За да се  повиши на обхвата и задържането на децата в детските градини и в училищата 

продължава осигуряването на безплатни подкрепящи закуски по Европейските и 

националните схеми „Чаша топло мляко“ и „Училищен плод“. 

И през 2020г. около 90% от учениците от първи до седми клас са обхванати от целодневно 

обучение. Занятията в следобедните групи се водят в три блока: организиран отдих и 

спорт, самоподготовка и занимания по интереси.  

Постиженията на педагозите са: 

1. Осигурен е почти пълен обхват на децата на 5 и 6 години в предучилищно 

възпитание и обучение и в образование от 1 до 7 клас. 

2. Нараства делът на обхванатите деца на възраст 3-4 години в детските градини. 

3. Видимо намаляват неизвинените отсъствия и самоотлъчвания. 

4. Рязко е намалял делът на ранно отпадналите от училище деца.  

През 2020г. 100% от завършилите 7-ми клас в основните училища на територията 

на община Борован са продължили да учат в професионалната гимназия в с. 

Борован или във Враца. 

5. Увеличава се делът на ромските деца, получаващи професионално образование и 

завършващи средно образование. 

6.  Повишава се делът на завършилите средно образование, които си намират работа 

или продължават да учат във ВУЗ. 

7. Макар и бавно, намалява ранната брачност и раждаемост и свързаното с тях ранно 

отпадане от училище. 

8. Подобрява се връзката на детските градини и училищата с родителите. Постепенно 

се преодолява недоверието на ромските родители към образователните институции 

Нерешените проблеми са свързани с качеството на образованието, измерено чрез 

успеваемостта на учениците при независимо външно оценяване. Резултатите и на 

четвъртокласниците, и особено на седмокласниците са по-ниски от средните стойности за 

област Враца и от националните средни стойности по всички наблюдавани учебни 

предмети.  
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Масово всички училища в община Борован не биха подготвени за ситуация на работа 

дистанционно в онлайн среда предвид въведените противоепидемични мерки. Учителите и 

учениците не са били запознати и обучени за работа с онлайн образователните платформи, 

но от проведените проучвания се установи, че много бързо навлязоха ученици , учители и 

родители в дистанционната форма на обучение. 

За справянето с този проблем и за постигане на устойчивост при успехите се осъществяват 

дейности по следните мерки: 

Мярка 3.2.1.: Информационно обезпечаване на учебните заведения 

Дейности:  

 Изграждане на нови компютърни кабинети; 

За изпълнение на мярка 3.2.1.  през 2020г. са осъществени следните дейности, 

финансирани по  

Дейности Година Стойност лв. 

ДГ „Юрий Гагарин „ с. Малорад ф-л Добролево - 

Проект „Аз, ти, тя и той заедно за социална интеграция  

в Община Борован“ – 1 лаптоп, 10 детски таблета и 2 

интерактивни дъски 

2020 5650,00 

Основно Училище “Свети Свети Кирил и Методий“  

с.Добролево 

Проект "ИКТ" създаване на електронен дневник и 

интернет 

 

2019-

2020 

1300,00 

Основно Училище “Свети Свети Кирил и Методий“  

с.Добролево 

По програма на МОН –за преносими компютри 

2020 2668,00 

Основно Училище “Свети Свети Кирил и Методий“  

с.Добролево - Проект  ОУД  

 

2020 1166,00 

Основно Училище “Свети Свети Кирил и Методий“  

Добролево - Дарение по проекта –интерактивен 

дисплей 

2020 7591,00 

Основно Училище “Свети Свети Кирил и Методий“ 

с.Добролево Закупуване на преносими лаптопи и 

таблети ,необходими за учебен процес в ОРЕС 

2020 16252,00 
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ОУ „Отец Паисий”  село Борован,  

Проект "ИКТ" създаване на електронен дневник и 

интернет 

2020 750,00 

Основно Училище “Свети Свети Кирил и Методий“ с. 

Малорад - ПМС закупуване на лаптопи  

2020 3 502,00  

Закупени компютърни конфигурации общинска 

администрация 

2020 11 209,00 

 

Мярката има високо  ниво на изпълнение.   

Мярка 3.2.2.: Създаване на нови извънкласни и извънучилищни форми на 

заниманията на деца и младежи 

 Разкриване на нови извънкласни и извънучилищни форми в  ОДК Борован. 

Дейности Година Стойност лв. 

ДГ „ Юрий Гагарин” с. Малорад ,  

филиал с. Добролево -  Проект „Аз, ти, тя и той заедно 

за социална интеграция  в Община Борован“   

- 2 групи с 8 деца за допълнителни занимания по 

БЕЛ 

- 2 групи  с по 10 деца„ Арт ателие“ 

- 1 група клуб „ Нашите корени“ – 8 деца 

- 2 групи танци – 20 деца 

Закупени материали за работа , литература  и костюми 

за децата, музикална техника 

2020 10787,00 

 

 

ДГ „ Юрий Гагарин” с. Малорад ,  

филиал с. Добролево -  Проект „ Активно приобщаване 

в системата на предучилищното образование“. – 

материали за работа – 1 група с 6 деца за допълнителни 

занимания по БЕЛ 

2020 946,00 

ДГ „Тошка Петрова“ с. Борован ф-л Нивянин - Проект 

„Заедно можем повече за качествено обучение в 

Община Борован“ - за материали, литература и 

оборудване и обзавеждане.  

2020 
       13 508,00 

ДГ „Тошка Петрова“ с. Борован ф-л Нивянин – Проект 

„Активно приобщаване в системата на 

предучилищното образование“ - помощна литература, 

материали, игри, заплащане на такси за храна на деца 

посещаващи ДГ и провеждане на допълнителни 

ситуации по БЕЛ 

2020 8 622,28  

ДГ „Тошка Петрова“ с. Борован ф-л Нивянин – Проект 2020 3 294,00  
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“Заедно можем повече за качествено обучение в 

Община Борован“ Дейност 6- клуб бързи и сръчни 

ръчички  в ръкавички-Еко клуб“  

Основно Училище “Свети Свети Кирил и Методий“  

Добролево - 5 групи  за занимания по интереси  

2020 4 270,00 

Основно Училище “Свети Свети Кирил и Методий“  

Добролево - Проект „Подкрепа за успех „  за подкрепа 

на всички деца, които имат затруднения с усвояване на 

учебното съдържание по различни предмети. 

2019- 

2020 

       22 796,00  

Основно Училище “Свети Свети Кирил и Методий“  

Добролево - Проект ,,Аз, ти, той и тя-заедно за Община 

Борован“ 

2019 -

2020 

36 013,00 

ОУ „Отец Паисий”  село Борован -Проект 

„Образование за утрешния ден“ 

2020 5 714,00 

ОУ „Отец Паисий”  село Борован-Проект „Подкрепа за 

успех“ 

2020 22 710,00  

ОУ „Отец Паисий”  село Борован-Проект „Аз, ти, тя и 

той заедно за социална интеграция в Община Борован“ 

2020 43 044,00 

 

Основно Училище “Свети Свети Кирил и Методий“ с. 

Малорад - Проект „Подкрепа за успех „  за подкрепа на 

всички деца, които имат затруднения с усвояване на 

учебното съдържание по различни предмети.  

2020 33 092,00 

Основно Училище “Свети свети Кирил и Методий“ с. 

Малорад - BG05M9OP001-2.018-0042-2014 

BG05M2OP001-C01за подкрепа на част от  деца, на  

които българския език не е майчин    и извънкласни 

дейности. 

2020 25 965,00 

Основно Училище “Свети Свети Кирил и Методий“ с. 

Малорад - НП „Без свободен час  в училище” 

2020 633,00 

Основно Училище “Свети Свети Кирил и Методий“ с. 

Малорад – „Образование за утрешния ден“ 

2020 2364,00  

 

Мярката има високо ниво на изпълнение.   

Мярка 3.2.3.: Квалификация на преподавателите във връзка с подобряване на 

учебния процес 
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Дейности:  

 Провеждане на квалификационни  форми на обучение на общинско ниво с 

учителите от училищата и детските градини на територията на Община 

Борован. 

Дейности Година Стойност лв. 

ДГ „ Юрий Гагарин” с. Малорад , ф-л Добролево – 

 - проведена открита педагогическа визита пред 

учители и директори от област Враца през м. февруари 

2020г.в четвърта група в с. Малорад 

 

2020 -  

 

ДГ „ Юрий Гагарин” с. Малорад , ф-л Добролево – 

Проведена квалификация с учителите на тема „ 

Обучение на педагози  за работа с дигитални 

устройства в ДГ „ 

2020 600,00лв 

ДГ „ Юрий Гагарин” с. Малорад , ф-л Добролево – 

Участие на директор и домакин в обучение на тема 

„Здравословно хранене на децата  в ДГ „ 

 

2020 357,00 

ДГ „ Юрий Гагарин” с. Малорад , ф-л Добролево –  

Квалификация на учители на тема „ Справяне с 

професионалния стрес. Работа в екип“ 

Всички учители са участвали във вътрешно  

институционална квалификация 

 

2020 1200,00 

ДГ „Тошка Петрова“ с. Борован с филиал Нивянин: 

Изнесени обучения. 

2020 2 000,00 

Основно училище “Свети Свети Кирил и Методий“ с. 

Малорад , BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация 

за професионално развитие на педагогическите 

специалисти“ по Оперативна програма „Наука и 

образование за интелигентен растеж“. 

2020 - 

 

През 2020г. учителите, директорите и възпитателите от училищата и детските градини са 

преминали няколко квалификационни курса в зависимост от потребностите на учителите . 

Част от обученията се провеждат в други градове в страната. 

Мярката има високо ниво на изпълнение.   

Мярка 3.2.4.: Развитие на спорта  

Дейности:  
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 Изграждане на нови, обновяване и обезопасяване на съществуващи детски 

площадки на открито в община Борован   

Дейности Година Стойност лв. 

ДГ „ Юрий Гагарин” с. Малорад,  

филиал с. Добролево -Проект „ Здрави и силни” за 

предоставяне на средства за подпомагане на 

физическото възпитание и спорта за деца по реда на 

ПМС № 46/19.03.2020 г. 

2020 196,00 

ДГ „ Юрий Гагарин” с. Малорад ,  

филиал с. Добролево -  Проект „Аз, ти, тя и той заедно 

за социална интеграция  в Община Борован“  - 

закупени спортни пособия  

 

2020 760,00 

ДГ „Тошка Петрова“ с. Борован с филиал Нивянин за 

предоставяне на средства за подпомагане на 

физическото възпитание и спорта за деца по реда на 

ПМС № 46/19.03.2020 г.  

2020  

192,00  

 

Основно училище „ Отец Паисий“ с. Борован за 

предоставяне на средства за подпомагане на 

физическото възпитание и спорта за деца по реда на 

ПМС № 46/19.03.2020 г.  

 

2020 495,00  

 Основно училище „ Св. Св. Кирил и Методий“ с. 

Малорад за предоставяне на средства за подпомагане 

на физическото възпитание и спорта за деца по реда на 

ПМС № 46/19.03.2020 г.  

 

2020 429,00  

Основно училище „ Св. Св. Кирил и Методий“ с. 

Добролево за предоставяне на средства за подпомагане 

на физическото възпитание и спорта за деца по реда на 

ПМС № 46/19.03.2020 г.  

 

2020 234,00  

 

Мярката има високо ниво на изпълнение.   

Приоритет 3.3.: Подобряване качеството на социалните услуги и интегриране на 

групи в социална изолация  

Мярка 3.3.1.: Създаване на нови социални услуги и/или поддържане на налични 

такива 
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 Създаване на център за работа с деца в Община Борован със специални 

образователни потребности-деца на социално слаби семейства, деца с 

увреждания, деца изостанали в обучението от образователната система. 

 Изграждане на Център за социална рехабилитация и интеграция на хора с 

увреждания в община Борован;  

Дейности Година Стойност лв. 

ДГ „ Юрий Гагарин” с. Малорад,  

филиал с. Добролево , ДГ „Тошка Петрова“ с. Борован 

ф-л Нивянин,  Основно Училище“Свети Свети Кирил и 

Методий“ с.Малорад  , Основно Училище“Свети Свети 

Кирил и Методий“  Добролево , ОУ „Отец Паисий”  

село Борован , СНЦ „Асоциация  Интегро-гр.Разград“, 

ЦМЕДТ“Амалипе –гр.Велико Търново“ и „Национална 

мрежа на здравните медиатори“  - Проект „Аз, ти, тя и 

той, заедно за социална интеграция в община Борован“ 

, където се цели да се допринесе за подобряване на 

социално-икономическата интеграция на 

маргинализирани общности, вкл. ромите на 

територията на община Борован.Предоставяне на 

цялостен социален пакет на 700 уязвими жители на 

общината, атакуващ едновременно комплексните 

проблеми, пред които са изправени. Интервенциите са 

насочени към подобряване на достъпа до заетост, 

образование, социални и здрави услуги, развитие на 

местната общност и преодоляване на негативни 

стереотипи. Дейностите са за повишаване на 

професионалната квалификация и заетостта. Включена 

е целенасочена подкрепа за децата и учениците за 

задържане и повишаване на образователните им 

резултати,  чрез допълнително обучение по български 

език, подобряване на образователната интеркултурна 

среда, участие в клубове за развитие на индивидуалния 

им потенциал и таланти, психологическа подкрепа, 

работа с родителите. Подобряването на достъпа до и 

предоставянето на качествени социални и здравни 

услуги ще се извърши чрез предоставяне на 

интегрирани между секторни услуги, съгласно 

специфичните нужди на ползвателите, индивидуални 

консултации, прегледи и социално-здравна медиация, 

повишаване на информираността, относно социалните 

и здравните права и здравната култура. Активирането 

на ромската общност и създаването на траен модел на 

сътрудничество на местно ниво с участието на всички 

2020 361 798,70 
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заинтересовани страни ще се постигне чрез 

функционирането на Общностен център.  

"Осигуряване на топъл обяд в населените места на 

територията на Община Борован" – 170 лица 

2020 44 863,00 

 

Мярката има средно ниво на изпълнение.   

Мярка 3.3.2.: Обучение и преквалификация на възрастни, на трайно безработни и на 

други лица от групите в неравностойно положение на пазара на труда 

През 2020г. по чл.63 от ЗНЗ в обучение по професия „Производство на кулинарни 

изделия и напитки” е включено 1 безработно лице. Лицето се е обучавало и е завършило 

успешно обучението в БГЦПО клон Плевен за периода от 16.12.2019г. до 07.07.2020г.    

Мярката има ниско ниво на изпълнение.  

Мярка 3.3.3.: Стимулиране на намалението на младежката и дългосрочната 

безработица  
 

През 2020г. Община Борован е кандидатствала и е одобрена за участие в: 

 ● схема „Нова възможност за младежка заетост” – по схемата работят 20 лица 

до 29 години; 

През 2020г. Община Борован и работодатели от публичния сектор са кандидатствали и 

са били одобрени  по следните мерки и програми от НПЗД: 

 ● “Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица“ – 

Компонент II – 1 лице е наето и работи в Община Борован; 

 ● “Програма за обучения и заетост на продължително безработни лица“ – 

Компонент II – 1 лице е наето и работи в ДГ “Тошка Петрова“; 

 ● Регионална програма за заетост на Община Борован – наети са и работят 15 

лица; 

 ● Програма „Предоставяне на грижа в домашна среда“  - наети са и работят 24 

лица. 

На първичен пазар на труда към различни работодатели в община Борован са 

насочени 100 търсещи работа лица, от тях 95 лица са устроени на работа. От тях 52 

лица са насочени и устроени на работа в Община Борован, 3 лица са насочени и 

устроени в ДГ "Юрий Гагарин"с.Малорад , 4 лица са насочени и устроени в ОУ 

"Св.Св.Кирил и Методий"с.Добролево и 1 лице е насочено и  устроено в ПГ по 

транспорт "Коста Петров" с.Борован. 

Община Борован е обявила общо по програми за заетост и на първичен пазар на 

труда 108 работни места, от тях 53 са на първичен пазар и 65 по програми за заетост и 

схеми по ОП „РЧР”. 

През 2020г. - 189 безработни лица средно месечно са ползвали услугите на 

ЦЗСП. 

Започнали работа общо 36 безработни лица от тях 9 лица са постъпили на първичен 

пазар на труда, включени в програми и мерки за заетост – 11 лица, включени проекти 
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по ОПРЧР 16 лица и 20 безработни лица са включени в услуги за активно поведение на 

пазара на труда. 

    Включени в услугата Семеен трудов консултант 3 семейства, от тях 3 

безработни лица са започнали работа. 

Проблем е и през 2020г.  високия дял на ниско грамотни , ниско образовани, които  са 

основна част от продължително безработните в общината. Голяма част от тях загубили 

трудови навици и нежелаят да работят длъжности на пълно работно време. Голяма част от 

тях са извън пазара на труда и дори не се регистрират в Бюрото по труда като безработни. 

През 2020 г. продължава работата на създадения координационен екип от страна на 

общината за интеграция на ромите, създадената местна активна група и общинска група за 

социално включване. Продължиха обучения от консултанти по РОМАКТ за повишаване 

на административния капацитет на общински служители и на активистите от ромската 

група за социално включване. Актуализиран е Общинският план за интеграция на 

ромският етнос 2017-2020. Продължава работа на образователни медиатори ,  общностни 

работници,  здравни медиатори и  експерт образование и спортни дейности.  

През 2020 г. продължава изпълнението на  проект за интеграция на ромите по ОП РЧР и 

ОП НОИР „Аз, ти, тя и той, заедно за социална интеграция в Община Борован“ на 

стойност 830 000 лв. Подготвя и проект по процедура BG05M9ОP001-2.018 „Социално-

икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа 

дo образование“ – Компонент 1.  

Младежката безработица през 2020г. в общината в община Борован  е намаляла спрямо 

2019г. от 17,7%/2019/ на 14,1% /2020/ в резултат на наемането на младежи по ОПРЧР от 

община Борован .Продължителната безработица се е покачила от 49,7% /20189 на 50,9% 

/2020г. 

Мярката има високо ниво на изпълнение.  

Приоритет 3.4.: Разнообразяване на културния календар 

Мярка 3.4.1.: Организирането на нови културни събития и фестивали 

Дейности:  

 Прерастване  на регионалния фолклорен фестивал “Борован свири, пее и 

танцува“ в областен  фестивал 

 Прерастване за общинския фестивал за детска песен „Боровански врабчета“ в 

регионален фестивал  
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През 2020г община Борован съвместно с училищата , детските градини и читалищата на 

територията на цялата община организираха и проведоха различни културни събития, 

голяма част от предвидените събития не бяха проведи поради създалата се епидемична 

обстановка от разпространението на COVID-19. Събитията, които се състояха през 2020г. 

се проведоха при спазване на всички предписани противоепидемични мерки.: 

Наименование на събитието  Организатор Дата на 

провеждане 

172 г. от рождението на Христо 

Ботев - поет, публицист и  

Революционер 

НЧ „Васил Левски- 1908“ 

Нивянин 

 

06.01.2020г. 

Отбелязване на „Василов ден“ 

 

НЧ “Пробуда –Добролево“-

Добролево 

 

14.01.2020г. 

Ден на родилната помощ 

 

 

 

НЧ „Просвета- 1919”- Малорад 

 

НЧ“Пробуда –Добролево“-

Добролево 

 

 

НЧ „Васил Левски- 1908“ 

Нивянин 

 

Община Борован /подаръци за 

лекарите, акушерите, 

мед.сестрите и майките/ 

21.01.2020г. 

Трифон Зарезан 

 

НЧ “Пробуда –Добролево“- 

НЧ“Ц.Иванов-1907“- Борован 

съвместно с Община Борован 

 

 

 

НЧ „Просвета- 1919”- Малорад 

 

 

НЧ „Васил Левски- 1908“ 

Нивянин 

 

14.02.2020г. 

Изработка и изложба на мартеници 

 

 

 

НЧ“Ц.Иванов-1907“- Борован 

 

 

 

НЧ „Просвета- 1919”- Малорад 

 

НЧ “Пробуда –Добролево“-

Добролево 

15.02.2020г.  
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147 г. от гибелта на Васил Левски 

 

НЧ „Васил Левски- 1908“- 

Нивянин 

 

НЧ“Ц.Иванов-1907“- Борован 

 

 

19.02.2020г. 

Инициатива на Кмета на Община 

Борован „Мартенски работилници“ 

за децата от училищата и детските 

градни  и ЦНСТДБУ Община 

Борован 

Училища, детски градини в 

община Борован, ЦПЛР – 

Борован, ЦНСТДБУ-Борован 

26.02.2020г. 

28.02.2020г. 

Ден на самодееца  НЧ“Ц.Иванов-1907“- Борован 

 

НЧ „Просвета- 1919”- Малорад 

 

НЧ „Васил Левски- 1908“- 

Нивянин 

 

01.03.2020г. 

Сирни заговезни  

 

НЧ“Пробуда –Добролево“-

Добролево 

 

01.03.2020г. 

Национален празник 

142 г. от освобождението на 

България-Издигане на национален 

флаг, поднасяне на венци на 

паметника и рецитал на децата от 

ЦПЛР –Борован 

 

Община Борован 

НЧ“Ц.Иванов-1907“- Борован 

НЧ „Просвета- 1919”- Малорад 

НЧ „Васил Левски- 1908“- 

Нивянин 

НЧ “Пробуда –Добролево“-

Добролево 

 

03.03.2020г. 

Международен ден на жената  НЧ“Ц.Иванов-1907“- Борован 

НЧ „Васил Левски- 1908“- 

Нивянин 

НЧ “Пробуда –Добролево“-

Добролево 

 

08.03.2020г. 

Международен ден на музеите  НЧ „Просвета- 1919”- Малорад 

 

18.05.2020г. 

Ден на Библиотеката 

 

 

НЧ „Просвета- 1919”- Малорад 

 

02.06.2020г. 

Отбелязване на международен ден на  01.10.2020г. 
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възрастните хора  

 
НЧ „Просвета- 1919”- Малорад 

НЧ “Пробуда –Добролево“-

Добролево 

НЧ „Васил Левски- 1908“- 

Нивянин 
 

Ден на Община Борован 

Тържествена сесия /връчване на награди 

– „Почетен гражданин на Борован“ 

 

Община Борован 

25.10.2020г. 

Честване на църковния празник – 

Св.Николай  
НЧ „Васил Левски- 1908“- 

Нивянин 

 
 

06.12.2020г. 

Тържествено откриване на коледната 

елха и  заря за откриване на коледно-

новогодишните празници в Община 

Борован 

Инициатива на Кмета на Община 

Борован „По коледа се случват чудеса – 

да стоплим сърцето на дете“ 

Община Борован 09.12.2020г. 

Раздаване на подаръци от дядо Коледа НЧ“Ц.Иванов-1907“- Борован 
 

24.12.2020г. 

 

Мярката има средно ниво на изпълнение.   

Мярка 3.4.2.: Подпомагане на развитието на културните институции 

Дейности:  

 Насърчаване дейността на самодейните художествени състави;  

 Културен обмен с различни културни институции от страната и чужбина. 

И през 2020г. продължи дейността на самодейните художествени състави съобразно 

въведените противоепидемични мерки в цялата страна.На 26.02.2020г. Регионалната 

библиотека „Христо Ботев“ Враца проведе годишно отчетно събрание на библиотекарите , 

като участие взеха всички библиотекари от читалищата в община Борован. Фолклорни 

състави от читалищата в община Борован участваха в Общински фестивал гр.Бяла 

Слатина, Международен фестивал “Слънцето на Тодорка“ с.Оходен, Фолклорен фестивал 

„Тъпан бие, хоро се вие, песен се пее Буковец се весели- Българското да съхрани“, 

фестивали „Кукурузени усмивки“ с.Селановци, „Типченица пее“ с.Типченица, „Цепелина“ 

гр.Бяла Слатина, „Мара Врачанка“ гр.Враца. 

На 08.06.2020г. посетени бяха музея и картинната галерия в община Борован от туристи от 

Ирландия. 
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На 01.07.2020г. студенти от Софийски университет също посетиха музея и картинната 

галерия в община Борован. 

Проведено бе и обучение на библиотекарите от община Борован на тема „Как да останем 

виртуално свързани с потребителите. Онлайн събития на жива“ 

Мярката има средно ниво на изпълнение.   

В Цел 3 на ОПР 2014-2020 г. на община Борован има заложени общо  11 мерки за 

развитие, от които: 

Мерки с високо изпълнение – 6 броя; 

Мерки със средно изпълнение –  3 броя; 

Мерки с ниско изпълнение – 2 броя. 

2.2.3. Изпълнение на СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 4: Подобряване на 

административния капацитет и повишаване на международното 

сътрудничество 

Приоритет 4.1.: Подобряване на капацитета и подобряване качеството на услугите, 

предоставяни от общината 

Мярка 4.1.1.: Подобряване на организацията на управление и работа в общинската 

администрация  

Дейности:  

 Повишаване капацитета на общинската администрация и общинския съвет за   

управление, изпълнение, наблюдение и оценка на планови и стратегически 

документи; 

За изпълнение на мярка 4.1.1. в периода 2020г. са осъществени следните дейности 

Дейности Година Стойност лв. 

Дейности по подготовка изготвянето на ПИРО 2021-

2027г. 

2020 Предвидени 

3000,00 

Обучение на служители от общинска администрация в 

община Борован за изготвяне на годишни наблюдения 

и оценки на изпълнението на ОПР 

2020 0,00 
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Мярката има средно ниво на изпълнение.   

Мярка 4.1.2.: Подобряване на квалификацията и уменията на общинската 

администрация 

 Организиране и участие в курсове за подобряване на квалификацията и уменията 

на общинската администрация 

За изпълнение на мярка 4.1.2. в периода 2020г. са осъществени следните дейности,  

Дейности Година Стойност лв. 

Осигурително законодателство 2020г 2020 270,00 

Електронни поръчки 2020 2700,00 

Структуриране капацитета на общинска 

администрация 

2020 95,28 

Електронни услуги и комплексно административно 

обслужване – цифрова администрация 

2020 63,01 

Актуални въпроси на трудовите отношения в условията 

на COVID 19 

2020 онлайн 

Цифрова администрация „Бизнес процеси в 

администрацията“ 

2020 онлайн 

Човешки ресурси, трудови отношения и социално 

осигуряване 

2020 онлайн 

Актуални аспекти на приложението на ЗМИП в 

общините 

2020 онлайн 

Практическо приложение на ЗМИП 2020 онлайн 

Обучение във връзка с прилагането на мерките срещу 

изпиране на пари и финансиране на тероризма 

2020 онлайн 

Граждани за по добро образование 2020 онлайн 

Вътрешни правила за работната заплата ДГ Малорад и 

ДГ Борован 

2020 654,87 

Работа с деца с увреждания и техните семейства 2020 1738,00 

Здравословно хранене на децата от предучилищна 

възраст- ДГ Борован 

2020 357,60 

Достъпни и актуални дигитални образователни 

ресурси- ДГ Малорад 

2019 357,60 

Лятна педагогическа академия 2020 1440,00 

Адаптиране на социални услуги, спрямо нормативните 

определени изисквания на ЗСУ- ЦНСТДБУ 

2020 171,60 
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Мярката има високо ниво на изпълнение.   

 

Приоритет 4.2. Стимулиране на общинското, трансгранично и международно 

сътрудничество  

Мярка 4.2.1.: Развитие на между общинското партньорство с цел съвместна работа и 

участие в проекти  

Дейности Година Стойност лв. 

Проект  BG05M9OP001-2.040-0057-C01 „Общините 

Криводол и Борован, партньори с грижа за по-добър живот” 

по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ BG05M9OP001-2.040 „ Патронажна 

грижа за възрастни хора и лица с увреждания-Компонент 2” 

по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 

2014-2020 

2020 62 368,00  

Проект  BG05M9OP001-2.040-0057-C01 „Общините 

Криводол и Борован, партньори с грижа за по-добър живот” 

по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ BG05M9OP001-2.101 „ Патронажна 

грижа за възрастни хора и лица с увреждания-Компонент 3” 

по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 

2014-2020 

2020 43 210,72 

 

Мярката има високо ниво на изпълнение.   

Мярка 4.2.2.: Развитие на трансграничното и международно сътрудничество 

 Развитие на международното сътрудничество, обмен на добри практики и връзки 

с побратимени градове, ТГС с Република Румъния и ТГС с Република Сърбия, за 

развитие на културните и икономически връзки 

За изпълнение на мярка 4.1.1. в периода 2020 г. са осъществени следните дейности, 

финансирани по Програма - INTERREG – IPA CBC Bulgaria – Serbia Programmе на 

Министерство на регионалното развитите и благоустройството.  

Дейности Година Стойност лв. 

“Green thinking – self-awareness for flood risk prevention”  

- "Зелено мислене - самосъзнание за предотвратяване 

2020 582 971,91  
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на риск от наводнения" Приет е бюджета 

по проекта . 

Продължават 

срещите във 

връзка с договора. 

 

Мярката има високо ниво на изпълнение.   

В Цел 4 на ОПР 2014-2020 г. на община Борован има заложени общо 4 мерки за развитие, 

от които: 

Мерки с високо изпълнение – 3 броя; 

Мерки със средно изпълнение –  1 броя; 

Мерки с ниско изпълнение –  0 броя. 

По отношение изпълнението на стратегическите цели на ОПР през 2020г., може да се 

направи извод, че Стратегическа цел 3 и 4 е с високо ниво на изпълнение в сравнение със  

Стратегическа цел 1 и  2, които са със средно ниво на изпълнение, което е много добро 

постижение за община Борован. 

Таблица 2. Количествени индикатори за изпълнението на стратегическите цели на 

ОПР Борован 2014-2020 

Стратегическа цел Мерки за 

развитие 

Високо 

изпълнение 

Средно 

изпълнение 

Ниско 

изпълнение 

Развитие на конкурентоспособна 

икономика 

6 1 3 2 

Подобряване на  

инфраструктурата и опазване на 

околната среда 

16 4 7 5 

Социална интеграция и развитие 11 6 3 2 

Подобряване на административния 

капацитет и повишаване на 

международното сътрудничество 

4 3 1 0 

Общо  37 14 14 9 

  

Оценката за изпълнението на мерките за развитие е средна . 
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3. Оценка на степента на постигане на съответните цели – индикатори за оценка 

на стратегическите цели и приоритетите на ОПР 2014-2020 

За отчитане изпълнението на ОПР на община Борован за периода 2014-2020 г. и оценка на 

постигнатите цели и приоритети, са заложени два вида индикатори – общи и специфични. 

3.1. Общи индикатори  

Общите индикатори отчитат приноса на ОПР за постигане на целите на „Европа 2020“, 

както и постигането на растеж и заетост в областта на регионалната политика, чрез 

структурните фондове на ЕС за период 2014-2020 г.  

Общите индикатори са качествени и количествени.  

3.1.1. Качествените общи индикатори целят да измерят социално-икономическото, 

регионалното, междурегионалното и трансграничното развитие на общината, постигнато 

вследствие реализираните политики и проекти.  

 Индикатор 1: Доколко планът е гъвкав и позволява лесна адаптация 

В плана са заложени приоритети и мерки за развитие, които обхващат всички сфери на 

обществена дейност. Това позволява реализиране на разнородни по предмет проекти, 

които се финансират от разнообразни източници и допринасят за разрешаване на 

идентифицираните проблеми. В допълнение, в ОПР 2014-2020 е предвидена процедура за 

актуализация на плана и изготвяне на реалистична и адекватна стратегическа рамка и 

система за управление на ОПР в случай на активно въздействие на външни и вътрешни 

фактори и условия върху социално-икономическите характеристики на развитието на 

общината.  

 Индикатор 2: По какъв начин разписаните в стратегическата част цели и 

приоритети допринасят за намаляване на вътрешно регионалните и 

междурегионалните неравенства в социалната и икономическа сфери   

В ОПР 2014-2020 г. са планирани мерки и дейности за развитие както за общинския 

център с. Борован, така и за останалите села в общината. Изпълнението на ОПР в периода 

2020 г. показва, че общината взема предвид проблемите на селата и ги включва в проекти 

за получаване на финансиране. Стратегическата рамка на ОПР е съобразена с тази на ОСР 

на област Враца и РПР на Северозападен район от ниво 2. Спазването на регионалните 

насоки за развитие, заложени в документите от по-високо йерархично ниво, допринася за 

намаляване на вътрешнорегионалните и междурегионалните неравенства в социалната и 

икономическа сфери. 
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 Индикатор 3: Доколко планът стимулира развитието на трансграничното и 

междурегионално сътрудничество, както и сътрудничество между публичния, 

частния и неправителствения сектор  

ОПР 2014-2020 дава първоначална основа за развитие на трансгранично и 

междурегионално сътрудничество, както и за сътрудничество между публичния, частния и 

неправителствения сектор. Заложени са следните мерки:  

Мярка 4.2.1.: Развитие на междуобщинското партньорство с цел съвместна работа и 

участие в проекти  

Мярка 4.2.2.: Развитие на трансграничното и международно сътрудничество 

По тях се изпълняват проекти, финансирани чрез структурните фондове на ЕС.  

 Индикатор 4: Доколко институциите показват ангажираност за политическата и 

административна реализация на ОПР 

Общинска администрация Борован и Общински съвет Борован са главните институции, 

ангажирани с изпълнението и наблюдението на ОПР, с представянето на постигнатите 

резултати пред местната общност и с отчитане пред институциите от по-високо ниво. Те 

успешно изпълняват функциите, вменени им със Закона за регионално развитие и 

Правилника за неговото прилагане.  

Кметът на община Борован управлява общината по Програмата за развитие, която е в 

синхрон със заложените в ОПР приоритети и дейности. 

Общинските и държавните институции са ангажирани в своята дейност с информационно 

осигуряване изпълнението и отчитането на ОПР – ГРАО, АЗ, НСИ, Областна дирекция по 

безопасност на храните Враца, Областна дирекция земеделие  и др.  

Качествените общи индикатори се изпълняват успешно. 

Количествените общи индикатори за оценка на изпълнението на ОПР дават информация 

за постигнатия напредък в сфери като енергийна ефективност, образование, 

здравеопазване и икономика, които са част и от европейските приоритети за развитие. За 

тези индикатори в общинския план няма заложени базови, междинни и целеви стойности. 

Всеки регистриран напредък по количествените общи индикатори се счита за успешно 

тяхно изпълнение в периода 2014 - 2020г. 

 Индикатор 5: Цели „20/2020” по отношение на повишаване на енергийната 

ефективност (%) 
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Енергийната ефективност на община Борован е повишена вследствие реализирани редица 

проекти и инициативи, в резултат на които повече от половината обществени сгради на 

територията на общината са енергийно ефективни и се ползват от широк кръг граждани.  

 Индикатор 6: Намаляване на дела на преждевременно напусналите училище 

(%) 

По данни от Общинска администрация Борован, на директорите на детските градини и 

училищата на територията на община Борован през периода 2014-2020 г. е постигнат 

видим напредък в обхвата на децата в предучилищно, начално, основно и средно 

образование. Рязко е намалял броят на отсъствията особено неизвинените в учебните 

заведения. Постигнат е напредък в ангажирането на родителите с образователните 

проблеми на децата. Сформирани са групи на активните родители към детските градини и 

основните училища, които подпомагат извънкласните дейности и връзката на учителите с 

родители от уязвими семейства и групи. В предучилищните групи и в основните училища 

е въведен целодневен режим на обучение, безплатно за децата от 1 до 7 клас столово 

хранене и закуска, допълнителни занимания по български език и математика за децата с 

обучителни затруднения, летни училища. Общината е осигурила безплатен превоз до 

училище и обратно – до домовете на децата за всички ученици от първи до 12 клас на 

територията на общината, които се нуждаят от такъв превоз. Във всички учебни заведения 

е назначена медицинска сестра, провеждат се задължителните ваксинации на децата, 

извършват се профилактични медицински прегледи и поредица от мероприятия за 

повишаване на здравната култура на деца, ученици и родители. Във всички учебни 

заведения се организират клубове за културни и спортни дейности, съобразени с 

желанията и способностите на децата.  

За децата със специални образователни потребности и с говорни дефекти са осигурени 

ресурсни учители и логопеди. Нерешен проблем е нежеланието на много родители на деца 

с говорни проблеми да подадат молба за оказване на специализирани логопедични услуги 

на децата им, което е пречка, съгласно българското законодателство, логопедите да се 

занимават с тези деца, въпреки обективно съществуващите потребности.  

През 2020 г. в основното училище в Борован продължава да работи  училищен психолог, 

който работи за овладяване на агресията между учениците, за превенция на ранните 

бракове и трафика на хора, за повишаване на мотивацията за учене и за аспирациите за по-

високи постижения на децата, за повишаване на толерантността и за запознаване с правата 

на детето. Психологът работи и с родители от уязвими групи, от семейства с домашно 

насилие или продължителна дълбока бедност, със самотни родители, с прародители, поели 

грижата за децата на заминалите в чужбина. 

Успешно се осъществява обучението на децата, настанени в защитени жилища от семеен 

тип на територията на общината.   
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Проблем в гимназиалното обучение е продължаващите отсъствия от час и ниската 

мотивация за учене и образователни постижения у много от учениците. Провеждат се 

разнообразни форми на професионална ориентация на учениците. Липсата на големи и 

средни предприятия на територията на общината затруднява дуалното обучение и 

провеждането на практики/ стажове в икономиката.  

Въпреки постигнатите добри резултати в обхващането на децата в предучилищна и 

училищна възраст, намаляването на отсъствията, целодневното обучение и множеството 

извънкласни занимания със спорт и изкуство, постиженията на децата на външно 

оценяваните изпити по български език и литература и по математика продължават да 

бъдат значително по-ниски от средните за област Враца и за страната. Причината е, че 

огромното мнозинство от децата са от бедни семейства, в които родителите са 

дълготрайно безработни или работещи бедни с нисък интензитет на заетост и с 

изключително ниски доходи. Родителите на тези деца по правило са нискограмотни и не са 

в състояние да ги мотивират да учат или да им помогнат да преодолеят обучителните или 

психологическите затруднения. Много от родителите предават на децата си убеждението, 

че дори да учат, няма да си намерят работа и няма да бъдат приети в българското 

общество.     

 Индикатор 7: Нарастване на дела на висшистите на 30-34 г. (%) – няма данни на 

ниво община към 31.12. 2020 г., но по данни на директора на ПГ и оценката на други 

експерти, около 15-20% от учениците, завършили средно образование в професионалната 

гимназия и/или в гимназии във Враца продължават обучението си във (филиалите на) 

висшите училища; 

 Индикатор 8: Брой предприятия, получили безвъзмездна финансова помощ  

Няма предприятия, получили безвъзмездна помощ. 

 Индикатор 9: Брой новосъздадени работни места  

Няма статистически данни, но през 2020г. са назначени по програми и мерки за временна 

заетост  пазачи/общи работници и домашни помощници. Увеличил се е и броят на 

назначените детски учители и учители в прогимназиален и гимназиален етап. По данни на 

директорите на училищата и детските градини в общината, родителите на около една трета 

от учениците им работят сезонно или по-продължително в чужбина. 

Цялостната оценка за изпълнението на общите индикатори в ОПР 2014-2020 г. за периода 

2020 г. е средна. 

3.1.2. Специфични индикатори  

Специфичните индикатори от своя страна се разделят на индикатори за въздействие и 

индикатори за резултат. 
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Индикаторите за въздействие отчитат изпълнението на стратегическите цели. Те служат за  

оценяване на ефективността на избраната стратегия и на политиките за устойчиво 

интегрирано местно развитие. Съгласно с „Методическите указания за разработване на 

общински планове за развитие”, индикаторите за въздействие са ориентирани към оценка 

на реализацията на целите (outcomes), докато индикаторите за резултат са привързани към 

действията в рамките на отделните приоритетни области (outputs).  Те следва да оценят 

цялостната ефективност на стратегията и какво  е достигнатото състояние на общината, 

спрямо визията и стратегическите цели до 2020 г. 

Индикаторите за резултат (outputs) оценяват постиженията при изпълнението на 

определените приоритети и мерки за развитие на общината. Индикаторите за резултат 

представят количествените измерения на  изпълнението на приоритетите.   

В ОПР 2014-2020г. специфичните индикатори имат заложени междинни и целеви 

стойности. В примерните таблиците по-долу е показано изпълнението на индикаторите за 

въздействие и индикаторите за резултат. 

Таблица 3.  Изпълнение на индикаторите за въздействие на ОПР 2014-2020 г. на 

община Борован за периода 2014-2020 г. 

Индикаторите за въздействие в ОПР 2014-2020 на община Борован са общо 8 бр., от които:  

 При 7 бр. целева стойност е постигната;  

 При 1 бр. целева стойност не е постигната; 

Изпълнението на индикаторите за въздействие е високо. 

Таблица 4. Изпълнение на индикаторите за резултат на ОПР 2014-2020 г. на община 

Борован за периода 2014-2020 г. 

 

Индикаторите за резултат в ОПР 2014-2020 на община Борован са общо  12 , от които:  

При 4 индикатора целевата стойност е постигната;  

При 8 индикатора целевата стойност не е постигната, но при всичките  има реализиран 

напредък и са в процес на изпълнение; 

Изпълнението на индикаторите за резултат е средно. 

4. Оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси – ресурсно 

осигуряване, разпределение на планираните финансови ресурси по приоритети и 

източници на финансиране 
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Експертната оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси и тяхното 

разпределение по приоритети и източници на финансиране при изпълнението на ОПР 

Борован към края на 2020 г. се базира на обобщените резултати и аналитичния преглед на 

изпълнените проекти и дейности в периода, обхванат от междинната оценка. Тук са 

включени всички дейности и проекти, които са финансирани както със средства от 

бюджета на община Борован, средства от структурните фондове на ЕС, така и други 

източници – специфични фондове, частно финансиране. Реализираните финансови 

средства са съпоставени с планираните финансови средства в индикативната финансова 

таблица в ОПР Борован по съответните приоритети и цели, залегнали в плана. При 

оценката на финансовите ресурси, анализираните дейности и проекти са отнесени само 

към един приоритет, независимо дали допринасят за повече, с цел по-коректно 

представяне на данните и за да се избегне дублиране на едни и същи средства. Също така, 

при анализа са включени и няколко проекти, които са в процес на изпълнение, голяма част 

от тях е изпълнена и проектът следва да бъде завършен до края на 2020 г. и една част през 

2021г. Целта отново е по-обективно представяне на наличната информация, тъй като това 

са средства, които са одобрени и предстои са бъдат реално изплатени. 

Таблица 5. Финансови ресурси в лв., привлечени към 2020 г. по стратегически цели 

на ОПР 

Стратегическа цел Местно 

публично 

финансиране 

Външно 

публично 

финансиране 

Частно 

финансиране 

Общо лева 

Развитие на 

конкурентноспособна 

икономика 

1800.00 588 975.91  590 775.91 

Подобряване на 

инфраструктурата и 

опазване на околната 

среда 

246 122.30 3 608 008.44 153 208.27 4 007 339.01 

Социална интеграция 

и развитие 

31 618.00 561 507.98 7 591.00 600 716.98 

Подобряване на 

административния 

капацитет и 

7 847.96 105 578.72  113 426.68 
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повишаване на 

международното 

сътрудничество 

Общо финансови 

ресурси за 2020г. 

287 388.26 4 864 071.05 160 799.27 5 312 258.58 

 

6. Изводи и препоръки за изпълнението на Общински план за развитие на 

община Борован за 2014-2020 г. след 2020 г. 

Целта на настоящата оценка е да подпомогне управлението и по-доброто изпълнение на 

ОПР на община Борован за периода 2014-2020. След направения анализ, експертната група 

дава положителна оценка за изпълнението на стратегическия документ към 2020 г. 

Проучването установи, че стратегическата рамка на ОПР Борован е актуална към 2020 г., 

отразява желанията на местното население и е съобразена със стратегическите документи 

от по-високо йерархично ниво, което не налага промени по плана. 

Анализът, извършен за целите на настоящата текуща годишна оценка на ОПР Борован 

2014-2020 показва цялостен добър напредък по отношение изпълнението на заложените 

мерки и приоритети в ОПР 2014 - 2020. От гледна точка изпълнение на конкретни 

дейности и проекти най-съществен напредък се наблюдава по отношение на Стратегическа 

цел 3, а най-малък при Стратегическа цел 1. Общата оценка на изпълнените мерки за 

развитие на община Борован е средна към висока.  

Цялостната оценка за изпълнението на общите индикатори (качествени и количествени) в 

ОПР 2014-2020 г. за периода 2014-2020 г. е добра. Изпълнението на специфичните 

индикатори (за въздействие и за резултат) също е оценено относително високо.  

По отношение на ефективността и ефикасността на използването на финансовите ресурси 

при Стратегическа цел 3 се наблюдава преизпълнение на индикативно заложените 

стойности, което се оценява положително и свидетелства за ангажираността на 

отговорните институции в процеса на усвояване на средства по различните фондове и 

програми. При Стратегическа цел 2 се наблюдава съвсем слабо изоставяне спрямо 

предвидените финансови ресурси, което налага активизиране от страна на общинската 

администрация и Общинския съвет на общината в посока реализация на проектите, 

заложени в ОПР. Предвид високата ресурсоемкост на проекти, които следва да бъдат 

изпълнени по тази Стратегическа цел, постигането на заложените цели до края на периода 

на действие на ОПР е реалистично. Наблюдава се сериозно изоставане по отношение на 

Стратегическа цел 1, което ще трябва да бъде наваксано през оставащото време. 

По отношение на системата за наблюдение, оценка и контрол оценена чрез представените 

общи и специфични индикатори, може да се заключи, че има сравнително добра отчетност 

и видим напредък. Въпреки това, за общо 10 броя специфични индикатори няма налични 
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данни, което възпрепятства тяхното оценяване. Това се отнася и до повечето общи 

индикатори, за които липсват данни на ниво община. Системата от индикатори следва да 

бъде прецизирана и да се обърне внимание на събирането на данни по липсващите към 

момента индикатори. 

 На база на така представената годишна оценка, екипът по разработването ѝ 

представя следните препоръки при изпълнението на ОПР на община Борован 2014-2020 до 

края на периода на действие на документа: 

• Да се обърне внимание и да се реализират целенасочени действия за постигане на 

резултати по приоритетите и мерките, за които към момента не е отчетен съществен 

напредък, а именно: 

 Подкрепа за развитието на частния сектор  

 Подпомагане предоставянето на бизнес услуги, свързани със стартиране на нов 

бизнес  

 Развитие на конкурентноспособно земеделие. Насърчаване и подпомагане на 

инвестиционната активност на територията на общината  

 Развитие на зоните за локализация на бизнеса  

 Участие на общинската администрация като партньор на бизнеса  

 Приличане на инвестиции и развитие на ПЧП 

 Развитие на нови услуги и увеличаване на заетостта в сферата на услугите в 

общината 

Да се обърне внимание на събирането на информация по индикатори, като част от 

системата за наблюдение и оценка за напредъка по ОПР, за които към момента няма 

данни;  


