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СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ 

 

ДБ/ЦБ Държавен/централен бюджет 

ДИ Други източници (дарения, съфинансиране, фондове на други 

финансови инструменти) 

ЕИП Европейско икономическо пространство 

ЕС Европейски съюз 

ИСУН Информационна система за управление и наблюдение на средствата 

от Структурните фондове на ЕС 

ЗМСМА Закон за местното самоуправление и местната администрация 

ЗОП Закон за обществените поръчки 

ЗРР Закон за регионалното развитие 

МОН Министерство на образованието и науката 

МРРБ Министерство на регионалното развитие и благоустройство 

МСП Малки и средни предприятия 

МФ Министерство на финансите 

ОБ Общински бюджет 

ОПАК Оперативна програма „Административен капацитет“ 2007-2013 г. 

ОПИК Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 

ОПОС Оперативна програма „Околна среда“ 2007-2013 г./2014-2020 г. 

ОПДУ Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020 г. 

ОПР Общински план за развитие 

ОПРР 
Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г./ „Региони в 

растеж“ 2014-2020 г. 

ОПРКБИ 
Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на 

българската икономика“ 2007-2013 г. 

ОПРСР Оперативна програма „Развитие на сектор рибарство“ 2007-2013 г. 

ОПРЧР 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013 

г./2014-2020 

ОПТ Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г. 

ОПТП Оперативна програма „Техническа помощ” 2007-2013 г. 

ПМС Постановление на Министерски съвет 

ППЗРР Правилник за прилагане на Закона за регионалното развитие 

ПРСР Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г./2014-2020 г. 

ПУДООС 
Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната 

среда 

ПЧП Публично-частно партньорство 

СЦР Северен централен район 

СРМ Свободни работни места 

ЧФФ Частни фондове, фирми 
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I. УВОД 

Настоящият доклад представя резултатите от междинната оценка на Общинския 

план за развитие (ОПР) на община Сливо поле 2014-2020 г. за периода 2014-2016 г. Изготвен 

е от „Институт за управление на програми и проекти” ООД (Изпълнител) в съответствие с 

нормативните разпоредби, регулиращи провеждането на регионална политика в Република 

България и изискванията междинната оценка да се разработва от независима организация на 

Органа на изпълнение на ОПР на община Сливо поле – Община Сливо поле.  

 

1. Нормативно основание за извършване на междинната оценка 

Общинският план за развитие на община Сливо поле за периода 2014-2020 г. е 

основополагащ, стратегически, динамичен документ и важен инструмент при формирането и 

провеждането на устойчиво и балансирано местно развитие в посочената територия. 

Документът очертава средносрочната перспектива за икономическо, социално, 

инфраструктурно и екологично развитие на общината за период от седем години. 

В Закона за регионалното развитие, чл.33 ал.1 се регламентира извършването на 

междинна оценка към средата на периода на действие на документа. Съгласно чл.33 ал.2 от 

същия нормативен акт междинната оценка включва:  

1. оценка на първоначалните резултати от изпълнението; 

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 съответния документ. 

Настоящият междинен доклад представя резултатите от независима междинна оценка 

за изпълнението на Общинския план за развитие (ОПР) на община Сливо поле 2014-2020 г., 

изготвена в изпълнение на нормативните изисквания на Закона за регионалното развитие 

(ЗРР), Правилника за прилагане Закона за регионалното развитие (ППЗРР) и с препоръчаната 

от МРРБ Методика за изготвяне на междинна оценка на областна стратегия за развитие. 

Наблюдението и оценката на изпълнението на ОПР се извършват за постигане на 

ефективност и ефикасност на стратегическото планиране, програмирането, управлението и 

ресурсното осигуряване на регионалното развитие. От своя страна, резултатите от 

наблюдението и оценката на изпълнението на Общинския план за развитие и на 

регионалните планове за развитие служат като основа за наблюдението и оценката на 
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Областната стратегия за развитие, Регионалния план за развитие и съответно на 

Националната стратегия за регионално развитие (чл. 31, ал. 1 във връзка с чл. 9 от ЗРР).  

Основната цел на настоящата оценка на ОПР на община Сливо поле е да подпомогне 

цялостния процес по управление на ОПР и предостави препоръки за необходимостта от 

промяна на плановия документ, а също и да осигури информационен ресурс за повишаване 

ефективността и подобряване на координацията при неговата реализация.  

Основните критерии, които са използвани при междинната оценка са критериите за 

приложимост, обоснованост, ефективност, ефикасност, въздействие и устойчивост.  

 

2. Методика и организация на междинната оценка 

Изготвянето на оценката премина през следните последователни фази: 

1. Идентифициране на проблемната ситуация. Тук Изпълнителят избра 

методика от оценителни въпроси, по които да извърши оценката. На нейна база са 

идентифицирани информационните празноти, които следва да се запълнят, като се събере 

информация и се подложи на анализ. Крайният продукт – докладът с оценката ще съдейства 

при разработването на политиката за местно и регионално развитие, формулирането на 

определени коригиращи решения, планирането на последващи действия и др.; 

2. Анализ на заинтересованите страни. Чрез идентифициране на оценителните 

въпроси се установи липсващото познание и се премина към втората фаза на оценката – 

анализ на заинтересованите лица, организации и институции.  

3. Подготовка на оценката. Следваща стъпка от подготовката на оценката е 

определянето на заинтересованите страни и групите, чието мнение трябва да бъде отчетено.  

4. Събиране на данни. Тук се включва събирането на първична и вторична 

информация чрез различни методи. След като бяха идентифицирани проблемните области 

екипът, изготвил Междинната оценка, подготви въпросници до ангажираните институции за 

набиране на входяща информация за изготвянето ѝ. По този начин се набави необходимата 

статистическа, фактологическа и финансова информация за оценките на общото въздействие, 

степента на постигане целите и устойчивостта на резултатите и ефективността и 

ефикасността на използваните ресурси.  

През тази фаза бяха проучени основно следните общински, регионални, областни, 

национални и европейски документи: 

 Методически указания за разработване на национална стратегия за регионално 

развитие (2012–2022 г.), регионални планове за развитие на районите ниво 2 
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(2014–2020 г.), областни стратегии за развитие (2014–2020 г.), общински планове 

за развитие (2014–2020 г.); 2011 г. МРРБ; 

 Методика за изготвяне на междинна оценка на областна стратегия за развитие, 

2009 г. МРРБ; 

 Методически указания на Министерство на регионалното развитие и 

благоустройство за актуализация на действащите стратегии и планове за 

регионално и местно развитие – 2009 г.;  

 Стратегия „Европа 2020” на ЕС; 

 Териториален дневен ред на ЕС 2020; 

 Регламентите на ЕС за инструментите и правилата за финансиране на политиката 

за сближаване през периода 2014–2020 г.; 

 Стратегическа рамка на Европейската комисия за периода 2014–2020 г.; 

 Национална програма за развитие: България 2020; 

 Национална концепция за пространствено развитие 2012–2025 г.;  

 Оперативните програми за периода 2014–2020 г.; 

 Националната стратегия за регионално развитие на България за периода 2012–

2022 г.; 

 Регионален план за развитие на Северен централен район за периода 2014–2020 г.; 

 Областна стратегия за развитие на област Русе за периода 2014–2020 г.; 

 Общински план за развитие на община Сливо поле 2014-2020 г.; 

 Планове, програми и стратегии на община Сливо поле с хоризонт до 2020 г.; 

 Справки, годишни доклади и отчети на Община Сливо поле. 

 

Други използвани източници на информация са както следва: 

 ИСУН и ИСУН 2020– Информационна система за управление и наблюдение на 

структурните инструменти на ЕС в България;  

 Официални данни и статистическа информация от НСИ, ДБТ, ОДЗ, РИОСВ и 

други;  

 Информация предоставена от дирекциите и отделите на Общинска администрация 

– Сливо поле; 

 Относимите и приложими нормативни и поднормативни актове;  
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 Интернет сайтове и портали: Община Сливо поле, НСИ, АЗ, ОПОС, ОПАК, 

ОПРР, ОПРЧР, ОПРКБИ, ОПИК, ПРСР, ОПРСР и други.  

5. Анализ и интерпретация на информацията. През тази фаза бе извършено 

обобщаване, анализ и оценка на събраните данни, факти и информация. Изготвена беше 

междинна оценка на ОПР, резултатите от която са описани в настоящия документ. За 

отговор на възникналите въпроси се потърси съдействието на Общинска администрация – 

Сливо поле. Направените допълнения, коментари и забележки от страна на администрацията 

са взети под внимание и са включени в Междинната оценка. 

6. Вграждане на резултатите в политиката за местно и регионално развитие. 

Тук се включват дейностите по представяне на конкретни изводи и препоръки. 

При изготвянето на оценката са използвани следните подходи и методи: системен 

подход; аналитичен подход; логически подход; сравнителен подход; проучване; анализ и 

синтез; графичен метод.  

При изготвянето на междинната оценка на Общинския план за развитие на община 

Сливо поле са приложени следните основни принципи: 

 Адекватност – оценката изследва съответствието на постигнатите резултати с 

планираните нужди и очакванията на етапа планиране;  

 Релевантност - като принцип покрива анализ на целите и тяхната адекватност на 

социално–икономическия контекст през оценявания период;  

 Ефикасност – анализирана е връзката между използваните ресурси и 

постигнатите резултати и ефекти с постигнатите резултати по съответните 

приоритети, цели и мерки;  

 Ефективност – анализът се концентрира върху оценка на приноса на 

приоритетните направления и цели за удовлетворяване на идентифицираните 

проблеми, очаквания и нужди;  

 Устойчивост на резултатите – направена е преценка до каква степен може да се 

очаква, че постигнатите резултати и ефекти ще запазят своята устойчивост и ще 

имат дълготраен ефект върху жителите на общината.  

Изпълнителят е извършил оценката на база на надеждни статистически, 

фактологически и финансови данни от официалните източници на информация и от 

собствено проучване. 

В структурно отношение оценката следва залегналата последователност в ЗРР и ОПР. 
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II.  ОЦЕНКА НА ПЪРВОНАЧАЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

 

В тази част на доклада са обобщени резултатите от изпълнението на приоритетите, 

предвидени в Общинския план за развитие на община Сливо поле през периода от 01.01.2014 

г. до 31.12.2016 г. Следвана е структурата на ОПР - приоритети и специфични цели, като 

резултатите за изпълнението на конкретните мерки и цели са въз основа на информацията, 

предоставена от дирекциите и отделите в Община Сливо поле, външни институции и 

организации. 

Поставената ВИЗИЯ за развитие е: 

Община Сливо поле – привлекателна Община от Дунавското пространство с добре 

развито селско стопанство, базирано на внедрени модерни технологии, съвременни 

комуникации и добра инфраструктура, съхранено природно и културно-историческо 

наследство, обединяваща потенциала на местните ресурси за устойчив, приобщаващ и 

интелигентен растеж. 

Стратегическите цели за развитие на община Сливо поле през периода 2014-2020 г. са: 

1. Осигуряване на благоприятна инвестиционна среда чрез изграждане и поддържане на 

надеждна инфраструктура и подобряване на административното обслужване. 

2. Стимулиране на устойчив икономически растеж чрез иновации в селското стопанство 

и преработващите предприятия, производство на биопродукти и създаване на 

разнообразни форми на туризъм. 

3. Подобряване средата на живот и намаляване на бедността и социалното изключване 

чрез повишаване на социалното и културно-образователното равнище и 

професионалната квалификация. 

4. Опазване на околната среда чрез оптимизиране управлението на отпадъците, 

използване на енергия от ВЕИ, внедряване на мерки за енергийна ефективност, 

опазване на горския фонд и запазване на биоразнообразието. 

Реализирането на общата и стратегическите цели на ОПР се осъществява посредством 

специфични мерки в 6 приоритетни области. 

Общински план за развитие 2014-2020 г. е стратегическо надграждане на ОПР 

2007-2013 г. На база изпълнението на ОПР в предходния период, както и на прогнозите 

в средносрочен план, може да се оцени, че планираните приоритети са значими и към 

настоящия момент. 
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Оценителят е приложил в работата си следната методика за качествена оценка на 

количествено измеримите показатели: 

Таблица 1. Методика за качествена оценка на количествени показатели 

Процентно съотношение изпълнение  

(в %) 

Качествена оценка на изпълнението 

0 (неизпълнение)- 15  лошо изпълнение 

от 15 до 40 незадоволително изпълнение 

от 40 до 60 добро изпълнение 

от 60 до 80 много добро изпълнение 

над 80 отлично изпълнение 

Източник: Оценителска методика 

 

1. Резултати от изпълнението на Приоритет 1. „Обновяване на инфраструктурата 

на територията на общината“ 

В изпълнение на този приоритет са реализирани значими дейности и проекти ОПР. 

Представени са по-долу в табличен вид. 

Таблица 2. Изпълнение на Приоритет 1 
 

№ 
Наименование на 

дейността/проекта 

Източник на 

финансиране 

- програма 

Бенефициент 

/ партньор 

Период на 

изпълнение СТАТУС 

Бюджет 

(в хил. 

лв.) 14 15 16 

Общо Приоритет 1. Обновяване на инфраструктурата на територията на 

общината 
9 792 

1 

Проект "Реконструкция и 

рехабилитация на участъци 

от общински  пътища  

RSE1172/III-2102,Борисово-

Черешово/-Стамболово-

Кошарна-

Юделник/RSE1130/ и път 

RSE1130/1-2/Русе-

Николово-Граница 

общ.(Русе-Сливо поле)-

Юделник-

Борисово/III2102/" 

Програма за 

развитие на 

селските 

райони 

Община 

Сливо поле 
X X   Изпълнен 5 031 

2 

Проект "Реконструкция и 

рехабилитация на общински 

път от ОПМ, осъществяващ 

връзка между индустриална 

зона и път RSE II-21 Русе -

Силистра" 

ПИП 2014г. 

“Растеж и 

устойчиво 

развитие на 

регионите” 

Община 

Сливо поле 
X     Изпълнен 800 
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№ 
Наименование на 

дейността/проекта 

Източник на 

финансиране 

- програма 

Бенефициент 

/ партньор 

Период на 

изпълнение СТАТУС 

Бюджет 

(в хил. 

лв.) 14 15 16 

3 

Ремонт на общинска улична 

и пътна мрежа в община 

Сливо поле, в т.ч. 

реконструкция и 

рехабилитация на улици и 

тротоари във всички 

населени места на 

територията на общината: 

Бабово, Борисово, Бръшлен, 

Голямо Враново, Кошарна, 

Малко Враново, Ряхово, 

Сливо поле, Стамболово, 

Черешово и Юделник 

Централен 

бюджет 

Община 

Сливо поле 
X X X Изпълнен 1 166 

4 

„Ремонт сграда кметство, с. 

Ряхово“; „Ремонт спортна 

база, с. Ряхово“, „Ремонт 

сграда гаражи, с. Голямо 

Враново“; „Изграждане 

ограда складово помещение, 

с. Малко Враново“; „Ремонт 

сграда кметство, с. 

Черешево“; „Ремонт покрив 

сграда кметство, с. 

Кошарна“; „Ремонт на ЦДГ, 

с. Стамболово“; Дейности в 

община Сливо поле: 

„Ремонт автоспирка, с. 

Стамболово“; „Ремонт 

покрив сграда ДСП, с. 

Борисово“; „Ремонт покрив 

автоспирка, с. Борисово“, 

„Ремонт сграда кметство, с. 

Юделник“; Ремонт ДСП с. 

Бабово 

Общински 

бюджет 

Община 

Сливо поле 
X     Изпълнен 241 

5 

Проект "Ремонтно-

възстановителни работи на 

дере и строителство на мост 

в с. Юделник" 

ПИП 2014г. 

“Растеж и 

устойчиво 

развитие на 

регионите” 

Община 

Сливо поле 
X     Изпълнен 309 

6 

Изграждане на водопроводи 

на гробищните паркове в 

населените места в община 

Сливо поле 

Общински 

бюджет 

Община 

Сливо поле 
X X X Изпълнен 202 

7 Проект "Рехабилитация на Програма за Община X X   Изпълнен 1 894 
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№ 
Наименование на 

дейността/проекта 

Източник на 

финансиране 

- програма 

Бенефициент 

/ партньор 

Период на 

изпълнение СТАТУС 

Бюджет 

(в хил. 

лв.) 14 15 16 

уличното осветление на 

територията на Община 

Сливо поле" 

развитие на 

селските 

райони 

Сливо поле 

8 

Проект "Закупуване на 

малогабаритен трактор с 

инвентар за 

снегопочистване и инвентар 

за поддържане на банкети, 

зелени площи и др" 

Програма за 

развитие на 

селските 

райони 

Община 

Сливо поле 
X X   Изпълнен 50 

9 

Изработване на Общ 

устройствен план на 

Община Сливо поле 

Централен 

бюджет 

Община 

Сливо поле 
X X X Изпълнен 65 

10 

Изработване и изпълнение 

на инвестиционни проекти, 

осигуряващи улеснен 

достъп в землищата на 

населените места – 

трошенокаменна настилка 

Общински 

бюджет 

Община 

Сливо поле 
X X X Изпълнен 34 

Източник: ИСУН (http://umispublic.government.bg/ ), ИСУН 2020 (http://2020.eufunds.bg/), Справка Проекти на 

ПРСР (http://dfz.bg/bg/programa-za-razvitie-na-selskite-raioni/-2007---2013/ и http://dfz.bg/bg/prsr-2014-2020/prsr--

2014-2020-pulic/ ), Справка с други проекти на Община Сливо поле, Бюджет на Община Сливо поле: 

капиталови разходи за 2014, 2015 и 2016 г. 

 

Общото финансово изпълнение на приоритета в относителен дял от планираното до 

2016 г. е 8%. Това означава, че при същият темп на изпълнение до 2020 г. ще се достигнат 

18%. По тази причина изпълнението на приоритета може да се окачестви като 

незадоволително. Общият бюджет на изпълнението на приоритета е равен на 37% от 

изпълнението на целия Общински план за развитие. 

Оценителският екип следва да отбележи, че заложената индикативна финансова 

таблица за изпълнение на ОПР на община Сливо поле възлиза на 149 121 хил. лв. или 

спрямо отчетения бюджет за 2016 г. от 6 322 хил лв. това е равно на 23,6 пъти по-висока 

стойност от годишния бюджет на общината. Това прави изпълнението на финансовата 

таблица за общината неизпълнимо и съответно качествените оценки по изпълнението 

не биха били по-различни от лошо или незадоволително. Основният надценен бюджет е 

по този приоритет 1 за обновяване на инфраструктурата на територията на общината, 

за който са заложени - 128 605 хил лв или приблизително 20 пъти размера на годишния 

общински бюджет. В тази връзка индикативната финансова таблица следва да се 

http://umispublic.government.bg/
http://2020.eufunds.bg/
http://dfz.bg/bg/programa-za-razvitie-na-selskite-raioni/-2007---2013/
http://dfz.bg/bg/prsr-2014-2020/prsr--2014-2020-pulic/
http://dfz.bg/bg/prsr-2014-2020/prsr--2014-2020-pulic/
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прецезира, като да не се очаква да се привлекат външни средства от ЕС и други 

източници в рамките на 3 пъти по-висока стойност от общинския бюджет.  

В допълнение, следва да се отбележи, че този приоритет може да бъде финансиран 

чрез външни източници главно от подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на 

Програма за развитие на селските райони 2014-2020. По нея има ограничение за 

финансиране на община в рамките на 10 000 000 евро. В тази връзка общата стойност на 

този приоритет при максимално възможна стойност от 34 000 хил. лв., е трудно да 

достигне предвидените 128 605 хил лв. 

 

В по-големи детайли изпълнените проекти и дейности са представени по-долу по 

специфични цели. 

 

Специфична цел 1: Осигуряване на достъп и безопасно придвижване на територията на 

общината чрез реконструкция и рехабилитация на общинската пътна мрежа, улици и 

тротоари 

Част от основните резултати от изпълнените проекти и дейности са представени по-

долу. 

 Изработени са 3 инвестиционни проекта за: „Реконструкция и рехабилитация на 

общински път RSE1173 /ІІІ-2102, Борисово-Черешово/-Голямо Враново-Бабово-

Ряхово /RSE1171/ от км 0+020 до км 9+084, „Реконструкция и рехабилитация на 

общински път RSE1173 /ІІІ-2102, Борисово-Черешово/-Голямо Враново-Бабово-

Ряхово /RSE1171/ от км 9+134 до км 16+739 и „Реконструкция и рехабилитация на два 

пътя от общинската пътна мрежа, осъществяващи връзка между индустриална зона и 

път RSE ІІ-21 Русе – Силистра, както и с път ІІІ-2102 /Сливо поле – Кубрат/”, от който 

през 2014 г. е реализиран първи етап: „Довеждащ път до фуражен завод“ със средства 

от ПИП „Растеж и устойчиво развитие на регионите“.  

 Със средства от капиталовите разходи са извършени ремонти по поддържане на 

четвъртокласната пътна мрежа и улици в населените места на общината.  

 Със средства от дарения е извършен ремонт на улици в населените места, съгласно 

волеизявлението на дарителите.  

 Наличен е одобрен проект за „Реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари в 

кв. Сливица“. 



Междинна оценка на Общински план за развитие на община Сливо поле 2014-2020  

 

 Страница 13 

През 2016 г. са подадени 2 проекта пред ДФЗ по подмярка 7.2. „Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“ на ПРСР по тази цел, а именно:  

 „Реконструкция и рехабилитация на общински път RSE3187 / RSE1173, Малко 

Враново – Голямо Враново / Голямо Враново - / II-21 / с приблизителна  дължина от 

4251 метра, общински път RSE 3174 / RSE1171, Сливо Поле – Пристанище Ряхово / 

Ряхово – гробищен парк/ с  приблизителна дължина от 1300 метра, общински път RSE 

3196 /II-21, Русе - Бръшлен/ Сливо поле - Гробищен парк  с приблизителна дължина 

от 1250 м. и общински път RSE 2170/III-2102, Борисово - Юпер/ Черешово-  Граница 

общ Сливо поле - Кубрат/ - Сеслав - /II -23/ приблизителна дължина от 2800 м” на 

стойност 4 570 179,91 лв. и 

 Проект „Реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари в гр. Сливо поле, с. 

Юделник и с. Голямо Враново, Община Сливо поле с приблизителна обща дължина 

на всички участъци от 3553 метра” на стойност 1 955 777,47 лв. 

 

Специфична цел 2: Превенция от свлачищни процеси и наводнения в населените места 

По-важните резултати са:  

 Със средства от ПИП „Растеж и устойчиво развитие на регионите“ през 2014 г. е 

реализиран проект за ремонтно-възстановителни работи на сухото дере и 

строителство на мост в с. Юделник.  

 Почистен е отводнителния канал в с. Кошарна.  

 

Специфична цел 3: Ефективно и ефикасно използване на водните ресурси чрез подобряване 

ВиК инфраструктурата  

По тази цел основните постигнати резултати са изградените водопроводни 

отклонения за гробищните паркове по населени места.  

През 2016 г. е подаден проект пред ДФЗ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на 

ПРСР по тази цел, а именно: Реконструкция на водопроводна мрежа в с. Голямо Враново и с. 

Юделинк, общ. Сливо Поле" 
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Специфична цел 4: Цялостно устройство на територията на общината 

През 2014 г. е извършено оцифряване на съществуващите кадастрален и регулационен 

планове на село Борисово и е изработена концепция за пространствено развитие и задание за 

изработване на общ устройствен план.  

Изработен е Общ устройствен план на Община Сливо поле. 

 

2. Резултати от изпълнението на Приоритет 2. Подобряване на административното 

обслужване 

В изпълнение на този приоритет са реализирани дейности и проекти за подобряване 

на административното обслужване, свързани с подобряване качеството на предоставяните 

административни услуги чрез повишаване административния капацитет на община Сливо 

поле и изработване на нова уеб базирана платформа, която да посрещне съвременните 

потребности на Община Сливо поле. Общата стойност на финансираните с общински 

бюджет дейности е 57 хил. лв.  

През 2014 г. е извършен преглед на административните услуги и определяне на тези 

от тях, които в настоящия етап могат да бъдат утвърдени като комплексни. Очакват се 

промени в законовата база.  

Стабилна остава удовлетвореността на гражданите от предоставяните услуги. През 

2014 г. не са постъпвали писмени жалби за изразяване недоволство от административното 

обслужване.  

Предоставяните услуги се изпълняват в много по-кратки срокове от утвърдените 

стандарти за административно обслужване в Общината. По-голяма част от услугите за 

гражданско състояние и гражданска регистрация се изпълняват веднага при поискване. 

Създадени са и се поддържат електронни регистри в различни направления на 

предоставяните услуги: местни данъци и такси, устройство на територията, екология, 

деловодни регистри. 

Повишаване на административния капацитет е постигнат чрез повишаване 

квалификацията на: кметовете на кметства и на служители от администрацията – през 2014 г. 

в курсове и семинари са участвали общо 25 специалисти и експерти. 

Увеличен е броят на потребителите на интернет на територията на общината, както е 

увеличен и броят на обектите с безжичен интернет.  

През 2016 г. е изработена нова уеб базирана платформа да посрещне съвременните 

потребности на Община Сливо поле. Въведе се нова система в „Профила на купувача“, която 
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осигурява пълна прозрачност при провеждане на процедурите за възлагане на обществени 

поръчки в съответствие с изискванията на действащото законодателство. Новият дизайн 

позволява достъп до сайта от всякакъв вид устройство.  

Общото финансово изпълнение на приоритета в относителен дял от планираното до 

2016 г. е 10%. Това означава, че при същият темп на изпълнение до 2020 г. ще се достигнат 

22%. По тази причина изпълнението на целта може да се окачестви като незадоволително. 

Общият бюджет на изпълнението на приоритета е равно на по-малко от 1% от изпълнението 

на целия Общински план за развитие. 

 

3. Резултати от изпълнението на Приоритет 3. Повишаване 

конкурентноспособността на малки и средни предприятия на територията на 

общината 

В изпълнение на този приоритет са реализирани дейности и проекти, представени по-

долу в табличен вид. 

Таблица 3. Изпълнение на Приоритет 3 
 

№ 
Наименование на 

дейността/проекта 

Източник на 

финансиране 

- програма 

Бенефициент / 

партньор 

Период на 

изпълнение 
СТАТ

УС 

Бюджет 

(в хил. 

лв.) 14 15 16 

Общо Приоритет 3. Повишаване конкурентноспособността на малки и средни 

предприятия на територията на общината 
12 776 

1 

Проект "Подобряване на 

производствения капацитет 

и експортния потенциал на 

Тосита АД, гр. Русе" 

Оперативна 

програма 

"Иновации и 

конкурентоспо

собност" 

Тосита АД     X Текущ 389 

2 

Проект "Закупуване на 

машини и оборудване, 

осигуряващи въвеждането 

на нови технологии, 

повишаващи 

ефективността, капацитета 

и експортния потенциал на 

„УДЕКС“ ЕООД" 

Оперативна 

програма 

"Иновации и 

конкурентоспо

собност" 

Удекс ЕООД     X Текущ 635 

3 

Проекти за инвестиции в 

земеделски стопанства 

(подмярка 4.1.) - 11 бр. 

стопанства, получили 

подкрепа 

Програма за 

развитие на 

селските 

райони 

Бизнес 

организации 
  X X Текущ 4 390 
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№ 
Наименование на 

дейността/проекта 

Източник на 

финансиране 

- програма 

Бенефициент / 

партньор 

Период на 

изпълнение 
СТАТ

УС 

Бюджет 

(в хил. 

лв.) 14 15 16 

4 

Проекти за инвестиции в 

преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти 

(подмярка 4.2.) - 3 бр. 

предприятия, получили 

подкрепа 

Програма за 

развитие на 

селските 

райони 

Бизнес 

организации 
    X Текущ 7 134 

5 

Проекти за инвестиции в 

развитие на малки 

стопанства - 7 бр. 

стопанства, получили 

подкрепа 

Програма за 

развитие на 

селските 

райони 

Бизнес 

организации 
    X Текущ 203 

6 

Разработване на 

интегрирана стратегия за 

воденото от общностите 

местно развитие за 

територията на Общините 

Тутракан и Сливо поле 

Програма за 

развитие на 

селските 

райони 

Бизнес 

организации 
    X Текущ 25 

 Източник: ИСУН (http://umispublic.government.bg/ ), ИСУН 2020 (http://2020.eufunds.bg/), Справка 

Проекти на ПРСР (http://dfz.bg/bg/programa-za-razvitie-na-selskite-raioni/-2007---2013/ и http://dfz.bg/bg/prsr-

2014-2020/prsr--2014-2020-pulic/ ), Справка с други проекти на Община Сливо поле, Бюджет на Община Сливо 

поле: капиталови разходи за 2014, 2015 и 2016 г. 

 

Общото изпълнение на приоритета в относителен дял от планираното до 2016 г. е 

2457%. Това означава, че при същият темп на изпълнение до 2020 г. ще се достигне 5733%. 

По тази причина изпълнението на приоритета може да се окачестви като отлично над 

очакванията. Общият бюджет на изпълнението на приоритета от изпълнението на целия 

Общински план за развитие е равен на 48% - най-висок дял. 

Отново е необходима промяна в индикативната финансова таблица, тъй като 

планираните средства по приоритета са само 520 хил. лв, което е приблизително равно 

на 2 изпълнени проекта от малки и средни предприятия, а само по ПРСР има над 10. 

Необходима е и промяна в целите, тъй като по приоритета е планирана цел само 

свързана със селското стопанство. 

Извършени са и допълнителни дейности, които не са посочени в таблицата по-горе. 

През 2014 г. е внедрена добра практика за опазване на почвеното плодородие чрез 

прилагане на минимални почвени обработки. Партньори в прилагането на тази практика са 

Фондация „Америка за България“, земеделски производители от община Сливо поле и РУ 

„Ангел Кънчев“. Отчита се завишен интерес към прилагане на съвременни методи при 

производството на плодове и зеленчуци - проведени са три информационни срещи с 

http://umispublic.government.bg/
http://2020.eufunds.bg/
http://dfz.bg/bg/programa-za-razvitie-na-selskite-raioni/-2007---2013/
http://dfz.bg/bg/prsr-2014-2020/prsr--2014-2020-pulic/
http://dfz.bg/bg/prsr-2014-2020/prsr--2014-2020-pulic/
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участието на земеделски производители от община Сливо поле и преработватели на 

селскостопанска продукция на следните теми: „Представяне на възможностите, които дава 

сдружаването на производителите и електронната търговия“, „Обсъждане на технологии, 

щадящи почвеното плодородие и мястото им в практиката“. 

 

4. Резултати от изпълнението на Приоритет 4. Диверсификация на икономически 

дейности, разширяване на трансграничното сътрудничество и развитие на 

туристическия сектор. 

В изпълнение на тази цел са реализирани дейности и проекти, представени по-долу в 

табличен вид. 

Таблица 4. Изпълнение на Приоритет 4 
 

№ 
Наименование на 

дейността/проекта 

Източник на 

финансиране 

- програма 

Бенефициент / 

партньор 

Период на 

изпълнени

е 
СТАТУС 

Бюдже

т (в 

хил. 

лв.) 14 15 16 

Общо Приоритет 4. Диверсификация на икономически дейности, разширяване на 

трансграничното сътрудничество и развитие на туристическия сектор. 
996 

1 

Проект "Преустройство 

на съществуваща сграда 

- масивна двуетажна 

сграда със сутерен в 

информационен център с 

почивна станция и 

изграждане на павилион 

за образователни занятия 

в село Бръшлен" 

Оперативна 

програма 

"Развитие на 

сектор 

Рибарство" 

Община Сливо 

поле 
X X  Изпълнен 397 

2 

Проект "Подобряване 

средата на живот в 

населените места от 

община Сливо поле, 

разположени по 

поречието на р. Дунав и 

подобряване на достъпа 

до крайбрежната зона на 

гр. Сливо поле" - 

изграждане на публично 

достъпна 

инфраструктура за 

обслужване на отдиха, 

без търговско 

предназначение, като 

кътове за отдих, беседки, 

Оперативна 

програма 

"Развитие на 

сектор 

Рибарство" 

Община Сливо 

поле 
X X 

 
Изпълнен 462 
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№ 
Наименование на 

дейността/проекта 

Източник на 

финансиране 

- програма 

Бенефициент / 

партньор 

Период на 

изпълнени

е 
СТАТУС 

Бюдже

т (в 

хил. 

лв.) 14 15 16 

заслони, пейки, маси, 

информац. табла, чешми, 

дървени огради 

3 

Проект "Създаване на 

зона за отдих с детски 

площадки в гр. Сливо 

поле" 

Оперативна 

програма 

"Развитие на 

сектор 

Рибарство" 

Община Сливо 

поле  
X 

 
Изпълнен 44 

4 

Проект "Помощ за 

подготвителни дейности" 

за изготвяне на 

Стратегия за водено от 

общностите местно 

развитие на територията 

на общините Сливо поле 

и Тутракан, област 

Силистра 

Програма за 

развитие на 

селските 

райони 

Сдружение 

"МИГ 

"Тутракан 

Сливо поле"" 

  
X Текущ 49 

5 

Обзавеждане на 

туристически 

информационен център - 

Бръшлен 

Общински 

бюджет 

Община Сливо 

поле   
X Изпълнен 43 

6 

Разширяване 

сътрудничеството с 

общини от съседни 

държави – спортна среща 

с Община Гряка  

Общински 

бюджет 

Община Сливо 

поле 
  X Изпълнен 1 

 Източник: ИСУН (http://umispublic.government.bg/ ), ИСУН 2020 (http://2020.eufunds.bg/), Справка 

Проекти на ПРСР (http://dfz.bg/bg/programa-za-razvitie-na-selskite-raioni/-2007---2013/ и http://dfz.bg/bg/prsr-

2014-2020/prsr--2014-2020-pulic/ ), Справка с други проекти на Община Сливо поле, Бюджет на Община Сливо 

поле: капиталови разходи за 2014, 2015 и 2016 г. 

 

Общото изпълнение на приоритета в относителен дял от планираното до 2016 г. е 

16%. Това означава, че при същия темп на изпълнение до 2020 г. ще се достигнат 38%. По 

тази причина изпълнението на целта може да се окачестви като незадоволително. Общият 

бюджет на изпълнението на приоритета е равен на 4% от изпълнението на целия Общински 

план за развитие. 

По специфични цели изпълнението на приоритета е представено по-долу. 

 

 

http://umispublic.government.bg/
http://2020.eufunds.bg/
http://dfz.bg/bg/programa-za-razvitie-na-selskite-raioni/-2007---2013/
http://dfz.bg/bg/prsr-2014-2020/prsr--2014-2020-pulic/
http://dfz.bg/bg/prsr-2014-2020/prsr--2014-2020-pulic/
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Специфична цел 1: Създаване на предпоставки за развитие на туризъм чрез подобряване 

на туристическата инфраструктура 

Стратегията на създадената МИРГ Главиница-Тутракан-Сливо поле е подходящ 

финансов инструмент за постигане на тази специфична цел. С финансиране на проекти от 

Оперативна програма „Развитие на сектор Рибарство“ за публичния сектор през 2014 г. се 

реализират 4 проекта и през 2015 г. продължава изпълнението на още два.  

Дейността на Туристическия информационен център в с. Бръшлен е значително 

активна. Организират се скаутски лагери с групи от чужбина – Белгия и други. Базата се 

използва и за настаняване на участниците в Офроуд състезанието в с. Бабово, провеждат се 

редица мероприятия на различни браншови организации – хотелиери и ресторантьори, в края 

на учебната година.  

 

Специфична цел 2: Разширяване на сътрудничество с общините от дунавския регион 

чрез прилагане на мерки от Дунавската стратегия и програмата за ТГС Румъния 

България за периода 2014-2020.  

През 2014 г. се продължава създадената вече традиция за провеждане на съвместни 

спортни и културни мероприятия с партньорските общини от Р. Румъния – Расучени и 

Извоареле.  

Фолклорен танцов състав „Бабовски гайтани“ взе участие в международен фестивал в 

Гърция.  

Фолклорни ансамбли и фестивали към читалищата и групата за автентичен фолклор 

към ЦСРИ „Здравец“ участваха в международни фестивали, организирани в Р. България.  

 

5. Резултати от изпълнението на Приоритет 5. Създаване на предпоставки за 

насърчаване на заетостта, образованието, културата, квалификацията и 

социалната интеграция в Община Сливо поле 

В изпълнение на този приоритет са реализирани редица проекти с осезаемо 

въздействие. Представени са в табличен вид по-долу. 

Таблица 5. Изпълнение на Приоритет 5 
 

№ 
Наименование на 

дейността/проекта 

Източник на 

финансиране 

- програма 

Бенефициент 

/ партньор 

Период на 

изпълнение СТАТУС 

Бюджет 

(в хил. 

лв.) 14 15 16 

Общо Приоритет 5. Създаване на предпоставки за насърчаване на 2 043 
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№ 
Наименование на 

дейността/проекта 

Източник на 

финансиране 

- програма 

Бенефициент 

/ партньор 

Период на 

изпълнение СТАТУС 

Бюджет 

(в хил. 

лв.) 14 15 16 

заетостта, образованието, културата, квалификацията и социалната 

интеграция в Община Сливо поле 

1 Проект "Ново начало" 

Оперативна 

програма 

"Развитие на 

човешките 

ресурси" 

Тедис - 

Гергана 

Асенова ЕТ 

X   

 

Изпълнен 19 

2 Проект "На път" 

Оперативна 

програма 

"Развитие на 

човешките 

ресурси" 

Тедис - 

Гергана 

Асенова ЕТ 

    X Текущ 56 

3 

Проект "Дневен център за 

деца и младежи с 

увреждания РАЛИЗ" 

Централен 

бюджет 

Община 

Сливо поле 
  X X Текущ 156 

4 

Проект "Изграждане на 

Звено „Милосърдие” за 

предоставяне на социални 

услуги към домашен 

социален патронаж в 

Община Сливо поле" 

Оперативна 

програма 

"Развитие на 

човешките 

ресурси" 

Община 

Сливо поле 
X     Изпълнен 238 

5 
Проект "Подкрепа за 

достоен живот" 

Агенция за 

социално 

подпомагане 

Община 

Сливо поле 
X X   Изпълнен 15 

6 
Проект "Нови възможности 

за грижа" 

Агенция за 

социално 

подпомагане 

Община 

Сливо поле 
  X   Изпълнен 104 

7 
Дейност "Личен асистент по 

ПМС 4" 

Агенция за 

социално 

подпомагане 

Община 

Сливо поле 
  X   Изпълнен 11 

8 

Проект "Право на детство – 

интегрирани  социални 

услуги за децата от 0 до 7 

години  и техните 

семейства" 

Световна 

банка за 

развитие 

Община 

Сливо поле 
X X   Изпълнен 149 

9 

Проект "Надежда за достоен 

живот - осигуряване на 

подкрепа за Звено 

"Милосърдие" за 

предоставяне на иновативни 

Оперативна 

програма 

"Развитие на 

човешките 

ресурси" 

Община 

Сливо поле 
  X X Текущ 499 
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№ 
Наименование на 

дейността/проекта 

Източник на 

финансиране 

- програма 

Бенефициент 

/ партньор 

Период на 

изпълнение СТАТУС 

Бюджет 

(в хил. 

лв.) 14 15 16 

социални услуги" 

10 

Проект “Бъдеще за нашите 

деца“ - услуги за ранно 

детско развитие в община 

Сливо поле 

Оперативна 

програма 

"Развитие на 

човешките 

ресурси" 

Община 

Сливо поле 
    X Текущ 272 

11 

Проект "Реновиране на 

детски площадки в детските 

градини в гр. Сливо поле, с. 

Г. Враново, с. Стамболово и 

с. Юделник" 

ПИП 2014 г. 

“Растеж и 

устойчиво 

развитие на 

регионите” 

Община 

Сливо поле 
X     Изпълнен 374 

12 

Проект "Благоустроени 

паркове в селата Борисово, 

М. Враново и Кошарна" 

ПУДООС 
Община 

Сливо поле 
X     Изпълнен 30 

13 

Проект "Ремонт на църква 

„Св. Троица” в с. Бабово, 

община Сливо поле" 

Програма за 

развитие на 

селските 

райони 

Църква „Св. 

Троица” 
X     Изпълнен 230 

14 

Ремонти на кметства, 

социални патронажи, 

автоспирки, закупуване на 

специализирана техника за 

поддържане на площи за 

широко обществено 

ползване 

Общински 

бюджет 

Община 

Сливо поле 

 

  X Изпълнен 90 

 Източник: ИСУН 2020 (http://2020.eufunds.bg/),  

По-долу са посочени и дейности, за които няма конкретно финансово измерение, но 

са изпълнени през периода 2014-2016 г. 

Общото финансово изпълнение на приоритета в относителен дял от планираното до 

2016 г. е 68%. Това означава, че при същия темп на изпълнение до 2020 г. ще се достигнат 

158%. По тази причина изпълнението на целта може да се окачестви като отлично. Общият 

бюджет на изпълнението на приоритета от изпълнението на целия Общински план за 

развитие е равно на 8%. 

По специфични цели изпълнението е представено както следва. 

http://2020.eufunds.bg/
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Специфична цел 1: Намаляване на безработицата чрез прилагане на мерки по 

осигуряване на заетост 

Основни източници на финансиране са Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси“ и Национални програми. Продължи тенденцията към осигуряване на заетост от 

различни възрастови групи на безработни лица:  

 ОПРЧР, схема „Помощ в дома“ осигури заетост на 43 лица. След приключване на 

проекта е осигурена устойчивост на услугата чрез осигуряване на заетост на 6 лица.  

 ОПРЧР, схема „Алтернативи“, предоставяне на услуга „Личен асистент“ осигури 

заетост на 18 лица. След приключване на проекта същите лица са назначени чрез 

осигурено национално финансиране. С финансиране от ОПРЧР, схема „Нови 

Алтернативи“ през новия програмен период ще бъде надградено действието на ОП 

РЧР 2007-2013. Осигурена е заетост на 6 лица като социални асистенти по проект 

„Надежда за достоен живот“ финансиран от Фонд за социална заетост към МТСП. 

След приключване на проекта обучените лица ще бъдат наети по предстоящи 

програми и проекти на МТСП.  

 ОПРЧР, мярка „Подкрепа за заетост“ с предимство за лица до 29 г. и над 50 г. възраст 

беше осигурена заетост на 11 лица.  

 По националната програма „Старт в кариерата“ бяха назначени 2 младежи с висше 

образование  

 По националната програма „От социални помощи към осигуряване на заетост“ 

общината назначи 22 лица.  

 

Специфична цел 2: Осигуряване на интелигентен растеж чрез повишаване 

квалификацията на човешките ресурси в общината  

В курсове за квалификация са участвали служители от администрация, в курсове за 

преквалификация – учители от трите средищни училища.  

През 2013 г. 48 лица са участвали в квалификационни курсове и са наети от Община 

Сливо поле с продължителност на трудовите договори до м. септември 2014 г.  

 

Специфична цел 3: Оптимизиране на образованието в училища и детски градини  

През отчетният период усилията на ръководството на общината в областта на 

образованието е насочени към осигуряване на равен достъп до образование и получаване на 

качествено образование от децата и учениците от всички етнически общности. Стремежът е 
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подрастващите да получават равни възможности за възпитание и обучение, за усвояване на 

знания, умения и навици, за да не се допуска социална изолация, неконкурентоспособност на 

пазара на труда, неподготвеност за справяне с житейски ситуации.  

С оглед намаляване на ранното отпадане на учениците от ромски произход ( и от 

други етнически малцинства) от училищата в общината и насърчаване на ромите за 

продължаване на образованието си в средната степен на СОУ в гр. Сливо поле, през 2014 г. 

се работи в следните 2 основни направления в областта на образованието в общината:  

 Постоянно подобряване и усъвършенстване на материално-техническата база на 

детските градини и училищата в общината.  

 Мотивиране на децата и учениците и на техните родители за получаване на 

образование и ценз, необходими за успешна реализация в бъдеще.  

Всички учители от детските ни градини, от средищните училища и педагогическите 

ръководители през 2014 г. са преминали квалификационни курсове организирани от МОН и 

РИО – Русе.  

 

Спорт:  

В общината се развиват най-вече спортовете свободна борба, джудо, самбо, футбол и 

шахмат.  

Всички населени места разполагат с футболни стадиони, като в най-добро състояние е 

този в гр. Сливо поле със съблекални, пейки, санитарни възли, водопровод и ел. инсталация 

– с изграденото през 2014 г. мини футболно игрище, поставяне на районно осветление и 

поливна система на голямото и малкото игрище, както и извършеното озеленяване и парково 

обзавеждане (32 пейки, 7 бр. кошчета за отпадъци, 2 бр. градински чешми) стадионът в гр. 

Сливо поле става все по-отговарящ на съвременните изисквания за провеждане на спортно-

състезателни игри.  

Традиционно от 2012 г. се провежда и състезание OFF-ROAD, с подходящо трасе в 

землището на с. Бабово.  

 

Специфична цел 4: Изграждане на нови и разширяване обхвата на съществуващите 

социални услуги за интеграция и социално включване на рискови групи в това число и 

деца  

През 2014 г. е доставено обзавеждане за помещенията за предоставяне на услуги в гр. 

Сливо поле и с. Кошарна, както и обзавеждане за медицински кабинети в с. Кошарна и с. 
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Малко Враново. Доставени са климатици за отопление на помещенията в с. Кошарна и гр. 

Сливо поле. Доставено е и специализирано транспортно средство за предоставяне на 

услугите по проекта, пригодено за лица с увреждания.  

Предоставят се услуги за деца от 0 до 3 г. и техните родители: формиране и развитие 

на родителски умения; ранна интервенция на уврежданията чрез създаване на Център за 

ранна интервенция на уврежданията; семейно консултиране и подкрепа; здравна 

консултация за деца; намаление на таксата за детска ясла. 

Предоставят се следните услуги за деца от 3 до 7 г. и техните родители: интеграция на 

децата в детските градини и в предучилищните групи/класове; здравна консултация за деца; 

допълнителна подготовка за равен старт в училище; индивидуална педагогическа подкрепа 

за деца с увреждания.  

През 2015 г. е увеличен броя на предоставяните социални услуги в общността и в 

домашна среда. В гр. Сливо поле започва да функционира „Дневен център за деца и младежи 

с увреждания РАЛИЗ“. Центърът предоставя услуги на 20 потребители.  

От 2015 г. се предоставят и услугите „Формиране и развитие на родителски умения“ и 

„Семейно консултиране и подкрепа по Проекта за социално включване на Световната банка. 

Разширен е обхвата на целевите групи, ползващи социални услуги.  

 

Специфична цел 5: Съхраняване на културно-историческото наследство в общината  

Културната дейност в общината през периода 2014 - 2016 г. е концентрирана в 

дейността на народните читалища в населените места и трите средищни училища.  

Ежегодно през месец август в общината се провежда общински преглед на 

художествената самодейност, в рамките на седмицата на Сливополския панаир. На този 

преглед самодейните колективи представят обичаи, песни и танци, характерни за различните 

етноси в общината под надслов „Различни, но заедно”.  

Част от самодейните колективи са гостували със свои програми на фолклорни 

празници в Полша, Македония, Румъния и Турция.  

В културния живот на общината дейно участие вземат и ученическите колективи на 

трите средищни училища с литературно-музикални програми и концерти по повод различни 

празници и чествания на годишнини, а отделни ученици участват и в самодейните колективи 

към народните читалища по населени места.  
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Специфична цел 6: Повишаване привлекателността на населените места чрез 

благоустрояване  

С финансиране от ПИП „Растеж и устойчиво развитие на регионите“ през 2014 г. е 

разработен и изпълнен проект за „Реновиране на съществуващи детски площадки в детските 

градини в гр. Сливо поле и селата Голямо Враново, Стамболово и Юделник“.  

Със средства от ПУДООС и собствени средства е изградена спортна площадка в с. 

Борисово, благоустроен е парка в с. Кошарна, където е изградена беседка, монтирани са 

пейки, поставени са кошчета за отпадъци и е извършено благоустрояване на градинки в с. 

Малко Враново чрез оформяне на нови градинки и направа на тротоари.  

Църквата в с. Бабово е реновирана по проект, на стойност 230 000 лв., финансиран от 

ПРСР 2007-2013 г. – извършен е ремонт на покрива, сменени са улуци, прозорци, направена 

е вертикална планировка и са оформени алеи с подходящо озеленяване и районно 

осветление, направена е нова ограда.  

 

6. Резултати от изпълнението на Приоритет 6. Опазване на природните ресурси 

В изпълнение на този приоритет са реализирани редица проекти с осезаемо 

въздействие. Представени са в табличен вид по-долу. 

 

Таблица 6. Изпълнение на Приоритет 6 
 

№ 
Наименование на 

дейността/проекта 

Източник на 

финансиране 

- програма 

Бенефициент 

/ партньор 

Период на 

изпълнение СТАТУС 

Бюджет 

(в хил. 

лв.) 14 15 16 

Общо Приоритет 6. Опазване на природните ресурси 766 

1 

Залесяване на запустели 

горски територии и 

отглеждане - изпълнение на 

горскостопанския план 

Общински 

бюджет 

Община 

Сливо поле 
X X   Изпълнен 225 

2 

Проект "Закриване и 

рекултивация на депото за 

битови отпадъци в град 

Сливо поле" 

ПУДООС 
Община 

Сливо поле 
X X   Изпълнен 430 

3 

Закупуване на 

допълнителни съдове за 

смет 

Общински 

бюджет 

Община 

Сливо поле 
    X Изпълнен 96 



Междинна оценка на Общински план за развитие на община Сливо поле 2014-2020  

 

 Страница 26 

№ 
Наименование на 

дейността/проекта 

Източник на 

финансиране 

- програма 

Бенефициент 

/ партньор 

Период на 

изпълнение СТАТУС 

Бюджет 

(в хил. 

лв.) 14 15 16 

4 

Проекти по конкурс „За 

чиста околна среда“ в с. 

Малко Враново, с. Борисово 

и с. Кошарна 

ПУДООС 
Община 

Сливо поле 
X     Изпълнен 15 

 Източник: ИСУН 2020 (http://2020.eufunds.bg/),  

 

Общото финансово изпълнение на приоритета в относителен дял от планираното до 

2016 г. е 8%. Това означава, че при същия темп на изпълнение до 2020 г. ще се достигнат 

18%. По тази причина изпълнението на целта може да се окачестви като незадоволително. 

Общият бюджет на изпълнението на приоритета от изпълнението на целия Общински план 

за развитие е равно на 3%. 

 

По специфични цели изпълнението е представено както следва. 

Специфична цел 1: Устойчиво управление на отпадъците в Община Сливо поле  

Извършено е оптимизиране на системата за организирано сметосъбиране и 

сметоизвозване на твърди битови отпадъци. През 2014 г. се  закупиха 150 бр. пластмасови 

кофи с вместимост 240 л. и 52 бр. метални контейнери тип „Бобър“, с което територията на 

общината е обхваната на 100%. Част от амортизираните съдове бяха подменени. През 

годината са закупени допълнителни съдове за смет: 100 бр. тип „Бобър“ и 250 бр. кофи 240 л. 

Все още на територията на общината не е въведена система за разделно събиране на 

отпадъците. Причината към настоящия етап е в изразения отказ на организациите по 

оползотворяване на отпадъците от опаковки. В края на 2016 г. започнаха проучвания за 

въвеждане на система за организирано разделно сметосъбиране на отпадъци. 

Съгласно Решение №1 по протокол №10 от Общо събрание на Регионално сдружение 

за управление на отпадъците за регион Русе, проведено на 21.10.2014 г. от „Топлофикация – 

Русе“ ЕАД са предприети действия по изграждане на инсталация за предварително третиране 

(сепариране) на битовите отпадъци на регион Русе. От това следва, че отпада задължението 

на община Сливо поле да изгражда сепарираща линия, както и площадки за компостиране на 

биоразградими отпадъци.  

По проект: „Закриване и рекултивация на депото за битови отпадъци в кв. Сливица“ 

през 2014 г. приключи 3-годишният период на огледни мероприятия – след извършената 

техническа и биологична рекултивация по проекта за рекултивация на депото за битови 

отпадъци в кв. Сливица, финансиран по постановление №209 от 2009 г.  

http://2020.eufunds.bg/
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Изпълни се проект: „Закриване и рекултивация на ДБО в гр. Сливо поле“ със средства 

от ПУДООС в т.ч. техническа рекултивация на депото за битови отпадъци в гр. Сливо поле и 

биологична рекултивация, като след това предстои 3-годишен период на огледни 

мероприятия.  

По проект: „Закриване и рекултивация на сметище в с. Ряхово“ със средства по 

програма ИСПА е приключена техническата рекултивация на сметището в с. Ряхово.  

Обхванати са на 100% домакинствата със съдове за отпадъци, организирана е система 

за сметосъбиране и сметоизвозване, която функционира от 2008 г. Община Сливо поле е 

една от първите общини с рекултивирани депа за битови отпадъци; залесени са 10 дка 

запустели площи.  

На територията на общината са реализирани проекти от ежегодния конкурс „За чиста 

околна среда“ в с. Малко Враново, с. Борисово и с. Кошарна.  

През септември 2016 г. започва изготвянето на морфологичен анализ на отпадъците и 

се подготвя съвместно проектно предложение с всички общини участващи в Регионалното 

сдружение за управление на отпадъците – Русе по Приоритетна ос 2 на ОПОС за изграждане 

на : „Изграждане на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци за 

нуждите на общините – Русе, Иваново, Сливо поле, Тутракан и Ветово“ по процедура 

BG16M10P002-2.004 „Проектиране и изграждане на анаеробни инсталации за разделно 

събрани биоразградими отпадъци“, по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма 

„Околна среда 2014 – 2020 г.“ 

 

Специфична цел 2: Популяризиране на биоразнообразието 

Съществуващият транс-европейски велосипеден коридор Евро Вело 6, преминаващ 

през територията на общината, дава възможност за привличане на туристи с интерес към 

биологичното разнообразие в защитена местност Калимок-Бръшлен, в частност в 

Бръшленското блато. 

Постигната е устойчивост на проект „Туристически маршрути около Бръшленското 

блато“, реализиран през 2010 г. Ежегодно по създадената екопътека преминават около 100 

туристи.  

Общината организира ежегодно „Зелено училище“ за учениците от общината в базата 

в с. Бръшлен. Експерт по екология, служител на общината запознава учениците с природните 

забележителности в околността, флората и фауната. 
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Специфична цел 3: Опазване на горския фонд на територията на общината  

За извършване на дейности, свързани с борба с възникнали пожари през 2014 г. е 

доставена специализирана техника: автомобил с автоцистерна, специализиран автомобил за 

транспорт на хора, цистерна за вода с вместимост 1200 л и бензинов агрегат.  

За поддържане на горски територии и общинския поземлен фонд са закупени и 

ефективно се използват шредер, дискова брана и кастрачка на клони.  

В изпълнение на горскостопанския план по проект „Залесяване на запустели горски 

територии и отглеждане“ през 2014 г. са залесени 15 дка. 

 

Специфична цел 4: Увеличаване оползотворяването на природните ресурси  

На територията на общината в предходните години са изграждани фотоволтаични 

системи.  

През периода 2014-2016 г. не се отчита строителство на обекти с монтирани слънчеви 

колектори или покривни фотоволтаични инсталации. 
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III.  ОЦЕНКА НА СТЕПЕНТА НА ПОСТИГАНЕ НА СЪОТВЕТНИТЕ ЦЕЛИ 

Оценката на степента на постигане на целите и устойчивостта на резултатите е 

извършена на база на приетата стратегическа рамка и следва изпълнението по цели, и 

приоритети на ОПР на община Сливо поле 2014-2020 г. и индикаторите за наблюдение към 

нея.  

Извършена е оценка на база на индикатори за въздействие и резултат, посочени в ОПР 

2014-2020 г. Следва да се посочи ,че в ОПР няма заложени междинни и целеви 

стойности, поради което не е възможно да се отчете изпълнението на индикаторите, а 

само е проследена тенденцията по тематични области. Някои индикатори не се отчитат на 

общинско ниво и затова е представена стойността и тенденцията за област Русе. Те са 

удебелени. 

 

Таблица 7. Матрица на индикаторите за наблюдение и оценка на Общинския план за развитие 

на община Сливо поле през периода 2014-2020 г. 

Индикатор 
Мерна 

единица 

Отчетна 

стойност за 

2014/2015/ 2016  

Тенденция към 

стойност за 

2012/2013 г. 

Икономически индикатори 

1. БВП (брутен вътрешен продукт) или  

БДС (брутна добавена стойност) – за Област Русе 
Млн. лева 

2217 

 

1925 

 

 

2. Произведена продукция на глава от населението Хил. лева 28,2 
 

3. Нетни приходи от продажби на глава от 

населението 
Хил. лева 42  

4. Разходи за придобиване на дълготрайни 

материални активи (ДМА) 
Хил. лева 10,52 

 

5. Общо инвестиции в нефинансови предприятия 

към 31.12 
Лева 

Не се 

поддържа този 

индикатор 

 

6. Преки чуждестранни инвестиции в 

нефинансовите предприятия към 31.12 
Хил. евро 628,4 

 

7. Средна годишна работна заплата Лева 8836 
 

8. Среден списъчен брой на наетите лица по 

служебно и трудово правоотношение 
Брой лица 1 292 
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Индикатор 
Мерна 

единица 

Отчетна 

стойност за 

2014/2015/ 2016  

Тенденция към 

стойност за 

2012/2013 г. 

9. Брой предприятия 

 
Брой 231 

 

10. Относителен дял на предприятията с до 9 заети 

лица 
% 29,4 

 

11. Относителен дял на предприятията с до 10-49 

заети лица 
% 39,5 

 

12. Относителен дял на предприятията с до 50-249 

заети лица 
% 31,1 

 

Качество на живот (благосъстояние и разполагаеми средства в домакинствата) 

1. Среден общ годишен доход на лице от 

домакинството – за област Русе 
Лева 5 588 

 

2. Брой жилища 

 
Брой 5 993  

3. Относителен дял на обитаемите жилища 

 
% Няма данни   

Пазар на труда 

1. Коефициент на заетост – за област Русе % 60% 

 

2. Дял на безработицата в общината % 16,6%  

3. Осигурена заетост на безработни лица (с 

натрупване) 
Брой Няма данни  

4. Осигурена заетост на безработните младежи до 

29 г. 
Брой Няма данни  

5. Относителен дял на регистрираните 

продължително безработни лица над една година 
% Няма данни  

6. Относителен дял на лицата, спрямо населението, 

завършили курсове за ограмотяване и квалификация 
% Няма данни  

7. Брой лица завършили курсове за ограмотяване и 

квалификация 
Брой Няма данни  

8. Брой безработни лица, завършили курсове за 

квалификация 
Брой Няма данни  

9. Брой неграмотни лица, завършили успешно 

курсове за ограмотяване 
Брой Няма данни  

Демографски показатели 

1. Темпове на промяна на населението - годишен % 
-0,33 

 

 

2. Коефициент на естествен прираст на 1000 души 

от населението 
‰ -15 
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Индикатор 
Мерна 

единица 

Отчетна 

стойност за 

2014/2015/ 2016  

Тенденция към 

стойност за 

2012/2013 г. 

3. Коефициент на детската смъртност на 1000 души 

от живородени деца 
‰ 14,7 

 

4. Коефициент на смъртност на 1000 души от 

населението 
‰ 21,82 

 

5. Коефициент на механичен прираст ‰ 11,9  

6. Относителен дял на населението с висше 

образование м/у 25 и 64 навършени години 
% Няма данни  

7. Относителен дял на населението със средно 

образование м/у 25 и 64 навършени години 
% Няма данни  

8. Относителен дял на населението с основно и по- 

ниско образование м/у 25 и 64 навършени години 
% Няма данни  

Инфраструктура 

1. Относителен дял на населението, ползващо 

обновена инфраструктура 
% 28,00 

 

2. Относителен дял на реконструирана и 

рехабилитирана ОПМ, улици и тротоари 
% 18,00 

 

3. Изпълнени инвестиционни проекти Брой 1 
Не проследява 

тенденция 

4. Изградена, реконструирана и рехабилитирана 

общинска пътна мрежа на територията на общината 
Км. 

7,48 

1,48+6,00 

трошенокам. 

пътища 

Не проследява 

тенденция 

5. Изградени, реконструирани и ремонтирани улици Км. 1,50 
Не проследява 

тенденция 

6. Изградени, реконструирани и ремонтирани 

тротоари 
Кв.м. 0 

Не проследява 

тенденция 

7. Брой имоти, защитени от свлачища и наводнения Брой 
0 Не проследява 

тенденция 

8. Изградени съоръжения за превенция от свлачища 

и наводнения 
Брой 

0 Не проследява 

тенденция 

9. Изградени отводнителни канавки Км. 
0 Не проследява 

тенденция 

10. Изградени подпорни стени за превенция от 

свлачища и наводнения 
Брой 

0 Не проследява 

тенденция 

11. Дял на населението с подобрена питейна вода % 3 
 

12. Дял на населението с канализация % 0  

13. Изградени водопроводи за питейна вода Км. 0,57 
Не проследява 

тенденция 
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Индикатор 
Мерна 

единица 

Отчетна 

стойност за 

2014/2015/ 2016  

Тенденция към 

стойност за 

2012/2013 г. 

14. Относителен дял на териториите , включени в 

общ устройствен план 
% 100 

 

15. Относителен дял на териториите с изготвени 

карти и планове 
% 0 

 

16. Относителен дял на териториите с изготвени 

цифрови модели 
% 0 

 

17. Относителен дял на териториите с изготвени 

кадастрални карти 
% 0 

 

Конкурентноспособност МСП 

1. Внедрени технологии и добри практики в 

селското стопанство 
Брой 0 

Не проследява 

тенденция 

2. Относителен дял на площи внедрено 

биоземеделие 
%  

 

3. Информационни срещи с МСП Брой 5 
Не проследява 

тенденция 

4. Събития, насочени към инвеститори Брой 0 
Не проследява 

тенденция 

5. Създадена стокова борса/тържище Брой 0 
Не проследява 

тенденция 

6. Събития за промотиране на местни 

селскостопански производители 
Брой 0 

Не проследява 

тенденция 

Туризъм 

1. Брой заети работни места в туристическия сектор Брой 0 
Не проследява 

тенденция 

2. Брой посетители, ползващи зоните за отдих и 

спорт, и почивната станция 
Брой 552/20* 

Не проследява 

тенденция 

3. Обекти за спорт и прекарване на свободното 

време 
Брой 1 

Не проследява 

тенденция 

4. Легла в местата за подслон и настаняване Брой 48 
Не проследява 

тенденция 

5. Брой събития с фокус туризъм Брой 1 
Не проследява 

тенденция 

6. Създадени зони за отдих Брой 0 
Не проследява 

тенденция 

7. Брой съвместни събития със съседни общини Брой 1 
Не проследява 

тенденция 

8. Партньорски споразумения Брой 1 
Не проследява 

тенденция 



Междинна оценка на Общински план за развитие на община Сливо поле 2014-2020  

 

 Страница 33 

Индикатор 
Мерна 

единица 

Отчетна 

стойност за 

2014/2015/ 2016  

Тенденция към 

стойност за 

2012/2013 г. 

9. Разработен туристически продукт Брой 0 
Не проследява 

тенденция 

10. Брой участия в международни 

изложения/фестивали 
Брой 0 

Не проследява 

тенденция 

Здравеопазване 

1. Лекарски практики на територията на общината Брой 6 
Не проследява 

тенденция 

2. Брой здравноосигурени лица, обхванати от 

лекарите на територията на общината 
Брой 0 

Не проследява 

тенденция 

3. Стоматологични кабинети Брой 5 
Не проследява 

тенденция 

4. Относителен дял на заболеваемост на 

населението за територията по групи болести 

% спрямо  

страната 
Няма данни 

Не проследява 

тенденция 

Образование 

1. Относителен дял на отпадналите ученици от 

училище 
% 3 

 

2. Брой учебни заведения с подобрено качество на 

образованието 
Брой 3 

 

3. Брой на учениците в училищата и децата в 

детските градини, ползващи съвременни технически 

средства 

Брой 700 
Не проследява 

тенденция 

4. Брой учители в учебните заведения, преминали 

курсове за квалификация 
Брой 34 

Не проследява 

тенденция 

Социални услуги 

1. Увеличен относителен дял на предоставяните 

социални услуги 
% 30 

 

2. Брой лица в ЦНСТ, ползващи услуги Брой 0 
Не проследява 

тенденция 

3. Брой настанени в ЦНСТ възрастни хора Брой 0 
Не проследява 

тенденция 

4. Брой лица, ползващи социална услуга „Домашен 

санитар" за възрастни хора и деца в звено 

„Милосърдие" към Домашен социален патронаж 

Брой 102 

Не проследява 

тенденция 

5. Брой лица от рискови групи, ползващи 

предоставяните услуги 
Брой 165** 

Не проследява 

тенденция 
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Индикатор 
Мерна 

единица 

Отчетна 

стойност за 

2014/2015/ 2016  

Тенденция към 

стойност за 

2012/2013 г. 

6. Брой изпълнени мероприятия за създаване на 

условия за интеграция 
Брой 4*** 

Не проследява 

тенденция 

7. Брой нововъведени социални услуги Брой 3**** 
Не проследява 

тенденция 

Култура 

1. Брой обекти на КИН Брой 19 
Не проследява 

тенденция 

2. Брой читалища с музейни сбирки/състави Брой 11 
Не проследява 

тенденция 

3. Брой читалища с разширен библиотечен фонд Брой 6 
Не проследява 

тенденция 

4. Брой участия на съставите към читалищата Брой 48 
Не проследява 

тенденция 

5. Брой исторически паметници Брой 0 
Не проследява 

тенденция 

б. Реновирана сграда за етнографска музейна сбирка Брой 
0 Не проследява 

тенденция 

7. Изграден път до могилата Км. 
0 Не проследява 

тенденция 

8. Относителен дял на населението, ползващо 

изградените и реновирани обекти 
% 

0 Не проследява 

тенденция 

9. Брой реновирани сгради Брой 
0 Не проследява 

тенденция 

Административно обслужване 

1. Повишена удовлетвореност на гражданите от 

качеството на предоставяните услуги 
% 92 

 

2. Намаляване срока за предоставяне на 

административни услуги 
% 0  

3. Изградена система за комплексно 

административно обслужване 
Брой 0 

Не проследява 

тенденция 

4. Видове актове и регистри, включени в 

електронна база данни 
Брой 0 

Не проследява 

тенденция 

5. Брой създадени/ предоставяни "онлайн" услуги Брой 0 
Не проследява 

тенденция 
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Индикатор 
Мерна 

единица 

Отчетна 

стойност за 

2014/2015/ 2016  

Тенденция към 

стойност за 

2012/2013 г. 

6. Брой услуги с намалени доказателствени 

средства, за които са налице данни от другите 

органи 

Брой 0 

Не проследява 

тенденция 

7. Повишена удовлетвореност на гражданите от 

обслужването 
% 92 

 

8. Брой служители, преминали курсове за 

квалификация и обучение 
Брой 10 

Не проследява 

тенденция 

Информационни технологии 

1. Относителен дял на домакинствата с достъп до 

Интернет 
% 65 

 

2. Брой на местата (обектите) с Wi Fi интернет зона Брой 3 
Не проследява 

тенденция 

3. Относителен дял на населението, ползвало 

Интернет през последните 12 месеца 
% 57,5 

 

Опазване на природните ресурси 

1. Относителен дял на разходите за опазване на 

околната среда 
% 8,4 

 

2. Относителен дял на населението, ползващо 

системата за разделно организирано сметосъбиране 
% 100 

 

З. Брой съдове за разделно събиране Брой 

100 бр. тип 

Бобър и 250бр. 

кофи 240 л. 

 

 

4. Брой специализирана техника за сметоизвозване Брой 0 
Не проследява 

тенденция 

5. Изградени площадки за БРО Брой 0 
Не проследява 

тенденция 

б. Рекултивирани площи Брой 1 
Не проследява 

тенденция 

7. Брой събития за популяризиране на 

биоразнообразието 
Брой 0 

Не проследява 

тенденция 

8. Брой информационни срещи Брой 2***** 
Не проследява 

тенденция 
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Индикатор 
Мерна 

единица 

Отчетна 

стойност за 

2014/2015/ 2016  

Тенденция към 

стойност за 

2012/2013 г. 

9. Залесени запустели горски територии и 

отглеждане 
Дка. 

 

695,10 

Санитарна сеч 

Не проследява 

тенденция 

10. Относителен дял на разходите за енергийна 

ефективност и ВЕИ 
% 0 

Не проследява 

тенденция 

11. Брой обекти с изпълнени инвестиционни 

проекти 
Брой 0 

Не проследява 

тенденция 

12. Брой обекти с монтирани слънчеви колектори за 

БГВ 
Брой 0 

Не проследява 

тенденция 

13. Брой обекти с автоматизирани системи за 

отчитане и управление на отоплителни инсталации 
Брой 0 

Не проследява 

тенденция 

14. Брой изпълнени покривни фотоволтаична 

инсталация 
Брой 0 

Не проследява 

тенденция 

15. Брой събития Брой 0 
Не проследява 

тенденция 
  

Източник: Община Сливо поле, НСИ, ДБТ, ИСУН, ИСУН 2020 

* 552 бр. Посетители ползвали зоната за отдих; 

20 бр. Ползвали почивната станция 

** 165 лица, ползващи социалните услуги – 102 ЦСРИ „Здравец“ с. Ряхово; 22  Дневен център за деца и 

младежи с увреждания „Рализ“ гр. Сливо поле; 41 Проект „Бъдеще за нашите деца“; 

***Съвместни детски празници по детски градини – Баба Марта; 

8-ми март; 1-ви юни; Групови консултации по Проекта за социално включване; 

**** ЦСРИ „Здравец“  с. Ряхово: Услуги "Социална рехабилитация", „Специализиран транспорт“, 

„Психологическа подкрепа“; 

***** Информационни срещи с животновъди и пчелари 

Индикаторите за наблюдение отчитат положителен напредък по всички тематични 

области, с изключение на демографските показатели, където се запазва намаляване на 

населението въпреки положителния механичен прираст. 

Препоръка за по-лесното отчитане на индикаторите е да се премахнат тези, за 

които няма данни, тъй като няма източник на информация. Също така е необходимо да 

се поставят и целеви стойности, за да може да се измери и изпълнението на 

индикаторите, а не само техните тенденции. 
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IV.  ОЦЕНКА НА ЕФЕКТИВНОСТТА И ЕФИКАСНОСТТА НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ 

РЕСУРСИ 

Оценката на ефективността и ефикасността на използваните ресурси се базира  

основно на сравнение между използваните финансови ресурси и планираните и 

изпълнените/стартирани проекти и планираните. Ефективността е необходимо да отговори 

на въпроса доколко са постигнати целите, а в случая приоритетите и мерките, тъй като 

липсват индикатори за целите и приоритетите. Затова е извършен аналитичен преглед на 

проектите и дейностите, реализирани от Община Сливо поле, други организации и частни 

предприятия. Те са финансирани със средства от бюджета на общината, централен бюджет, 

фондове на ЕС, частни инвестиции и други източници. За целите на сравнението са 

използвани финансовите данни от индикативната таблица за периода 2014-2020 г. Следва да 

се има предвид липсата на конкретни стойности на технически индикатори по цели, 

приоритети и мерки, която не позволява друга база на сравнение освен финансова на ниво 

приоритети и мерки.  

Изследвани са също управлението, мониторинга и наблюдението на Общинския план 

за развитие и предприетите мерки за осигуряване на информация, публичност и 

партньорство на ОПР на община Сливо поле, както и срещнатите проблеми при 

изпълнението на ОПР. 

 

1. Финансова ефективност и ефикасност 

На таблицата по-долу е представено обобщено сравнение на планираните и изпълнени 

във финансово съотношение проекти и инициативи.  

Таблица 8. Ефективност на приоритетите в изпълнение на ОПР на община Сливо поле за 

периода 2014-2020 г.  

Приоритети 

Междинна 

оценка 

2014-2016 г. 

(в хил. лв.) 

Бюджет 

ОПР 

(в хил. 

лв.) 

% 

Изпълне

ние от 

ОПР 

Прогноза 

2020 в % 

Приоритет 1: Обновяване на инфраструктурата 

 
9 792 128 605 8% 18% 

Приоритет 2: Подобряване на 

административното обслужване 
57 600 10% 22% 

Приоритет 3: Повишаване 

конкурентноспособността на МСП 
12 776 520 2457% 5733% 

Приоритет 4: Диверсификация на 

икономически дейности, ТГС и туризъм 
996 6 196 16% 38% 
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Приоритети 

Междинна 

оценка 

2014-2016 г. 

(в хил. лв.) 

Бюджет 

ОПР 

(в хил. 

лв.) 

% 

Изпълне

ние от 

ОПР 

Прогноза 

2020 в % 

Приоритет 5: Заетост, образование, култура, 

квалификация и социалната интеграция 
2 243 3 320 68% 158% 

Приоритет 6: Опазване на природните ресурси 

 
766 9 880 8% 18% 

Общо ОПР 26 630 149 121 18% 42% 

Източник: Собствени изчисления 

Планираните средства за реализиране на ОПР Сливо поле 2014-2020 г. възлизат на 

149 121 хил. лв, което както споменахме в анализа по Приоритет 1 е изключително надценен 

бюджет в рамките на възможностите за финансиране на проекти и дейности, предимно 

свързани с подобряване на инфраструктурата. Съотношението на общото изпълнение спрямо 

планираното е 18% и се оценява като добро с оглед на преминалите 3/7 от периода на 

изпълнение и прогнозата за 42% финансово изпълнение на ОПР през 2020 г.  

По всички приоритети е регистриран напредък, който в голяма степен е повлиян от 

цялостното икономическо развитие в страната и общината за периода 2014-2016 г.  

Като изключително и извън очакванията на плана е изпълнението на Приоритет 3, 

който надминава крайната си цел като финансово изпълнение. Финансовото изпълнение се 

дължи на реализирани проекти по Програма за развитие на селските райони и на такива по 

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, която изобщо не е била 

предвидена и заложена в Индикативната финансова таблица на проектите.  

Изпълнението на приоритет 1 също е значително, като са завършени основни проекти 

в областта на пътната инфраструктура – Проект "Реконструкция и рехабилитация на 

участъци от общински пътища RSE1172/III-2102, Борисово-Черешово/-Стамболово-

Кошарна-Юделник/RSE1130/ и път RSE1130/1-2/Русе-Николово-Граница общ.(Русе-Сливо 

поле)-Юделник-Борисово/III2102/" и Проект "Реконструкция и рехабилитация на общински 

път от ОПМ, осъществяващ връзка между индустриална зона и път RSE II-21 Русе -

Силистра". Подобрено е и уличното осветление чрез средства от ПРСР. 

На фигурата по-долу е визуализирана информацията за вложения финансов ресурс по 

приоритети на ОПР до 2016 г.  
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Фигура 1. Финансово изпълнение на приоритети от ОПР 2014-2020 г. до 2016 г.  
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Графичният материал ни показва, че не са спазени зададените тежести по приоритети, 

като най-голям е планираният и изпълнен бюджет за Приоритет 1 с оглед на предвидените 

инфраструктурни проекти, но всъщност инвестициите за повишаване на 

конкурентоспособността на предприятията са по-големи – 48% от ОПР по приоритет 3 към 

37% от ОПР по Приоритет 1.  

Основните източници на финансиране на ОПР 2014-2020 са средствата от Фондовете 

на Европейския съюз, възлизащи на 13 651 хил. лв, следвани от средствата от Частните 

фондове, фирми, които е необходимо да съфинансират спечелените от Европейския съюз 

проекти. На трето място са привлечени средствата от Централния бюджет, който освен пряко 

финансиране на дейности на общината, съфинансира и проектите на Европейския съюз, като 

общата стойност на ресурса от ЦБ възлиза на 5 987 хил. лв. На трето място са средствата от 

Общинския бюджет – 780 хил. лв. Средствата от други източници са приблизително равни на 

149 хил лв. 

Графично основните източници на финансиране за периода 2014-2016 г. са 

представени по-долу.  

 
 

Фигура 2. Основни източници на финансиране на ОПР 2014-2020 към 2016 г. 

 

От графиката може да се направи извод, че средствата от Фондовете на Европейския 

съюз са основополагащи за развитието на общината и изпълнението на плана и размерът им 

е приблизително 51% от изпълнението при планирани близо 100%. В този смисъл 
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прогнозираните средства от ЕС са надценени и планирани като почти единствени заедно със 

средствата от Общинския бюджет. На второ място по изпълнение са средствата на частните 

фондове и фирми с 23% от ОПР, следвани от ресурса от Централния бюджет – 22%. Следва 

ресурса от Общинския бюджет 3%, при планиран по-малко от 1%.  

Показателно за периода 2014-2020 г. е, че в него се включват годините 2014-2015, 

когато се изпълняваха голяма част от Оперативните програми с хоризонт 2013 г., а 2016 г. се 

характеризира с по-нисък дял на финансиране от ЕС, тъй като новите Оперативни програми 

реално стартираха по-късно, а основни програми и процедури от ПРСР и ОПДУ дори не са 

сключили договори за изпълнение на проекти с общини.  

 

2. Ефективност и ефикасност по отношение на планираната Програма за 

реализация в ОПР 

По Приоритет 1. „Обновяване на инфраструктурата на територията на 

общината“ е по-значително изпълнението на проектите, касаещи пътната инфраструктура, 

като са изпълнени проектите "Реконструкция и рехабилитация на участъци от общински  

пътища RSE1172/III-2102,Борисово-Черешово/-Стамболово-Кошарна-Юделник/RSE1130/ и 

път RSE1130/1-2/Русе-Николово-Граница общ. (Русе-Сливо поле) - Юделник-

Борисово/III2102/", "Реконструкция и рехабилитация на общински път от ОПМ, 

осъществяващ връзка между индустриална зона и път RSE II-21 Русе -Силистра" и частични 

ремонти на общинска улична и пътна мрежа в община Сливо поле, в т.ч. реконструкция и 

рехабилитация на улици и тротоари във всички населени места на територията на общината: 

Бабово, Борисово, Бръшлен, Голямо Враново, Кошарна, Малко Враново, Ряхово, Сливо поле, 

Стамболово, Черешово и Юделник. Изградени са водопроводи на гробищните паркове в 

населените места в общината. 

Успех е реализиран при Специфична цел 4: Цялостно устройство на територията на 

Общината, като са изпълнени двата планирани проекта за Проект 1: Изработване на 

техническо задание за общ устройствен план на Община Сливо поле и за Проект 2: 

Изработване на общ устройствен план за територията на Община Сливо поле по тази цел 

остават проектите по Мярка 2: Изготвяне на цифрови модели или кадастрални карти за 

всички населени места в общината и прилежащите им землища за оцифряване на 

съществуващи кадастрални, регулационни и застроителни планове за селата Кошарна, Малко 

Враново, Стамболово, Юделник, Борисово и Черешово и за Изготвяне на кадастрална карта 

за с. Черешово. 
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В рамките на Приоритет 1 до края на периода е необходимо да се изпълнят 

основни проекти за рехабилитация, ремонт и обновяване на уличната, пътна и ВиК 

инфраструктура. Оставащите за изпълнение 15 проекта е невъзможно да бъдат 

изпълнени до 2020 г., тъй като за тях няма финансов ресурс и/или техническа 

готовност. Необходимо е в програмата за реализация да се оставят само проектите с 

техническа готовност или с ясно финансиране до 2020 г., а останалите да бъдат 

включени в следващия план за развитие.  

За част от тях Община Сливо поле има проектна готовност и е кандидатствала пред 

ДФЗ по повод подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването 

на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на ПРСР. Това са следните проекти: 

 Реконструкция на водопроводна мрежа в с. Голямо Враново и с. Юделинк, общ. 

Сливо Поле"; 

 „Реконструкция и рехабилитация на общински път RSE3187 / RSE1173, Малко 

Враново – Голямо Враново / Голямо Враново - / II-21 / с приблизителна  дължина от 

4251 метра, общински път RSE 3174 / RSE1171, Сливо Поле – Пристанище Ряхово / 

Ряхово – гробищен парк/ с приблизителна дължина от 1300 метра, общински път RSE 

3196 /II-21, Русе - Бръшлен/ Сливо поле - Гробищен парк с приблизителна дължина от 

1250 м. и общински път RSE 2170/III-2102, Борисово - Юпер/ Черешово - Граница 

общ. Сливо поле - Кубрат/ - Сеслав - /II -23/ приблизителна дължина от 2800 м”; 

 Проект „Реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари в гр. Сливо поле, с. 

Юделник и с. Голямо Враново, Община Сливо поле с приблизителна обща дължина 

на всички участъци от 3553 метра”. 

 

Освен посочените, включени и неизпълнени проекти от Програмата за реализация, 

които следва да се изпълнят до 2020 г. или да се включат в новия ОПР 2028 са следните  

 Проект 3: Изграждане на обходен път на път II-21 Русе-Силистра в границите на гр. 

Сливо поле - 2,5 км;  

 Проект 6: Реконструкция и рехабилитация на път с. Голямо Враново до 24-та Помпена 

станция; 

 Проект 1: Изпълнение на инвестиционен проект за довършване укрепването в района 

на свлачището в с. Юделник  - втори етап; 

 Проект 2: Изработване и изпълнение на инвестиционен проект за подпорна стена и 

отводнителен канал в с. Кошарна;  
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 Проект 1: Изработване и изпълнение на интегриран воден проект в гр. Сливо поле: 

„Подмяна на водопроводната инсталация за питейна вода, изграждане на ПСОВ и 

канализация за отпадни води“ - 2000 до 10 000 е.ж. 

 Проект 2: Изработване и изпълнение на интегриран воден проект в населените места с 

население до 2000 е.ж.: „Подмяна на водопроводната инсталация за питейна вода, 

изграждане на ПСОВ и канализация за отпадни води“ 

 Проект 1: Оцифряване на съществуващи кадастрални, регулационни и застроителни 

планове за селата Кошарна, Малко Враново, Стамболово, Юделник, Борисово и 

Черешово 

 Проект 2: Изготвяне на кадастрална карта за с. Черешово. 

През 2017 г. предстои и отваряне на процедура по ОПОС за екосистемно-базирани 

решения за превенция и управление на риска от наводнения. Друга процедура по ОПОС, 

относно превенцията и противодействие на свлачищните процеси за ограничаване на риска 

от тях пък е отворена само за някои общини и община Сливо поле няма право да участва по 

нея с проекти. 

С оглед на изпълнените и стартирани проекти и големият брой неизпълнени и 

нестартирани, цялостното техническо изпълнение по приоритета в рамките на първите 

3 години от ОПР може да се окачестви като незадоволително. 

 

По Приоритет 2. „Подобряване на административното обслужване“ са изпълнени 

голяма част от заложените проекти, но не в тези финансови рамки, както са планирани. В 

тази връзка техническото изпълнение на приоритета може да се окачестви като много 

добро. Тук следва да се отбележи, че до края на 2016 г. Оперативна програма „Добро 

управление“ не е публикувала покана за проекти, насочена към общините, което и 

затруднява заложеното финансово изпълнение на приоритета, тъй като средства в рамките на 

150 хил лв. за обучения на общинските служители са непосилни за Общинския бюджет. 

Очаква се и финансиране на проект за изграждане на система за комплексно 

административно обслужване, който да се финансира именно от ОПДУ. 

 

По Приоритет 3. „Повишаване конкурентноспособността на малки и средни 

предприятия на територията на общината“ са реализирани и се реализират редица 

проекти по ПРСР и ОПИК, като такива по ОПИК изобщо не са планирани, което налага 
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промяна в Програмата на реализация на ОПР-то и добавяне на специфична цел за иновации и 

конкурентоспособност на предприятията.  

Остават за изпълнение проекти по Мярка 2: Подпомагане осъществяване на 

маркетинга на селскостопанската продукция: Проект 1: Изработване и изпълнение на 

инвестиционен проект за създаване на стокова борса/тържище в гр. Сливо поле и Проект 2: 

Организиране на събития за промотиране на местните селскостопански производители. 

 

По Приоритет 4. „Диверсификация на икономически дейности, разширяване на 

трансграничното сътрудничество и развитие на туристическия сектор“ са изпълнени 

предимно проекти за развитие на туризма по специфична цел 1 и са останали предимно 

проектите по Специфична цел 2: Разширяване на сътрудничество с общините от дунавския 

регион чрез прилагане на мерки от Дунавската стратегия и програмата за ТГС Румъния 

България за периода 2014-2020. Подадени са няколко проекта по първата и втората покана на 

Програма за ТГС Румъния България за периода 2014-2020, които не са финансирани. 

Проектите са насочени към подобряване на пътната инфраструктура, социалните услуги и 

административния капацитет: 

 Проект „Модернизация на общински път RSE 1173 /III-2102, Борисово-Черешово/-

Голямо Враново-Бабово-Ряхово /RSE1171/RSE 1173 от км 0+020 до км 9+084; 

 Проект „Модернизация на общински път RSE 1173 /III-2102, Борисово-Черешово/-

Голямо Враново-Бабово-Ряхово /RSE1171/, от км 9+134 до км 16+739“; 

 Проект „Предефиниране на социалната уязвимост чрез пилотен трансграничен модел 

за управление на публичните социални услуги“; 

 Проект „Нови обществени услуги за трансгранично управление като модел за участие 

при вземането на решения“. 

Възможност за финансиране на проекти за развитие на туризма е Подмярка 7.5. 

„Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и 

малка по мащаб туристическа инфраструктура“ на ПРСР, която към май 2017 г. все още не е 

отваряна. Това го голяма степен забавя и изпълнението на цел 1 на приоритета. 

В заключение, техническото изпълнение на приоритета може да се окачестви 

като добро. 

 

По Приоритет 5. „Създаване на предпоставки за насърчаване на заетостта, 

образованието, културата, квалификацията и социалната интеграция“ в Община Сливо 
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поле са изпълнени значителен брой проекти, които подобряват и разширяват броя на 

социалните услуги в общината и създават възможности за заетост от Община Сливо поле и 

от частни фирми, които реализират такива предимно по Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси“. В тази връзка техническото изпълнение може да се окачестви като 

отлично.  

В сферата на образованието е подаден проект за образователна интеграция на 

маргинализирани групи по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, 

който не е финансиран.  

Като проектни идеи от Програмата за реализация, които все още не са финансирани 

могат да се откроят следните: 

 Проект: „Изработване и изпълнение на инвестиционен проект за изграждане на 

спортна зала към СОУ „Св. Паисий Хилендарски“ гр. Сливо поле“;  

 Проект: „Изграждане на Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора“; 

 Проект: „Реновиране на сграда за етнографска музейна сбирка в с. Борисово“; 

 Проект: „Реновиране и изграждане на стадиони и спортни съоръжения“. 

 

По Приоритет 6. „Опазване на природните ресурси“ са постигнати основно 

резултати по целите за Устойчиво управление на отпадъците и за Опазване на горския фонд 

на територията на общината, докато за целите за Популяризиране на биоразнообразието и 

Увеличаване оползотворяването на природните ресурси не са реализиран инициативи. В 

този смисъл техническото изпълнение по приоритета може да се окачестви като добро. 

По Специфична цел 1 за управление на отпадъците се водят и преговори за въвеждане 

на разделно събиране на отпадъците от домакинствата, като към момента такова не е 

въведено, поради отказ на организациите за оползотворяване да сключат договор с 

общината, тъй като финансовите анализи сочат тази дейност като нерентабилна. 

Идентифицирана е проектна идея за Изработване на инвестиционни проекти и 

изграждане на площадки за анаеробни и/или компостиращи инсталации/ системи за 

биоразградими и зелени отпадъци, която към момента не е реализирана. 

По Специфична цел 2: „Популяризиране на биоразнообразието“ остават да се 

изпълнят двата идентифицирани проекта:  

 Проект 1: „Популяризиране на видовото разнообразие, характерно за защитените зони 

на Натура 2000 и защитените територии“; 
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 Проект 2: „Създаване на екопътеки и маршрути за наблюдение на биоразнообразието 

и изграждане на съответната зелена инфраструктура“. 

По Специфична цел 3: „Опазване на горския фонд на територията на общината“ е 

идентифициран проект за разработване на система за ранна сигнализация за възникнали 

пожари. 

По Специфична цел 4: „Увеличаване оползотворяването на природните ресурси“ са 

идентифицирани 4 проекта за увеличаване приложението на ВЕИ и въвеждане на мерки за 

енергийна ефективност, които към момента не са реализирани. Необходимо е да се 

актуализрат проекти към частния сектор, тъй като в публичните сгради, поради малкият брой 

на учениците и голямата площ на сградите такива инвестиции няма да се реализират. 

 

3. Управление, мониторинг и наблюдение на Общинския план за развитие 

Мониторингът и наблюдението на изпълнението на ОПР е в правомощията на Кмета 

на общината чрез Общинска администрация и Общински съвет – Сливо поле, съгласно ЗРР. 

Орган за наблюдение на Общинския план за развитие на Община Сливо поле е Общинският 

съвет на Община Сливо поле. В процеса на наблюдение на изпълнението на ОПР, 

Общинският съвет осигурява участието на заинтересуваните органи, организации, физически 

и юридически лица при спазване на принципа за партньорство, публичност и прозрачност 

при изпълнението на Общинския план за развитие. 

Документът е претърпял изменения от приемането му през 2014 г. като през 2016 

г. е одобрено следното Решение за промяна: 

„Актуализира се Общинския план за развитие 2014 - 2020 г. на Община Сливо 

поле, както следва: 

Приоритет 5: „Създаване на предпоставки за насърчаване на заетостта, 

образованието, културата, квалификацията и социалната интеграция в Община Сливо 

поле" 

Специфична цел 6: „Повишаване привлекателността на населените места чрез 

благоустрояване" 

Мярка 1: „Създаване на условия за пълноценно прекарване на свободното време" 

се изменя както следва: 

Мярка 1: „Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено 

ползване" и се допълва с: 

Проект 4: „Изграждане и/или обновяване на площади и улично озеленяване"; 
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Проект 5: „Изграждане и/или обновяване на гробищни паркове".  

Приоритет 6: „Опазване на природните ресурси" 

Специфична цел 4: „Увеличаване оползотворяването на природните ресурси"  

Мярка 1: „Увеличаване приложението на ВЕИ и въвеждане на мерки за 

енергийна ефективност" се допълва с: 

Проект 5: „Реконструкция и/или ремонт на общински сгради, в които се  

предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна  

ефективност".“ 

По отношението на дейностите по наблюдение на ОПР, екипът изготвил 

междинната оценка може да даде отлична оценка, тъй като всички изискуеми по Закон 

доклади са изготвени - 3 бр. годишни доклади за наблюдение на ОПР, които напълно 

отговарят на законовата рамка. Следва да се има предвид, че от 2016 г. има изменения на 

структурата на Годишния доклад, залегнали в ППЗРР и е необходимо тези промени да се 

вземат предвид при изготвянето на новите годишни доклади. Промените са добавяне на 

точка 4. преди заключението, която да съдържа информация за: изпълнението на проекти, 

допринасящи за постигане на целите и приоритетите на общинските планове за развитие и на 

областната стратегия за развитие и допълнение на точка 3. Буква г, която следва да е по 

следния начин: мерките за постигане на необходимото съответствие на общинския план за 

развитие със секторните политики, планове и програми на територията на общината, 

включително мерките за ограничаване изменението на климата и за адаптацията към вече 

настъпилите промени. 

 

4. Проблеми, възникнали при прилагане на ОПР 2014-2020 

През първите три години от периода на изпълнение на ОПР се наблюдават следните 

проблеми, които пряко и/или косвено са оказали влияние върху изпълнението на плана: 

 Забавяне в одобрението на оперативните програми за програмния период 2014-2020 г. 

и фактът, че единствената одобрена програма до края на 2014 г. е ОП „Развитие на 

човешките ресурси", което не позволява на Община Сливо поле да усвоява през 2014 

г. финансови ресурси по структурните и кохезионни фондове. В края на месец 

февруари 2015 г. са одобрени от ЕК ОП „Добро управление" и ОП „Наука и 

образование за интелигентен растеж", а по-късно и ОП "Иновации и 

конкурентоспособност", ОП „Региони в растеж" и ОП „Околна среда". В тази връзка 
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2014-а година е нулева от гледна точка на плащания от еврофондовете в повечето 

държави-членки; 

 Невъзможност за своевременно обявяване на процедури за възлагане на обществени 

поръчки за избор на консултанти и проектанти за изработване на инвестиционни 

проекти, поради липса на официална информация / Заповед на управляващия орган на 

съответната програма/ за обхвата на допустимите за финансиране дейности и 

допустимия брой проекти. Едномесечният срок по Програмата за развитие на 

селските райони е крайно недостатъчен за изработване на инвестиционни проекти и 

подготовка на проектни предложения; 

 Промяна на нормативната уредба непосредствено и/или в периода на прием на 

Заявления за кандидатстване; 

 Липса на механизъм за набиране на актуална статистическа информация за всички 

области на социално-икономическия живот на територията на общината. Анализите 

се извършват на база налична информация за предходната година, предоставена от 

НСИ; 

 Липса на механизъм за набиране на информация за реализираните проекти на 

стопанските субекти чрез информация, предоставена от съответните регионални 

структури; 

 Малко на брой активно действащи НПО; 

 Липса на желание на стопански субекти към създаване на ПЧП при реализация на 

проекти; 

 Липса на желание за образуване на професионални сдружения; 

 Липса на възможност за финансиране на Реконструкция/обновяване на 

здравни/лечебни заведения от ПРСР; 

 Ограничения бюджет на ПРСР за изграждане и обновяване на площи за обществено 

ползване – паркове за отдих и гробищни паркове и ограничителните условия в 

Заповедта на Министъра на земеделието и храните за обявяване прием на заявления за 

подпомагане; 

 Недостатъчен капацитет в частния сектор;  

 Приемане на нормативни актове, задължаващи общините да извършват дейности, без 

да е предвидено ресурсно обезпечение; 

 Забавяне на стартирането на публичните мерки от ПРСР за периода 2014-2020 г.;  
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 Методиката за определяне ранкинга на проектите по ПРСР, която облагодетелства 

общините от Северозападна България; 

 Ограничаване на финансовата помощ от фондовете на Европейския съюз за 

изграждане на инфраструктурни обекти, реконструкция и обновяване на сграден фонд 

за сметка на инвестициите за осигуряване на интелигентен растеж чрез придобиване 

на нови знания и умения, внедряване на иновативни методи и практики във всички 

сфери на социалния и икономическия живот, намаляване социалното изключване чрез 

интеграция на групи в неравностойно положение и риск. 

Мерките за преодоляване на възникналите проблеми в процеса на прилагане на ОПР 

са свързани с привличане на външни експерти под формата на консултанти, експерти 

участващи в предоставянето на социални услуги и подбор на потребители на услугите, 

подготовка на по-голям брой инвестиционни проекти и проектни предложения и 

окончателното им селектиране след публикуване на поканите/заповедите за подаване на 

заявления за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, подобряване качеството на 

предоставяните обществени услуги чрез закупуване на нова и подмяна на съществуващата 

специализирана техника, обучения на педагогическия персонал от училищата и детските 

градини за използване на съвременни технически средства в образователния процес, 

образователна интеграция на учениците от етническите малцинства. 

 

5. Предприети мерки за осигуряване на информация, публичност и партньорство 

на ОПР на община Сливо поле 

Основен принцип за провеждане на държавната политика за регионално развитие е 

принципът за партньорство, публичност и прозрачност на всички нива при осъществяване на 

процесите на планиране, програмиране, финансиране, наблюдение и оценка. 

Резултатите от прилагане на принципа на информираност и публичност на ОПР на 

община Сливо поле за периода 2014–2020 г. и на съпътстващите го документи са 

представени в обобщение. 

Общинският план за развитие за периода 2014-2020 г. е разработен на базата на 

взаимодействие и поддържане на активна комуникация между общинските служители, 

държавните структури, бизнеса, културните институции, неправителствения сектор, 

образователните институции и др. Създадените контакти и комуникация, формирани по 

време на разработването на ОПР са запазени и всички идеи, генерирани в обсъжданията са 

включени в ОПР. 
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Основен източник за информираност на обществото по отношение на 

изпълнението на Общинския план за развитие, публичност и прозрачност, е 

официалната уебстраница на Община Сливо поле - http://slivopole.bg//, в която се 

публикуват регулярно документи за публично обсъждане и приетите местни нормативни 

актове, стратегии и планове. На нея се публикува и информация за изпълняваните и 

реализираните проекти, както и за документите, резултат от тяхното изпълнение. В процеса 

на изпълнение на проектите, в зависимост от изискванията на финансиращата програма, се 

провеждат задължителни мерки за информация и публичност като пресконференции, 

разпространение на рекламни материали, поставяне на билбордове, табели, отразяване на 

събития в местните и регионални медии и други. 

Информация по отношение изпълнението на мерките и дейностите залегнали в ОПР, 

обществеността получава и от публикациите в местните електронни и печатни издания от 

организираните пресконференции във връзка с подписване на договори за финансиране на 

проекти на Община Сливо поле. В електронните и печатни медии системно се отразява 

процеса на реализация на проектите. Информация се публикува и на официалния сайт на 

Общината. Всеки един от одобрените за финансиране проекти е разработен на базата на 

предвидените в Общинския план приоритети, което е задължително условие на самите 

Оперативни програми. 

В раздел на уебстраницата на общината за Общинския план за развитие 2014-2020 г. 

(http://slivopole.bg/obshtinski-plan-za-razvitie-2014-2020) се публикува цялата информация за 

ОПР, неговите приложения, годишни доклади и оценки.  

В заключение на горепосоченото може да се даде отлична оценка за дейностите 

по информация и публичност на ОПР, които Община Сливо поле изпълнява. В тази 

връзка не са налични и препоръки за подобряване на тази дейност. 

Община Сливо поле е участвала в изготвянето на редица партньорски проекти, 

главно с Агенция за социално подпомагане и с румънски партньори по Програма за 

ТГС Румъния-България.  

През периода 2014-2016 година прилагането на принципите за партньорство се 

изразяват и в:  

 Сдружение с нестопанска цел между общините Тутракан и Сливо поле за изпълнение 

на проект за подготвителни дейности по подмярка 19.1. „Помощ за подготвителни 

дейности“ на мярка 19 „водено от общностите местно развитие“ по ПРСР за периода 

2014 -2020 г.; В процеса на разработване на Стратегията за водено от общностите 

http://slivopole.bg/
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местно развитие се провеждат множество информационни срещи и разговори за 

идентифициране потребностите на частния сектор, публичния сектор и 

неправителствените организации на територията на общините Сливо поле и Тутракан.   

 Предоставяне на информация и съдействие на Асоциацията на Дунавските общини 

при изпълнение на съвместни проекти по Програма  Interreg V-A Румъния – България 

2014 -2020 г.;  

 Своевременни действия на ОбС Сливо поле с цел подкрепа на фирми и НПО на 

територията на общината при изпълнение на проектни идеи;  

 Разширяване на партньорските взаимоотношения в трансграничния регион Русе -

Гюргево. Провеждане на съвместни мероприятия и срещи с партньорски общини, 

сдружения на земеделските производители от Р. Румъния.  

 

В обобщение, можем да кажем, че принципите на информираност, публичност и 

партньорство са прилагани успешно на всеки етап от разработването, изпълнението, 

наблюдението и оценката на Общинския план за развитие. 

 

6. Съответствие на ОПР 2014-2020 със секторни политики, планове и програми на 

територията на община Сливо поле 

За постигане съответствие на ОПР със секторните политики, планове и програми на 

територията на общината, мерките, които се предприемат, са:  

 провеждане на коригиращи действия, на базата на предложения от заинтересованите 

страни;  

 разглеждане на предложения от заинтересованите страни в постоянните комисии на 

Общинския съвет и внасяне на предложения за решения от ОбС;  

 актуализиране на приетите от Общинския съвет – Сливо поле наредби, стратегии, 

концепции, програми, планове и др. в съответствие с целите и мерките, предвидени в 

ОПР.  

В процеса на разработване на Стратегията за водено от общностите местно развитие 

се проведоха множество информационни срещи и разговори за идентифициране 

потребностите на частния сектор, публичния сектор и неправителствените организации на 

територията на общините Сливо поле и Тутракан.   
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Необходимо е и по отношение на секторните политики да се прилага също механизъм 

на мониторинг, контрол и отчитане на резултатите от изпълнението им, като тези резултати 

намират отражение и при годишното отчитане на изпълнението на ОПР за останалия срок от 

действието му. 

Плановата осигуреност е основен фактор за развитие на местна политика. Областите 

на политика, за чието реализиране отговаря институцията – българска община, в частност 

Община Сливо поле, са дефинирани в ЗМСМА, чл. 17, т. 1., където законодателят определя 

правото и реалната възможност на гражданите и избраните от тях органи да решават 

самостоятелно всички въпроси от местно значение в сферата на: 

 Общинското имущество, общинските предприятия, общинските финанси, данъци и 

такси, общинската администрация; 

 Устройството и развитието на територията на общината и на населените места в нея; 

 Образованието; 

 Здравеопазването; 

 Културата; 

 Благоустрояването и комуналните дейности; 

 Социалните услуги; 

 Опазването на околната среда и рационалното използване на природните ресурси; 

 Поддържането и опазването на културни, исторически и архитектурни паметници; 

 Развитието на спорта, отдиха и туризма; 

 Защитата при бедствия. 

Изпълнението и приложението на основните области на политиките, които са от 

компетентността на община Сливо поле е обезпечено с приети и действащи стратегически 

документи, основните от които са Общинският план за развитие на община Сливо поле за 

периода 2014–2020 г. и Програмата за управление на общината за периода 2015–2019 г, в 

чийто обхват са включени всички политики.  

 

7. Резултати от извършени оценки за периода 2014-2016 г. 

В периода 2014-2016 не е извършвана оценка на Общинския план за развитие, а към 

края на 2013 г. е извършена предварителна оценка на Общинския план за развитие на 

Община Сливо поле 2014-2020 г. Документът включва преглед и прогнозна оценка на 

въздействието на заложените ключови проекти в ОПР на Община Сливо поле за периода 
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2014-2020 г. върху процесите на социално-икономическо развитие на общината, както и 

Екологична оценка - оценка на съответствието със стратегията за опазване на околната среда 

и критериите за ефективност на политиката за опазване на околната среда. 

Предварителната оценка на плана заключава, че Общински план за развитие на 

община Сливо поле, е разработен задълбочено, съдържателно и прецизно. Документът 

съдържа всички задължителни компоненти съгласно Методическите насоки и е разработен в 

съответствие с действащата нормативна уредба, при отчитане на изискванията към подобни 

разработки. Документът отговаря на принципите и целите на европейската и националната 

политика в областта на регионалното развитие и е в съответствие със стратегически и 

планови документи от по-високо ниво, както и с приоритетните оси на Структурните 

фондове и Кохезионния фонд.  
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V. ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СЪОТВЕТНИЯ 

ДОКУМЕНТ 

Общинският план за развитие на община Сливо поле 2014–2020 г. е основополагащ 

документ за провеждане на регионална политика на местно ниво. Чрез разработването му е 

създадена стратегия за развитието на района, която остава актуална и към днешна дата и са 

обективирани действията на местната изпълнителна власт. Създадени са условия за 

планирани и целенасочени действия, с които да се подобри жизнения стандарт на живеещите 

в общината.  

Общата оценка е добра, като се забелязват положителни промени в социално-

икономическия живот и по отношение на опазването на околната среда.  

При изготвянето на Общинския план за развитие на община Сливо поле са заложени 

индикатори, като за тях няма предвидени междинни и целеви стойности и/или източник на 

информация, което затруднява оценяването на изпълнението на плана и това в каква степен 

заложените цели/приоритети са постигнати.  

В този смисъл разработената система/механизъм за оценка и мониторинг в 

голямата си част е необходимо да се актуализира.  

При изпълнението на Общинския план за развитие на община Сливо поле за 2014–

2020 г. се наблюдават различни тенденции в постигането на приоритетите и целите във 

финансово и техническо измерение.  

По всички приоритети е регистриран напредък, който в голяма степен е повлиян 

от цялостното икономическо развитие в страната и общината за периода 2014-2016 г.  

Изпълнението на приоритет 1 е значително като обем финансов ресурс, като са 

завършени основни проекти в областта на пътната инфраструктура – Проект "Реконструкция 

и рехабилитация на участъци от общински  пътища RSE1172/III-2102, Борисово-Черешово/-

Стамболово-Кошарна-Юделник/RSE1130/ и път RSE1130/1-2/Русе-Николово-Граница 

общ.(Русе-Сливо поле)-Юделник-Борисово/III2102/" и Проект "Реконструкция и 

рехабилитация на общински път от ОПМ, осъществяващ връзка между индустриална зона и 

път RSE II-21 Русе -Силистра". Подобрено е и уличното осветление чрез средства от ПРСР. 

Въпреки това общото финансово изпълнение на Приоритет 1. Обновяване на 

инфраструктурата на територията на общината в относителен дял от планираното до 

2016 г. е 8%. Това означава, че при същият темп на изпълнение до 2020 г. ще се достигнат 

18%. По тази причина финансовото изпълнение на приоритета може да се окачестви като 
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незадоволително. Общият бюджет на изпълнението на приоритета е равен на 37% от 

изпълнението на целия Общински план за развитие. 

Следва да се отбележи, че заложената индикативна финансова таблица за 

изпълнение на ОПР на община Сливо поле възлиза на 149 121 хил. лв. или спрямо 

отчетения бюджет за 2016 г. от 6 322 хил лв. това е равно на 23,6 пъти по-висока 

стойност от годишния бюджет на общината. Това прави изпълнението на финансовата 

таблица за общината неизпълнимо и съответно качествените оценки по изпълнението 

не биха били по-различни от лошо или незадоволително. Основният надценен бюджет е 

по този приоритет 1 за обновяване на инфраструктурата на територията на общината, 

за който са заложени - 128 605 хил лв или приблизително 20 пъти размера на годишния 

общински бюджет. В тази връзка индикативната финансова таблица следва да се 

прецезира, като да не се очаква да се привлекат външни средства от ЕС и други 

източници в рамките на 3 пъти по-висока стойност от общинския бюджет.  

В допълнение, този приоритет може да бъде финансиран чрез външни източници 

главно от подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 

всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на Програма за развитие на селските 

райони 2014-2020 г. По нея има ограничение за финансиране на община в рамките на 

10 000 000 евро. В тази връзка общата стойност на този приоритет при максимално 

възможна стойност от 34 000 хил. лв. е трудно да достигне предвидените 128 605 хил лв. 

В рамките на Приоритет 1 до края на периода е необходимо да се изпълнят основни 

проекти за рехабилитация, ремонт и обновяване на уличната, пътната и ВиК 

инфраструктурата. Оставащите за изпълнение 15 проекта е невъзможно да бъдат изпълнени 

до 2020 г., тъй като за тях няма финансов ресурс и/или техническа готовност. Необходимо е 

в програмата за реализация да се оставят само проектите с техническа готовност или с ясна 

възможност за финансиране до 2020 г., а останалите да бъдат включени в следващия план за 

развитие.  

С оглед на изпълнените и стартирани проекти и големият брой неизпълнени и 

нестартирани проекти, цялостното техническо изпълнение по приоритета в рамките на 

първите 3 години от ОПР може да се окачестви като незадоволително. 

По Приоритет 2. „Подобряване на административното обслужване“ са изпълнени 

голяма част от заложените проекти, но не в тези финансови рамки, както са планирани. В 

тази връзка техническото изпълнение на приоритета може да се окачестви като много 

добро. Общото финансово изпълнение на приоритета в относителен дял от планираното до 
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2016 г. е 10%. Това означава, че при същият темп на изпълнение до 2020 г. ще се достигнат 

22%. По тази причина изпълнението на целта може да се окачестви като незадоволително. 

Общият бюджет на изпълнението на приоритета е равно на по-малко от 1% от изпълнението 

на целия Общински план за развитие. 

По Приоритет 3. „Повишаване конкурентноспособността на малки и средни 

предприятия на територията на общината“ са реализирани и се реализират редица 

проекти по ПРСР и ОПИК, като такива по ОПИК изобщо не са планирани в ОПР Сливо поле 

2014-2020 г., което налага промяна в Програмата на реализация на ОПР-то и добавяне 

на специфична цел за иновации и конкурентоспособност на предприятията. Поради 

тези проекти финансовото и техническо изпълнение може да се окачестви като отлично 

и изключително - извън очакванията на плана, като е надмината крайната цел като 

финансово изпълнение. Общото финансово изпълнение на приоритета в относителен дял от 

планираното до 2016 г. е 2457%. Това означава, че при същият темп на изпълнение до 2020 

г. ще се достигне 5733%. По тази причина изпълнението на приоритета може да се окачестви 

като отлично над очакванията. Общият бюджет на изпълнението на приоритета от 

изпълнението на целия Общински план за развитие е равен на 48% - най-висок дял. 

Отново е необходима промяна в индикативната финансова таблица, тъй като 

планираните средства по приоритета са само 520 хил. лв, което е приблизително равно 

на 2 изпълнени проекта от малки и средни предприятия, а само по ПРСР има над 10. 

Необходима е и промяна в целите, тъй като по приоритета е планирана цел само 

свързана със селското стопанство. 

По Приоритет 4. „Диверсификация на икономически дейности, разширяване на 

трансграничното сътрудничество и развитие на туристическия сектор“ са изпълнени 

предимно проекти за развитие на туризма по специфична цел 1 и са останали предимно 

проектите по Специфична цел 2: Разширяване на сътрудничество с общините от дунавския 

регион чрез прилагане на мерки от Дунавската стратегия и програмата за ТГС Румъния 

България за периода 2014-2020. В заключение, техническото изпълнение на приоритета 

може да се окачестви като добро. Общото финансово изпълнение на Приоритет 4. 

Диверсификация на икономически дейности, разширяване на трансграничното 

сътрудничество и развитие на туристическия сектор в относителен дял от планираното до 

2016 г. е 16%. Това означава, че при същият темп на изпълнение до 2020 г. ще се достигнат 

38%. По тази причина изпълнението на целта може да се окачестви като незадоволително. 
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Общият бюджет на изпълнението на приоритета и на 4% от изпълнението на целия 

Общински план за развитие. 

По Приоритет 5. „Създаване на предпоставки за насърчаване на заетостта, 

образованието, културата, квалификацията и социалната интеграция“ в Община Сливо 

поле са изпълнени значителен брой проекти, които подобряват и разширяват броя на 

социалните услуги в общината и създават възможности за заетост от Община Сливо поле и 

от частни фирми, които реализират такива предимно по Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси“. В тази връзка техническото изпълнение може да се окачестви като 

отлично. Общото финансово изпълнение на Приоритет 5. Създаване на предпоставки за 

насърчаване на заетостта, образованието, културата, квалификацията и социалната 

интеграция в Община Сливо поле в относителен дял от планираното до 2016 г. е 68%. 

Това означава, че при същият темп на изпълнение до 2020 г. ще се достигнат 158%. По тази 

причина изпълнението на целта може да се окачестви като отлично. Общият бюджет на 

изпълнението на приоритета от изпълнението на целия Общински план за развитие е равно 

на 8%. 

По Приоритет 6. „Опазване на природните ресурси“ са постигнати основно 

резултати по целите за Устойчиво управление на отпадъците и за Опазване на горския фонд 

на територията на общината, докато за целите за популяризиране на биоразнообразието и 

увеличаване оползотворяването на природните ресурси не са реализиран инициативи. В този 

смисъл техническото изпълнение по приоритета може да се окачестви като добро. 

Общото финансово изпълнение на Приоритет 6. Опазване на природните ресурси в 

относителен дял от планираното до 2016 г. е 7%. Това означава, че при същият темп на 

изпълнение до 2020 г. ще се достигнат 17%. По тази причина изпълнението на целта може да 

се окачестви като незадоволително. Общият бюджет на изпълнението на приоритета от 

изпълнението на целия Общински план за развитие е равно на 3%. 

Основните източници на финансиране на ОПР 2014-2020 г. са средствата от 

Фондовете на Европейския съюз, възлизащи на 13 651 хил. лв, следвани от средствата от 

Частните фондове, фирми, които е необходимо да съфинансират спечените от Европейския 

съюз проекти. На трето място са привлечени средствата от Централния бюджет, който освен 

пряко финансиране на дейности на общината, съфинансира и проектите на Европейския 

съюз, като общата стойност на ресурса от ЦБ възлиза на 5 987 хил. лв. На трето място са 

средствата от Общинския бюджет – 713 хил. лв. Средствата от други източници са 

приблизително равни на 149 хил. лв. 
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Показателно за периода 2014-2020 г. е, че в него се включват годините 2014-2015, 

когато се изпълняваха голяма част от Оперативните програми с хоризонт 2013 г., а 2016 г. се 

характеризира с по-нисък дял на финансиране от ЕС, тъй като новите Оперативни програми 

реално стартираха по-късно, а основни програми и процедури от ПРСР и ОПДУ дори не са 

сключили договори за изпълнение на проекти с общини.  

Като цяло могат да се направят следните изводи за изпълнението на ОПР на 

община Сливо поле за периода 2014–2016 г.: 

 привлечен е значителен външен финансов ресурс, различен от Общинския 

бюджет в рамките на 2/3 от реализираните инвестиции;  

 към 31.12.2016 г. са изпълнени/в процес на изпълнение основополагащи за 

развитието на община Сливо поле проекти; 

 значителен дял на финансово изпълнение се дължи предимно на голямата 

проектна активност на Община Сливо поле и местните предприятия при 

използването на Оперативните програми за двата периода 2007-2013 г. и 

2014-2020 г. 

Община Сливо поле е реализирала проекти за подобряване на техническата 

инфраструктура, както и за подобряване на предоставяните социални услуги на територията 

на общината. Необходимо е Общината да продължи инвестициите в създаване на 

високопродуктивна и екологично чиста индустрия. 

По-общи въздействия на изпълнените проекти и дейности са следните:  

 подобрена е пътната инфраструктура; 

 подобрено е качеството на социалните услуги; 

 благоустроени са публични пространства и зелени пространства; 

 извършен иса дейности за опазване на околната среда след рекултивация на 

депа за битови отпадъци. 

Общинската администрация е създала много добра организация за изпълнение и 

отчитане на финансираните проекти, както и на останалите изпълнявани дейности. 

Препоръките за подобряване на резултатите от изпълнението и наблюдението 

на ОПР на Община Сливо поле са: 

 Активно привличане на бизнеса, неправителствения сектор, социалните 

партньори и ядрата на науката като необходимо условие за реализация на 

заложените мерки и проекти, и подобряване на резултатите от наблюдението; 
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 Концентрация на идеи, компетенции, мотивация и финансови средства за 

генериране на по-ефективни и ефикасни решения за постигане на резултатите; 

 Създаване и установяване на ясни и прости правила и делегиране на конкретни 

отговорности - основа на създаването на работещ механизъм за координация. 

Оценителският екип няма препоръки за подобряване на мерките, свързани с 

наблюдението на ОПР и осигуряване на информация, публичност и партньорство 

относно реализацията на ОПР, тъй като в момента се изпълняват стриктно всички 

нормативни изисквания за публичност и прозрачност на документите. 

В ОПР за периода 2014–2020 г. всички дефинирани приоритети и цели са 

съгласувани с европейските, националните и регионалните стратегически документи, 

поради което оценителят няма конкретни препоръки относно подобряване на външната 

съгласуваност на документа. 

Основни препоръки по отношение актуализация на плана са: 

 Добавяне на целеви стойности при индикаторите за наблюдение и  

 Промяна на целите и индикативната финансова таблица с оглед внедряването на 

проекти за бизнеса, които могат да бъдат финансирани от ОПИК и прецезиране на 

Програмата за реализация и финансовия бюджет за изпълнение. 

С оглед на изведената междинна оценка, анализа на тенденциите на статистическите 

показатели, изграденият капацитет за разработване и управление на проекти, оценителят 

дава положителна прогноза относно местното развитие на община Сливо поле. 


