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1. ВЪВЕДЕНИЕ. 

Настоящият Доклад за последваща оценка (ПО) на изпълнението на Общински план 

за развитие (ОПР) на община Сливо поле за периода 2014-2020 г. се извършва в изпълнение 

на ангажиментите на Общинската администрация (ОбА), съгласно чл. 34, ал 1 от Закона за 

регионалното развитие (ЗРР). В него е регламентирано, че: 

„за изпълнението на стратегическите документи за регионално и пространствено 

развитие се извършва последваща оценка на въздействието не по-късно от една година след 

изтичането на периода на тяхното действие“. 

Съгласно чл. 13 от ЗРР1, общинският план за развитие (ОПР) е документ, който: 

 определя средносрочните цели и приоритети за устойчиво развитие на общината и 

връзките и с други общини в съответствие с интегрираната териториална стратегия за 

развитие на региона за планиране от ниво 2 и общия устройствен план на общината; 

 осигурява пространствена, времева и фактическа координация и интеграция на 

различни политики и планови ресурси за постигане на дефинираните цели за трайно 

подобряване на икономическото, социалното и екологичното състояние на общинската 

територия. 

В ОПР Сливо поле за периода 2014-2020 г. е написано, че той: 

„… определя средносрочните цели и приоритети за устойчиво интегрирано местно 

развитие на общината в съответствие с областната стратегия за развитие. … 

Общинският план за развитие на Община Сливо поле за периода 2014-2020 год. има за цел 

да направи преглед и оценка на социално-икономическия профил на общината и неговото 

развитие, както и да адаптира стратегическите цели и приоритети за развитие на 

общината към съвременните условия на тяхното изпълнение …“ 

Настоящата Последваща оценка включва следните задължителни компоненти, 

регламентирани в чл. 34, ал. 2 от ЗРР: 

 оценка на степента на постигане целите и устойчивостта на резултатите; 

 оценка на общото въздействие; 

 оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси; 

 изводи и препоръки относно провеждането на политиката за регионално и местно 

развитие. 

Последващата оценка, по същество представлява последният оценъчен документ (след 

Предварителната и Междинната оценки) на ОПР, която предоставя цялостен анализ и 

обобщаващи изводи за постигнатото изпълнение на ОПР, тъй като се изготвя след изтичането на 

срока му на действие. 

На тази база, в ПО се дават препоръки за бъдещи актуализации на следващия план след 

ОПР – Планът за интегрирано развитие на община Сливо поле (ПИРО)1 за новия програмен 

период 2021-2027 г. 

                                                 
1 С изм. Държавен вестник, бр. 21 от 2020 г., в сила от 13.03.2020 г., „общински план за развитие“ се изменя на „план за 

интегрирано развитие на община“ 
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Фигура 1. Схема на документите, свързани с развитие на община Сливо поле в периода 2014-2020 г. 

 

Източник: Авторски колектив, ИУПП2® 

Съдържанието на документа следва нормативните изисквания, регламентирани в чл. 34, 

ал. 2 от ЗРР и съвременните практики за извършване на мониторинг и контрол на местни 

политики. Настоящата ПО има следната структура: 

 Въведение и нормативна обосновка за необходимостта от изготвяне на ПО; 

 Описание на методическия подход, който очертава целите и задачите на ПО и 

прилаганите методи на изследване, както и технологичната последователност на 

действията; 

 Обща структура и процес на наблюдение на ОПР; 

 Анализ и оценка на степента на постигане на целите и устойчивостта на 

резултатите на ОПР; 

 Оценка на общото въздействие на ОПР върху развитието на Община Сливо поле; 

 Анализ и оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси; 

 Основни изводи и препоръки относно провеждането на политиката за регионално и 

местно развитие; 

 Приложения – „Списък с реализирани проекти за периода 2014-2020 г.“ и „Обобщена 

таблица за финансовото изпълнение на ОПР“. 

2. МЕТОДИЧЕСКИ ПОДХОД. 

Към момента на разработване на последващата оценка, в действащата нормативна уредба 

липсва утвърдена методика за изработване на подобен вид документи на национално, регионално 

и местно ниво, въпреки наличието на: 

 „Методика за последваща оценка на въздействието (без официално приемане)“3, 

неофициален методически документ до м. декември 2020 г.; 

 „Ръководство за извършване на последваща оценка на въздействието“4, прието с 

Решение № 885 на Министерския съвет от 3 декември 2020 г. Използва се за изследване 

на резултатите от прилагането на нормативните актове - закони, кодекси, подзаконови 

нормативни актове на Министерския съвет. Целта му е да подпомага експертите от 

                                                 
2 „Институт за управление на програми и проекти“ ООД 
3 https://www.strategy.bg/Publications/View.aspx?categoryId=16&Id=293&y=&m=&d 
4 https://www.strategy.bg/Publications/View.aspx?lang=bg-BG&categoryId=16&Id=320 

https://www.strategy.bg/Publications/View.aspx?categoryId=16&Id=293&y=&m=&d
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администрацията в хода на оценката и усъвършенстването на нормативните актове. 

Може да се използва за последваща оценка на други административни нива и 

документи. 

Съобразявайки се с действащата нормативна уредба, Екипът, изготвящ настоящата ПО, е 

разработил и прилага методически подход, който включва следните компоненти: 

 определяне на целите и задачите на ПО; 

 формулиране на подходящи методи, които да се приложат за изследване в ПО; 

 определяне на ясни критерии за оценка на извършените действия и ефектът от 

изпълнението на ОПР; 

 определяне и събиране на необходими изходни данни; 

 анализ на изходните данни и извършване на последващата оценка на ОПР; 

 представяне на Доклад за изпълнението на общинския план за развитие на община 

Сливо поле за периода 2014-2020 г. 

2.1. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ НА ПОСЛЕДВАЩАТА ОЦЕНКА. 

Цел. 

Последващата оценка на ОПР има за цел да направи комплексен и структуриран преглед 

на процеса и резултатите от реализацията на стратегията на ОПР и да оцени изпълнението му в 

контекста на постигнатото развитие на община Сливо поле. 

Задачи за изпълнение в последващата оценка. 

За постигане заложената цел в настоящия Доклад за последваща оценка на изпълнението 

на Общински план за развитие на община Сливо поле за периода 2014-2020 г. са изпълнени 

следните задачи: 

 преглед на общата структура на ОПР и извършените дейности в процесите на неговото 

наблюдение и оценка; 

 определяне на въздействието или степента на постигане на целите; 

 определяне на резултатите или ефектите от прилагането на мерките; 

 общо сравнение на настоящата социално-икономическа обстановка в общината с тази 

в началото на периода на действие на ОПР; 

 очертаване на общото въздействие на общинския план върху социално-

икономическото развитие; 

 определяне ефективността и ефикасността на заложените мерки; 

 представяне на ефектите от използване на финансовия и ресурсния потенциал за 

постигане на целите и приоритетите на ОПР на община Сливо поле; 

 формулиране на изводи и препоръки по отношение на политиките за регионално 

развие по възприетите критерии за оценка. 



8 

2.2. ПРИЛАГАНИ МЕТОДИ НА ИЗСЛЕДВАНЕ. 

Методи. 

Методите, за постигане на целта и изпълнение на задачите, приложени в настоящата ПО, 

са: 

 документален – анализ на съществуващите стратегически и нормативни документи, 

отчети, доклади и пр., които имат отношение към реализацията на ОПР. 

 анализ и синтез – анализ на съществуващата информация и преценка доколко тя е 

полезна за оценката и синтез на постигнатите резултати и цели от прилагането на ОПР. 

 експертен – при изготвянето на последващата оценка е приложен подход на 

експертната оценка, там където липсват конкретни достоверни данни. 

Извършена е оценка на изпълнението на ОПР и преглед на всички съпътстващи документи 

на Общината, които допринасят за неговото изпълнение. 

При анализа и оценката на събраните документи се разглеждат тяхната актуалност, 

достоверност, източник на информация, изчерпателност и съответствието с ОПР и 

методическите указания за неговото изготвяне. 

Анализирани са направените инвестиции на територията на общината на базата на 

проектите (изпълнени или в процес на изпълнение), източниците на финансиране, ефекта и 

устойчивостта от тези инвестиции. 

Направено е обобщаване на отчетените резултати от изпълнението на ОПР. 

Източници на информация. 

За изготвянето на настоящата ПО са използвани следните източници на данни и 

информация, предоставени от Община Сливо поле или със свободен достъп за ползване: 

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

 Годишни доклади (ГД) за наблюдение на изпълнението на ОПР Сливо поле 2014-2020 

г. – 7 броя; 

 Междинна оценка за изпълнението на ОПР Сливо поле 2014-2020 г. от 2017 г.; 

 Решение за актуализация на ОПР от 2016 г. и Актуализиран документ за изпълнение 

Общински план за развитие (АОПР) на община Сливо поле за периода 2014-2020 г. от 

2017 г.; 

 ПИРО Сливо поле за периода 2021-2027 г.; 

 текуща статистика на Национален статистически институт (НСИ); 

 данни от Информационна система за управление и наблюдение на Структурните 

инструменти на ЕС в България (ИСУН); 

 данни от Системата за електронни услуги на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ); 

 информация от официалната интернет страница на Община Сливо поле; 

 отчети за капиталовите разходи (КР) на Общината; 

 попълнени въпросници от страната на ОбА; 

 други справки, отчети, информация и данни, предоставени от ОбА. 
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2.3. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПОСЛЕДВАЩАТА ОЦЕНКА. 

Резултатите от извършената последваща оценка са представени под формата на настоящия 

Доклад за изпълнението на ОПР Сливо поле за периода 2014-2020 г. 

Последващата оценка е фокусирана изцяло върху ОПР на Община Сливо поле за периода 

2014-2020 г. и базирана на всички налични допълнителни документи, свързани с него – 

Годишните доклади, Доклада за междинна оценка и Актуализирания документ за изпълнение на 

Общински план за развитие на община Сливо поле за периода 2014-2020 г. (Вж. Фигура 1 Схема 

на документите, свързани с развитие на община Сливо поле в периода 2014-2020 г.) 

Документът същевременно дава информация и препоръки, които могат да се ползват при 

извършването на потенциални актуализации на ПИРО за следващия планов период 2021-2027 г. 

2.4. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА. 

За постигане на обективност при разработването на настоящия документ са определени 

ясни критерии за оценка на извършените действия и ефектът от изпълнението на ОПР Сливо 

поле. Използваните критерии за извършването на последващата оценка дават отговор на 

определени въпроси, а именно: 

 обоснованост – доколко целите на ОПР съответстват на установените социално-

икономически условия и тенденции в развитието на общината и региона; 

 ефективност – доколко постигнатите резултати водят до изпълнение на поставените 

цели; 

 ефикасност – дали резултатите са постигнати чрез оптимално използване на ресурсите 

– човешки, финансови, материални и др., при спазване на изискванията за качество и 

законосъобразност; 

 устойчивост – дали постигнатите резултати водят до възвръщаемост на вложените 

ресурси и доколко са устойчиви във времето; 

 прозрачност – дали в хода на изпълнение на ОПР е създадена възможност за 

информиране на обществото чрез осигуряване на публичен достъп до информация. 

3. ОБЩА СТРУКТУРА И ПРОЦЕС НА НАБЛЮДЕНИЕ НА ОПР. 

3.1. ОБЩА СТРУКТУРА НА ОПР. 

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

започва с въведение и съдържа осем основни раздела: 

 „Анализ на икономическото и социалното развитие на община Сливо поле“; 

 „Цели и приоритети за развитие на община Сливо поле за периода 2014-2020 г.“; 

 „Индикативна финансова таблица, обобщаваща необходимите ресурси за реализация 

на плана“; 

 „Индикатори за наблюдение и оценка на плана“; 

 „Действия по наблюдението, оценката и актуализацията на плана“; 

 „Действия за прилагане на принципа на партньорство и осигуряване на информация 

и публичност“; 

 „Програма за реализация на общинския план за развитие“; 
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 „Предварителна оценка на плана“. 

Налични са и 3 броя приложения, но те са включени в самия текст, а не като отделни части 

извън документа. В номерацията им липсва „Приложение 3“ и не са подредени в нарастващ ред, 

а по следния начин: 

 „Приложение 2: Индикативна финансова таблица, обобщаваща необходимите 

ресурси за реализация на плана“; 

 „Приложение 1: Класификация на индикаторите, източници на информация и период 

на отчитане на целевите стойности“; 

 „Приложение 4:Програма за реализация на Общинския план за развитие“. 

Кратък преглед на всички раздели е направен в следващите редове. 

Въведение. 

Направено е кратко представяне на ОПР като вид документ, неговите цели; обхват и 

законодателна рамка, период на действие, стратегическа рамка, процес на разработване. 

Анализ на икономическото и социалното развитие на Община Сливо поле. 

Представен е анализ на икономическото и социалното развитие на Община Сливо поле. 

Той е в шест направления и завършва със SWOT-анализ. Всяко от направленията, с 

изключение на прегледа на административния капацитет, също завършва с тематичен SWOT-

анализ на разгледаните в него характеристики на общината. 

 обща характеристика/ профил на общината – включва описание на географското 

положени и обхват; природно-ресурсен потенциал; 

 състояние на местната икономика – разгледани са общия стопански профил на 

общината, промишлеността, търговията и услугите, селското стопанство и туризма; 

 развитие на социалната сфера и човешките ресурси – включва преглед на 

демографската картина; пазара на труда; образованието; здравеопазването; социалната 

политика; културното наследство; 

 инфраструктурно развитие, свързаност и достъпност на територията – включва 

анализ на „водностопанската“, транспортната, енергийната и съобщителната 

инфраструктури; 

 екологично състояние и рискове – включва преглед на качеството на въздуха; 

водите; управлението на отпадъците; радиационния фон; шума; 

 административен капацитет – включва кратко представяне на структурата на 

администрацията; бюджета; предлаганите услуги; разработвани проекти и 

партньорства; 

 SWOT-анализ - основава се на оценки на природно–географската среда, екологията, 

човешките ресурси и социалната среда, културата и образованието, здравеопазването, 

инфраструктурното развитие и икономическото развитие, извършени чрез „настолно 

проучване на първични източници на информация“. Определени са силните и слабите 

страни, възможностите и заплахите в регионалното развитие на Община Сливо поле 

към юли 2013 г. SWOT-анализът е представен чрез стандартната матрица за този тип 

анализ, както и чрез допълнителни графики на неговите четири направления, като се 

определя техен „рейтинг“. От анализа е изведен „стратегически профил“ на общината. 
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Допълнително е приложен и маркетинговият инструмент STEP-анализ (Social, 

Technological; Economic; Political) на тенденциите при социалните, технологичните, 

икономическите, политическите, правните и екологичните фактори (+ Legal; 

Environmental). 

Цели и приоритети за развитие на община Сливо поле за периода 2014-2020 г. 

Йерархията на понятията в стратегията на община Сливо поле е: визия, 

стратегически цели, приоритети, специфични цели, мерки и проекти/дейности/инициативи 

(в настоящата ПО се използва термина „дейност“, при изпълнението на която може да е 

реализиран повече от един проект). (Вж. Фигура 2. Стратегическа рамка на ОПР Сливо поле 

2014-2020 г.) 

В този раздел е представена стратегията за развитие на община Сливо поле. Директно са 

определени Визията: 

„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.“ 

и Стратегическите цели: 

„Стратегическа цел 1: Осигуряване на благоприятна инвестиционна среда чрез 

изграждане и поддържане на надеждна инфраструктура и подобряване на 

административното обслужване. 

Стратегическа цел 2: Стимулиране на устойчив икономически растеж чрез 

иновации в селското стопанство и преработващите предприятия, производство на 

биопродукти и създаване на разнообразни форми на туризъм. 

Стратегическа цел 3: Подобряване средата на живот и намаляване на бедността 

и социалното изключване чрез повишаване на социалното и културно-

образователното равнище, и професионалната квалификация. 

Стратегическа цел 4: Опазване на околната среда чрез оптимизиране 

управлението на отпадъците, използване на енергия от ВЕИ5, внедряване на мерки 

за енергийна ефективност, опазване на горския фонд и запазване на 

биоразнообразието.“ 

За постигане на поставените стратегически цели, са определени следните шест 

приоритета (П): 

                                                 
5 ВЕИ – възобновяеми енергийни източници 
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„Приоритет 1: Обновяване на инфраструктурата на територията на общината 

Приоритет 2: Подобряване на административното обслужване 

Приоритет 3: Повишаване конкурентоспособността на малки и средни 

предприятия на територията на общината 

Приоритет 4: Диверсификация на икономически дейности, разширяване на 

трансграничното сътрудничество (ТГС) и развитие на туристическия сектор 

Приоритет 5: Създаване на предпоставки за насърчаване на заетостта, 

образованието, културата, квалификацията и социалната интеграция в община 

Сливо поле 

Приоритет 6: Опазване на природните ресурси“ 

Всеки приоритет е планиран да бъде реализиран посредством набор от специфични цели, 

мерки и пакет от дейности/конкретни проекти: 

 по Приоритет 1 са предвидени 4 специфични цели, 8 мерки и 23 проекта; 

 по Приоритет 2 са предвидени 2 специфични цели, 2 мерки и 7 проекта; 

 по Приоритет 3 е предвидена 1 специфична цел, 2 мерки и 4 проекта; 

 по Приоритет 4 са предвидени 2 специфични цели, 3 мерки и 8 проекта; 

 по Приоритет 5 са предвидени 6 специфични цели, 9 мерки и 22 проекта; 

 по Приоритет 6 са предвидени 4 специфични цели, 5 мерки и 17 проекта. 

Част от дефинираните като „проекти“ могат да бъдат приравнени с конкретни проекти, 

докато други изразяват по-общи намерения за действия и могат да бъдат възприети като 

съвкупност от проекти/дейности/инициативи. 

Фигура 2. Стратегическа рамка на ОПР Сливо поле 2014-2020 г. 

 

Източник: Авторски колектив, ИУПП®, по данни от ОПР и АОПР 
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Индикативна финансова таблица, обобщаваща необходимите ресурси за реализация на 

плана. 

В този раздел е представена индикативната финансова таблица, която обобщава 

ориентировъчните финансови ресурси, необходими за реализацията на ОПР. Финансовата рамка 

представлява разпределение на предвидените средства по отделните приоритети, специфични 

цели и мерки от стратегията на ОПР, както и предложените финансови източници –общински 

бюджет и фондове на ЕС. Въпреки че е представена като Приложение 2 на ОПР, таблицата се 

намира в самия документ. 

Както се отбелязва в последствие в МО, планираният бюджет е силно надценен (равен 

е на 23 пъти целия годишен бюджет на Общината). Също така, той е крайно небалансирано 

разпределен по приоритети и по източници на финансиране. 

Индикатори за наблюдение и оценка на плана. 

В този раздел e представена система от индикатори за проследяване и оценка на ОПР в 

периода на неговото изпълнение и последващо отчитане. 

В ОПР е написано следното: „В логическата рамка са дефинирани индикатори за 

продукт и индикатори за резултат. Във връзка с приложимостта на индикаторите и 

облекчаване на процеса на мониторинг ги групираме, като определяме кои са индикаторите за 

продукт (доставки, инсталации, пътища, конкретни стоки и услуги) и за резултат (преки и 

косвени ефекти върху социално-икономическата среда, благосъстоянието на населението и др., 

които изискват политическо и административно действие). 

За повишаване на ефективността от мониторинга на изпълнението на ОПР, 

индикаторите включват: 

 финансови индикатори, които се отнасят до разходите за изпълнение на Плана; 

 индикатори за крайни продукти, които се отнасят до подкрепените проекти и 

операции; 

 индикатори за резултат, които са отнесени към съответния приоритет. 

При разработване на ОПР 2014-2020 са обособени следните групи индикатори: 

 общи (базови) индикатори, имащи за цел да се проследи макроикономическото 

състояние и общото развитие на териториалната общност 

 ключови индикатори – определят конкретната икономическа, социална, 

политическа и административна среда в териториалната общност 

 специфични (конкретни) индикатори – измерват напредъка в области, които са 

специфични за територията, уникални са по отношение на други общности, като 

тяхното влияние е значително върху устойчивото развитие. 

Използвани са: 

 конкретни индикатори, които са ясни за разбиране и лесни за събиране и 

обобщаване на специфична информация; 

 измерими индикатори, за които съществуват методи и инструменти за измерване 

стойностите на индикаторите и е налична достатъчно информация и количество 

данни; 
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 достъпни индикатори, за които има информационно осигуряване от надеждни 

източници с необходимата периодичност и качество; 

 адекватни индикатори, обосновани и подходящи по отношение на целите и 

приоритетите за развитие; 

 обвързани с времето индикатори, на базата на периодична информация, 

позволяващи сравнения между базови, междинни и целеви стойности в процеса на 

наблюдение на напредъка и постигането на целите.“ 

Последният текст не описва конкретни индикатори, а че при разработването на 

индикаторите е използвана SMART концепцията (Specific - точни; Measurable - измерими; 

Available/Achievable - постижими; Relevant/Realistic - реалистични; Timely - съобразени с 

времето). 

Като Приложение 1 (включено в самия текст на ОПР, а не като отделно приложение и 

разположено след Приложение 2), в табличен вид е представена „Класификация на индикаторите, 

източници на информация и период на отчитане на целевите стойности“ със 115 индикатора в 

следните направления: 

 икономически индикатори – 12 броя; 

 качество на живот (благосъстояние и разполагаеми средства в домакинствата) – 3 броя; 

 пазар на труда – 9 броя; 

 демографски показатели - 8 броя; 

 инфраструктура – 17 броя; 

 конкурентоспособност МСП6 – 6 броя; 

 туризъм – 10 броя; 

 здравеопазване – 4 броя; 

 образование – 4 броя; 

 социални услуги – 6 броя; 

 култура – 9 броя; 

 административно обслужване – 9 броя; 

 информационни технологии – 3 броя; 

 опазване на природните ресурси – 15 броя. 

В матрицата с индикатори има повтарящи се номера на индикатори и „дупки“ в 

номерацията. 

Заглавието на Приложение 2 не отговаря напълно на съдържанието му – в таблицата 

е посочен номер на индикатора, неговото име, класификацията му (общ, ключов или 

специфичен), мерна единица, източник на данни, периода на отчитане и нивото на отчитане 

(община или област), но няма посочени целеви стойности. 

                                                 
6 МСП – Малки и средни предприятия 
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Като Приложение 4, без то да е озаглавено, но част от т. 8 „Програма за реализация на 

Общинския план за развитие“ за всеки приоритет, специфична цел, мярка и конкретен проект са 

представени други 138 индикатора с мерни единици, източници на информация, периоди на 

отчитане, базови и целеви стойност. Единствено за конкретните индикатори за Приоритет 5 и 

Приоритет 6 липсват базовите и целевите стойности. 

Въпреки че се цели „приложимост“ и „облекчаване на процеса на мониторинг“, 

системата от индикатори е излишно усложнена и почти невъзможна за прилагане, без 

фактическа полза за отчитане напредъка и постигането на целите, приоритетите и мерките 

на ОПР. 

Още в ГД за 2014 г. са извършени промени в отчитаните индикатори без яснота кога 

и на какво основание се е случило това – има премахнати и добавени индикатори. 

В отделните ГД са отчитани отделни части от различните видове индикатори, но 

никога всички. С актуализацията на ОПР са извършени известни промени в индикаторите, 

но като цяло процесът на наблюдение и оценка на изпълнението на ОПР чрез отчитане на 

индикаторите остава неработещ. 

Действия по наблюдението, оценката и актуализацията на плана. 

В този раздел е представена система за наблюдение и оценка на изпълнението на ОПР, 

включваща: 

 конституиране на екип от администрацията, осъществяващ наблюдението на 

изпълнението на общинския план за развитие; 

 изпълнение на алгоритъм за събиране на информация, в съответствие с 

периодичността и източниците, определени в таблицата с индикаторите за наблюдение 

от отговорните служители; 

 предоставяне на събраната информация на ръководителя на екипа за обобщаване на 

данните за достигнатите стойности на индикаторите за наблюдение и оценка; 

 подготовка на доклад, съдържащ сравнителен анализ спрямо базовите стойности; 

 представяне на годишния доклад пред всички заинтересовани страни и 

обществеността за публично обсъждане по кметства; 

 обобщаване на забележки и препоръки и формулиране на изводи за напредъка; 

 при необходимост вземане на решения за коригиращи действия, респективно за 

актуализация на програмата за изпълнение на общинския план за развитие; 

 внасяне на годишния доклад, при необходимост и предложената актуализация на 

програмата, за изпълнение на общинския план за развитие, за обсъждане и одобрение 

от ОбС; 

 публикуване на Решението на ОбС, доклада, отчета за изпълнение и програмата за 

изпълнение на общинския план за развитие в сайта на Общината. 

Отделните 8 на брой дейности, действията по тях, отговорниците, сроковете за изпълнение 

и крайните резултати/документи са представени в табличен вид. 
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Действия за прилагане принципа на партньорство и осигуряване на информация и 

публичност. 

Тук съвсем на кратко е представен подходът за постигане на оптимална прозрачност на 

действията на ОбА в процеса на изпълнение на ОПР 2014-2020. Планирано е той да се осъществи 

„посредством комбинация от няколко комуникационни канала“: 

 формиране на Обществен съвет на граждани - най-голямо въздействие върху 

населението е възможно с осъществяване на директен обмен на информация между 

гражданите и представителите на обществения съвет 

 редовно представяне на информация относно изпълнението на ОПР 2014-2020 на 

интернет сайта на Общината; 

 провеждане на анкети за оценка удовлетвореността на гражданите от 

изпълнението на ОПР 2014-2020 – получаване на обратна връзка; 

 формулиране на изводи от проведените анкетни проучвания и представянето им 

на срещи (провеждани два пъти годишно) пред обществения съвет; 

 популяризиране резултатите от проведените анкетни проучвания с цел 

провокиране на изразена гражданска позиция по отношение участието и 

подкрепата на ръководството на Общината за реализацията на плана. 

Програма за реализация на общинския план за развитие. 

Представена е Програма за реализацията на ОПР по приоритети, специфични цели, мерки 

и конкретни проекти (Приложение 4, което отново е включено в самия ОПР, а не като отделна 

част). Разработената програма включва отговорното звено за изпълнение на съответните проекти, 

както и наблюдаваните индикатори, периодът на изпълнение, базова и целева стойност на 

индикаторите. 

Предварителна оценка на плана. 

В тази точка е включена самата „Предварителна оценка за социално-икономическото 

въздействие на общински план за развитие на община Сливо поле 2014-2020“. 

3.2. ПРОЦЕС НА НАБЛЮДЕНИЕ, ОЦЕНКА И АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ОПР. 

Процесът на наблюдение на ОПР обхваща серия от документи, изготвящи се преди, по 

време на действие и реализация на ОПР, както и след края на неговото действие. (Вж. Фигура 1 

Схема на документите, свързани с развитие на община Сливо поле в периода 2014-2020 г.) 

Предварителна оценка (ПрО) на Общински план за развитие на община Сливо поле за 

периода 2014-2020 г. 

Първа част от наблюдението на ОПР е неговата Предварителна оценка (ПрО), която се 

изготвя преди приемането му от Общински съвет. Тя се прави от независим екип, който би могъл 

да посочи слабостите в стратегическата и/или аналитичната част на плана. 

Оценката включва следните три части: 

 основание за изготвяне на предварителна оценка за социално – икономическото 

въздействие на Общински план за развитие на Община Сливо поле 2014-2020; 

 методическа рамка на анализа; 
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 анализ на общинския план за развитие по неговата структура с изводи за всяка от тях. 

Заключенията на оценката са изцяло положителни. Няма никакви препоръки за 

подобряване качеството, реалистичността и изпълнимостта на документа, въпреки че в 

Междинната оценка и в настоящата Последваща оценка са установени недостатъци и 

грешки в ОПР. 

Актуализация на ОПР с Решение на ОбС № 87 по Протокол №9/28.04.2016 г. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и чл. 13, ал. 3 от Закона за регионалното развитие, Общински съвет Сливо поле 

взима решение да актуализира Общинския план за развитие 2014– 2020 г. на община Сливо поле: 

 Мярка 5.6.1. „Създаване на условия за пълноценно прекарване на свободното време“ 

се изменя на „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“ и Проект 5: „Изграждане и/или обновяване на гробищни 

паркове“; 

 Мярка 6.4.1. „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“. 

Междинна оценка (МО) за изпълнението на Общински план за развитие на община Сливо 

поле за периода 2014-2020 г. 

През 2017 г. е извършена МО на ОПР на община Сливо поле, съгласно чл. 33, ал. 1 от 

ЗРР, като: 

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

икономическия живот и по отношение на опазването на околната среда.“ 

Направени са още следните констатации: 

„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. 

… 

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.“ 

Направени са следните изводи за изпълнението на ОПР на община Сливо поле за периода 

2014–2016 г.: 
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 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 от 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; 

 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; 

 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. 

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.“ 

Основните препоръки по отношение актуализация на плана са: 

 добавяне на целеви стойности при индикаторите за наблюдение и оценка; 

 промяна на целите и индикативната финансова таблица с оглед внедряването на 

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

Програмата за реализация и финансовия бюджет за изпълнение. 
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Актуализиран документ за изпълнение на Общински план за развитие на община Сливо поле 

за периода 2014-2020 г. 

На основание чл. 38, ал. 1 от ЗРР, заключенията и препоръките на МО през м. август 2017 

г. е изготвен Актуализиран документ за изпълнение на Общински план за развитие на община 

Сливо поле за периода 2014-2020 г. 

Той съдържа: 

 увод – описващ основанията и процеса на актуализация; 

 актуализиран социално-икономически анализ със следните части - състояние на 

общинската икономика; население, структура и демографски процеси; социална сфера 

и пазар на труда; 

 актуализирана стратегическа рамка на ОПР Сливо поле 2014-2020 г. - във връзка 

с направените изводи от актуализирания социално-икономически анализ и с 

констатирания при междинната оценка пропуск в стратегическата рамка на ОПР Сливо 

поле - липсата на специфична цел за развитие на местните дружества извън сектора на 

селското стопанство, е направена промяна на целите и приоритетите на ОПР, касаещи 

само Приоритет 3. Добавена е нова Специфична цел 2. „Повишаване на иновационната 

активност и конкурентоспособността на местните предприятия“ с две мерки към нея: 

Мярка 1. „Повишаване на конкурентоспособността на местните предприятия“ и Мярка 

2. „Повишаване на иновационната активност местните предприятия“. С цел по-голям 

обхват на дейностите, наименованието на Мярка 1: „Насърчаване на биоземеделието“ 

от Специфична цел 1: „Внедряване на ефективни технологии и добри практики в 

селското стопанство; включително чрез прилагане подхода ЛИДЕР“ е променено на 

Мярка 1: „Развитие на селското стопанство“; 

 актуализирана индикативна финансова таблица – обновяването е извършено на 

база Актуализирания списък с индикативни проекти и индикатори за резултат на ОПР 

Сливо поле 2014-2020 г., коригиран съгласно препоръките на Доклада от Междинната 

оценка. Променени са стойностите по всички приоритети, с изключение на Приоритет 

2, на база изпълнените/неизпълнените проекти и реалната възможност за изпълнението 

на такива до 2020 г. Общият размер на предвидените средства е намален от 149 млн. 

лв. на 63 млн. лв. (намаление с 57,63%); 

 актуализирани индикатори за наблюдение и оценка на плана – спрямо 

констатациите и препоръките от МО, е актуализирана матрицата на индикаторите с 

добавени целеви стойности или коментар, защо се предлага даден индикатор да 

отпадне. Отпадат 17 индикатора. Индикаторите, представени към Програмата за 

реализация на ОПР не са актуализирани; 

 програма за реализация на плана – не се променя от гледна точка на оперативните 

насоки и цели на програмата; мерките и дейностите; комуникационния механизъм. 

Променя се организацията на дейностите по наблюдение, оценка и актуализация на 

програмата и Списъка на проектите и индикаторите за конкретни продукти/резултати 

съгласно препоръките от Междинната оценка; 

 приложения – представена е Актуализирана Програма за реализация на ОПР Сливо 

поле 2014-2020 г. 
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Годишни доклади (ГД) за изпълнението на ОПР Сливо поле 2014-2020 г. 

Изготвени са всички 7 бр. ГД, съгласно изискванията на ЗРР за наблюдение на ОПР. За 

изготвянето на ПО са представени в пълен обем за периода 2015-2020 г. с приложения и помощни 

файлове. 

Наличните ГД отговарят на структурата и съдържанието, посочени в чл. 91, ал. 8 от 

Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие (ППЗРР), включително и 

след приложените нормативни промени от 2016 г. за ГД след тях. 

От прегледа на ГД могат да се изведат следните заключения: 

 докладите нямат единна структура и подход на изготвянето; 

 за 2014 г. няма данни за финансовата реализация, тъй като не е приложена индикативна 

финансова таблица на използваните финансови ресурси. За периода 2015-2017 г. 

такива са налични, но те са с непълни данни – отчетени са по стратегическата рамка на 

ОПР, но не се разбира кои са изпълнените проекти, не са нанесени всички данни (общ 

дял (%)); 

 в ГД са отчитани само част от индикаторите поради сложната система и лошия им 

подбор, който не позволява набавянето на всички необходими данни. В отделни ГД 

избирателно липсват или се появяват нови индикатори, които не са част от заложените 

в ОПР или в АОПР; 

 не са ясно представени предприетите действия за осигуряване на ефективност и 

ефикасност при изпълнението на ОПР. Описани са механизми и принципни, но без 

детайлно да са отразени мерките за наблюдение, събиране, обработване и анализ на 

данни; възникналите проблеми; мерките за осигуряване на информация и публичност; 

съответствието с друг секторни политики, планове и програми; приложението на 

принципа за партньорство. 

Въпреки констатираните редица проблеми с ГД, те са важен източник на 

информация, както за конкретно осъществените дейности и постигнатите резултати 

(макар и с непълни данни), така и за тенденциите в хода на общото развитие на общината 

през наблюдавания планов период. 

План за интегрирано развитие на Община Сливо поле 2021-2027 г. 

С Решение № 197, Протокол № 21/25.03.2021 г. на Общински съвет Сливо поле е приет 

документът, наследяващ ОПР за следващия програмен период – План за интегрирано развитие 

на община Сливо поле за периода 2021-2027 г. 

В ПИРО няма оценка за изпълнението на ОПР, тъй като това не е предмет на неговото 

изготвяне. В анализа се правят отделни сравнения с постигнатото през плановия период на ОПР 

Сливо поле 2014-2020 г. Връзката между ОПР и ПИРО е представена на стр. 86: 

„… ПИРО Сливо поле за периода 2021-2027 г. не отхвърля, а надгражда ОПР Сливо 

поле 2014-2020 г. и продължава инициативите, имащи за цел да се справят с негативните 

тенденции в развитието на общината.“ 
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4. ОЦЕНКА НА СТЕПЕНТА НА ПОСТИГАНЕ ЦЕЛИТЕ И УСТОЙЧИВОСТТА НА 

РЕЗУЛТАТИТЕ. 

Анализите и оценките на данните и документите, свързани с изпълнението на ОПР, 

предоставени от ОбА Сливо поле за извършване на ПО, са основата, върху която са направени 

изводи както за изпълнението, така и за постигнатите резултати по стратегическите цели, 

произтичащите от тях приоритети, мерки и конкретни дейности/проекти. 

За извършване на оценката е направена съпоставка между заложените в ОПР приоритети, 

специфични цели, мерки и проекти/дейности и наличните документи, отнасящи се до неговото 

изпълнение – Годишни доклади, Междинна оценка и други. Системата от индикатори и 

извършеното им отчитане не дават възможност да бъдат използвани за оценка на изпълнението 

на ОПР по приоритети и специфични цели. 

За точността на настоящата ПО от съществено значение е това, че индикативният 

списък с проекти, представен в програмата за реализация не е изчерпателен. Всяка мярка в 

него съдържа една или повече дейности, част от които могат да се допуснат, че са конкретни 

проекти, но други не могат да се приемат като такива. Към изпълнението на ОПР могат да се 

причислят редица дейности и проекти, които не са изрично посочени в самия ОПР. 

Във връзка с изложеното по-горе, за постигане на целта на настоящата ПО, в нея са 

включени всички дейности и проекти, които могат да бъдат точно определени (с име, период 

на реализация, изразходвани средства по години и източници), описани в ГД, както и дейности 

или проекти, информация за които е взета от Отчетите за изпълнение на капиталовата програма 

на Общината (капиталовите разходи (КР)), финансирани проекти със средства от ЕС (по данни в 

ИСУН за двата изминали програмни периода – 2007-2013 г. и 2014-2020 г.), предоставени данни 

от Агенция пътна инфраструктура/Областно пътно управление Русе, „Водоснабдяване и 

канализация“ ООД7 – гр. Русе и други източници. 

Изведените реализирани конкретни проекти са представени изчерпателно в табличен вид 

в Приложение 1 на настоящата Последваща оценка. 

В Приложение 2 е представена „Обобщена таблица за финансовото изпълнение на ОПР“. 

В съответствие с възприетия от авторите на ОПР методически подход при 

изготвянето на стратегическата част, анализът на изпълнението му е извършен по неговата 

структура, т.е. по приоритети и специфични цели (СЦ). Този подход е използван и в 

отчитането, извършено в МО. 

Оценката на постигане на всяка специфична цел и отчетните индикатори е направена на 

базата на следните фактори: 

 реализирани проекти и дейности, които могат да се причислят към ОПР Сливо поле 

2014-2020 г.; 

 финансови резултати; 

 потенциално влияние върху постигането на определените индикатори; 

 експертна оценка. 

                                                 
7 ООД - Дружество с ограничена отговорност 



22 

Изготвената оценъчна скала е тристепенна, както следва: 

  СЦ е постигната успешно  – предвидените в ОПР инициативи, дейности или проекти 

са реализирани изцяло или почти изцяло; усвоен е целият/значителна част от 

предвидения финансов ресурс; проектите водят до постигане на целта от по-високо 

равнище или оказват влияние върху предвидените индикатори на ОПР, или се очаква 

да имат влияние в бъдеще време. 

  СЦ е постигната частично  – предвидените в ОПР инициативи, дейности или 

проекти са реализирани частично; привличането на финансов ресурс е много по-малко 

от заложеното; реализираните проекти оказват частично влияние върху индикаторите 

на ОПР. 

  СЦ не е постигната  – не са реализирани конкретни проекти и инициативи, 

осъществени са епизодични дейности, които имат неясен ефект по отношение 

влиянието им върху дефинираните индикатори на плана. 

4.1. ПРИОРИТЕТ 1: ОБНОВЯВАНЕ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА 

ОБЩИНАТА. 

4.1.1. Специфична цел 1.1. Осигуряване на достъп и безопасно придвижване на територията 

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

тротоари. 

СЦ включва 3 мерки и 8 дейности. 

Констатации: СЦ е насочена към обновяване на пътната инфраструктура в общината – пътища, 

улици и тротоари. Предвиденият финансов ресурс е в размер на 16,6 млн. лв. 

Отчита се изпълнението на 24 проекта на обща стойност 7,42 млн. лв. По-големият брой 

проекти спрямо предвидените е поради обособяването в отделни проекти на ремонтите на улици 

и тротоари в отделните населени места в общината. 

Оценка на постигане на целта:  СЦ е постигната частично . Реализираните средства са на 

половина от индикативните. Въпреки това са реализирани голям брой проекти, които оказват 

положително влияние за развитието на пътната инфраструктура. 

4.1.2. Специфична цел 1.2. Превенция от свлачищни процеси и наводнения в населените 

места. 

СЦ включва 2 мерки и 3 дейности. 

Констатации: Целта предвижда мерки за укрепване на съществуващи свлачища и превенция от 

наводнения. Предвидените средства са в размер на 709 хил. лв. 

Отчита се изпълнението на 4 проекта на обща стойност 1 млн. лв., като са изпълнени и 

трите предвидени в ОПР проекта. 

Оценка на постигане на целта:  СЦ е постигната успешно . На лице е преизпълнение на 

финансовата рамка и пълно изпълнение на предвидените дейности. 

4.1.3. Специфична цел 1.3. Ефективно и ефикасно използване на водните ресурси чрез 

подобряване на ВиК инфраструктурата. 

СЦ включва 1 мярка и 5 дейности. 

Констатации: Целта предвижда инвестиции в подобряване на инфраструктурата за 

водоснабдяване и канализация (ВиК) в община Сливо поле. Предвидените средства са в размер 



23 

на 6,6 млн. лв. по 3 проекта. Има съществено изменение между заложените в ОПР проекти и 

стойността им и в АОПР. 

Вероятно поради техническа грешка, като проекти 2 и 3 към тази СЦ са включени 

„Рехабилитация на уличното осветление на територията на община Сливо поле“ на стойност 1,9 

млн. лв. и „Закупуване на малогабаритен трактор с инвентар за снегопочистване и инвентар за 

поддържане на банкети, зелени площи и други“ на стойност 50 хил. лв. (с него предвидените 

средства в АОПР е 8,5 млн. лв.). В настоящата ПО тези два проекта са отчетени към по-

подходящият Приоритет 5, СЦ 6 „Повишаване привлекателността на населените места чрез 

благоустрояване“, Мярка „Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено 

ползване“. 

Отчита се изпълнението на 22 проекта на обща стойност 8,4 млн. лв. Реализирани са 

всички предвидени проекти в АОПР. 

Оценка на постигане на целта:  СЦ е постигната успешно . Предвиденият бюджет е 

преизпълнен и са реализирани всички планирани проекти. Обновяването на ВиК 

инфраструктурата е изключително важно за осигуряването на добри условия на живота и за 

развиване на бизнес. 

4.1.4. Специфична цел 1.4. Цялостно устройство на територията на общината. 

СЦ включва 2 мерки и 3 дейности. 

Констатации: Целта предвижда изготвянето на документи и дигитализиране на налични и 

изготвянето на нови модели и карти за територията на общината. Предвидените средства са в 

размер на 199 хил. лв. 

Отчита се изпълнението на 3 дейности – „Изработване на общ устройствен план на 

общината“ на стойност 65 хил. лв.; изработване и изпълнение на инвестиционни проекти, 

осигуряващи улеснен достъп в землищата на населените места на стойност 34 хил. лв. и 

„Оцифряване на съществуващите кадастрален и регулационен планове на село Борисово“, за 

който няма точни данни за изразходваните средства. 

Оценка на постигане на целта:  СЦ е постигната частично . Изпълнени изцяло са само две от 

планираните 3 дейности, докато за третата има данни единствено за частично изпълнение. 

Бюджетът е само частично реализиран. Все пак, наличието на общ устройствен план е 

съществена предпоставка за комплексно и устойчивото развитие на територията на Общината. 

4.2. ПРИОРИТЕТ 2: ПОДОБРЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ. 

4.2.1. Специфична цел 2.1. Оптимизиране на предоставяните от Общината 

административни услуги. 

СЦ включва 1 мярка и 6 дейности. 

Констатации: Предвидените по целта дейности са свързани с осъвременяване на материалната 

база чрез оборудване и прилагане на нови IT технологии. Предвиденият бюджет е 450 хил. лв. 

Отчита се изпълнението на 3 проекта на стойност 193 хил. лв. Те са за „Осъвременяване 

на материалната база чрез оборудване и прилагане на нови IT технологии“, „Изработване на нова 

уеб базирана платформа за посрещане на съвременните потребности на Община Сливо поле“ и 

закупуването на разнообразна техника и софтуерни продукти. 
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Оценка на постигане на целта:  СЦ е постигната частично , тъй като планираният бюджет и 

предвидените проекти не реализирани изцяло. Инвестициите в материалната база на ОбА е 

изключително важно за нейното функциониране. 

4.2.2. Специфична цел 2.2. Подобряване качеството на предоставяните административни 

услуги чрез повишаване административния капацитет. 

СЦ включва 1 мярка и 4 дейности. 

Констатации: Целта е насочена към повишаване ефикасността на човешките ресурси в ОбА. 

Предвиденият бюджет е 150 хил. лв. 

Отчита се изпълнението единствено на дейността „Повишаване квалификацията на 

служителите в Община Сливо поле с участие в курсове и семинари“, а данните показват 

изразходването само на 11 хил. лв. 

Оценка на постигане на целта:  СЦ не е постигната . Наличните данни показват реализирането 

на само една дейност и изразходването на минимална част от планирания бюджет. 

4.3. ПРИОРИТЕТ 3: ПОВИШАВАНЕ КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТТА НА МАЛКИ И 

СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА. 

4.3.1. Специфична цел 3.1. Внедряване на ефективни технологии и добри практики в 

селското стопанство; включително чрез прилагане подхода ЛИДЕР. 

СЦ включва 2 мерки и 7 дейности. 

Констатации: Целта е насочена към развитие на селското стопанство и подпомагане 

осъществяването на маркетинга на селскостопанската продукция. Мярка 3.1.1. е изменена с 

актуализацията на ОПР от „Насърчаване на биоземеделието“ на „Развитие на селското 

стопанство“. Индикативният бюджет на СЦ е 16,7 млн. лв. Отчита се реализирането на 30 проекта 

с обща стойност 11,97 млн. лв. 

Оценка на постигане на целта:  СЦ е постигната частично , като предвидените средства са 

реализирани на 71,7%. Реализираните множество проекти са важни за развитието на селска 

община като Сливо поле, където земеделието е една от основните дейности. Реализираните две 

стратегии чрез прилагане на подхода ЛИДЕР оказват съществено допълнително значение за 

развитието на общината и по тях са реализирани множество проекти по други от специфичните 

цели на ОПР. 

4.3.2. Специфична цел 3.2. Повишаване на иновационната активност и 

конкурентоспособността на местните предприятия. 

СЦ включва 2 мерки и 4 дейности. 

Констатации: СЦ е включена с актуализацията на ОПР през 2017 г. Целта е насочена към 

повишаване на конкурентоспособността и развойната активност на местните предприятия. 

Специфичната цел е включена в ОПР с актуализацията му от 2017 г. Предвидените средства са 3 

млн. лв. 

Отчита се изпълнението на 4 проекта на обща стойност 1,6 млн. лв., насочени към само 3 

предприятия в общината. 
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Оценка на постигане на целта:  СЦ е постигната частично , тъй като предвиденият бюджет е 

изпълнен наполовина и са подкрепени ограничен брои предприятия. 

4.4. ПРИОРИТЕТ 4: ДИВЕРСИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ, 

РАЗШИРЯВАНЕ НА ТРАНСГРАНИЧНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО И РАЗВИТИЕ НА 

ТУРИСТИЧЕСКИЯ СЕКТОР. 

4.4.1. Специфична цел 4.1. Създаване на предпоставки за развитие на туризъм чрез 

подобряване на туристическата инфраструктура. 

СЦ включва 1 мярка и 4 дейности. 

Констатации: Единствената предвидена по СЦ мярка е насочена към изпълнение на стратегията 

за развитие на местна инициативна рибарска група, с акцент върху инфраструктурата за отдих и 

туризъм. Планираният бюджет е 946 хил. лв. 

Отчита се изпълнението на 16 проекта на обща стойност 1,4 млн. лв., реализирани чрез 

Местна инициативна рибарска група (МИРГ) „Главиница – Тутракан – Сливо поле”, като те 

надхвърлят планираните дейности, свързани с изграждане на туристически информационен 

център в с. Бръшлян, неговото функциониране, както и изграждането на друга публична 

инфраструктура в общината, свързана с отдиха. Реализирани са събития, свързани с фолклорното 

богатството и водните спортове, както и проекти в сътрудничество с останалите общини в МИРГ 

за цялостно развитие на туристическия потенциал на територията на МИРГ и защитата на 

водното природно наследство. 

Оценка на постигане на целта:  СЦ е постигната успешно . Планираните средства и дейности 

са преизпълнени, а реализираните проекти са повече от заложените в ОПР. 

4.4.2. Специфична цел 4.2. Разширяване на сътрудничеството с общините от дунавския 

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

България за периода 2014-2020. 

СЦ включва 2 мерки и 5 дейности. 

Констатации: Целта предвижда разширяване на сътрудничеството със съседни общини от 

Република България и от съседни държави (Република Румъния). Предвидените средства са в 

размер на 3,2 млн. лв. 

Отчита се реализирането на 3 дейности на обща стойност 857 хил. лв. Същевременно са 

реализирани две стратегии за водено от местните общности развитие – местна инициативна група 

„Тутракан – Сливо поле“ и МИРГ, по които са реализирани множество проекти. Тези проекти са 

включени към конкретните СЦ, за изпълнението на които допринасят. Поради отказване на 

чуждестранния партньор (община Гюргево, Република Румъния) не е осъществен одобреният за 

финансиране Проект „Координация, достъп и съвместни усилия за по-безопасна среда“ на 

стойност 1,96 млн. лв. 

Оценка на постигане на целта:  СЦ е постигната успешно , въпреки че формално бюджетът 

по нея не е изпълнен. Реализирани са всички дейности в програмата за реализация и те имат 

съществено въздействие за изпълнението и на други цели на ОПР. Финансовото изпълнение би 

било отлично, ако се беше осъществил проекта с партньора от Румъния. 
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4.5. ПРИОРИТЕТ 5: СЪЗДАВАНЕ НА ПРЕДПОСТАВКИ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА 

ЗАЕТОСТТА, ОБРАЗОВАНИЕТО, КУЛТУРАТА, КВАЛИФИКАЦИЯТА И 

СОЦИАЛНАТА ИНТЕГРАЦИЯ В ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ. 

4.5.1. Специфична цел 5.1. Намаляване на безработицата чрез прилагане на мерки по 

осигуряване на заетост. 

СЦ включва 1 мярка и 2 дейности. 

Констатации: Целта е насочена към намаляване на безработицата чрез прилагане на мерки по 

осигуряване на заетост. Индикативният бюджет на СЦ е 489 хил. лв. 

Отчита се изпълнението на 1 проект, който е заложен и в ОПР - „Отново активни“ на 

стойност 380 хил. лв. Няма данни за изразходваните средства за „Изпълнение на дейности за 

насърчаване заетостта на лица от рискови групи“, но по национални програми са реализирани 

дейности за насърчаване на заетостта, а безработицата в общината е трайна намаляла за периода 

на действие на ОПР (почти наполовина). 

Оценка на постигане на целта:  СЦ е постигната успешно . Наличните данни показват 

значително изпълнение на бюджета, изпълнени са планираните дейности, а трайно намалялата 

безработица показва, че целта е постигната. 

4.5.2. Специфична цел 5.2. Осигуряване на интелигентен растеж чрез повишаване 

квалификацията на човешките ресурси в общината. 

СЦ включва 1 мярка и 2 дейности. 

Констатации: Целта е насочена към повишаване квалификацията на заетите и безработните лица 

в общината. Предвидените средства са в размер на 75 хил. лв. 

Осъществени са и двата планирани по СЦ проекта, като бюджетът също е изпълнен – 

изразходвани са 74 684 лв. 

Оценка на постигане на целта:  СЦ е постигната успешно . Осъществени са всички 

индикативни дейности и са изразходвани планираните средства. Всички икономически 

показатели са с положително развитие, с изключение на броя заети лица (влияещ се от 

намаляването на населението и на миграцията). 

4.5.3. Специфична цел 5.3. Оптимизиране на образованието в училища и детски градини. 

СЦ включва 1 мярка и 3 дейности. 

Констатации: Целта е насочена към по-добро образование на територията на община Сливо 

поле. Индикативният бюджет на СЦ е 1,6 млн. лв. 

Отчита се реализирането на 23 дейности на обща стойност 269 хил. лв. основна тежест за 

слабата финансова реализация има неизпълнението на Проект „Изработване и изпълнение на 

инвестиционен проект за изграждане на спортна зала към СОУ „Св. Паисий Хилендарски“, гр. 

Сливо поле“ на стойност 1,5 млн. лв. Ако се изключи този проект, де факто има преизпълнение 

на предвидените средства, насочени в инвестиции в образователната система в общината. 

Оценка на постигане на целта:  СЦ е постигната частично , тъй като най-значимият проект 

не е реализиран, но въпреки това, са направени значителни инвестиции в редица проекти за 

подобряване на образователната инфраструктура и подобряване и осъвременяване на 

преподаването. 
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4.5.4. Специфична цел 5.4. Изграждане на нови и разширяване обхвата на съществуващите 

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

деца. 

СЦ включва 2 мерки и 8 дейности. 

Констатации: Целта е насочена към повече и по-качествени социални услуги, насочени към 

социалното включване и интеграцията на рискови групи. Планираният бюджет е в размер на 1,4 

млн. лв. 

Изпълнени са 19 дейности и проекта на обща стойност 4,2 млн. лв. Освен заложените в 

ОПР проекти са изпълнени и допълнителни. 

Оценка на постигане на целта:  СЦ е постигната успешно , тъй като бюджетът е преизпълнен, 

както и са осъществени допълнителни, освен включените в Програмата за реализация на ОПР 

проекти. Социалните дейности са изключително важни и основен разход в бюджетите на 

общините. Отличното изпълнение на тази цел от ОПР на община Сливо поле подпомага най-

уязвимите членове на местната общност. 

4.5.5. Специфична цел 5.5. Съхраняване на културно-историческото наследство в 

общината. 

СЦ включва 2 мерки и 4 дейности. 

Констатации: Целта е насочена към развитие на културата чрез читалищната дейности и 

опазване на културно-историческото наследство. Планираният бюджет е в размер на 550 хил. лв. 

Отчита се реализирането на 8 дейности на обща стойност 353 хил. лв., но има пропуски в 

наличните данни по години. Например, разходите за финансиране на дейностите от културния 

календар – читалища – изготвянето на Последваща оценка на ОПР Сливо поле 2007-2013 г., на 

Междинна оценка само за 2018 г. са 167 хил. лв., но няма данни за останалите години. По същия 

начин има непълни данни за направените разходи за спортния календар. Основна част от 

отчетените средства са вложени в ремонти на сградите на читалища. 

Оценка на постигане на целта:  СЦ е постигната успешно . Въпреки непълните данни, 

косвените такива показват, че предвиденият бюджет е изпълнен успешно. Изпълнени са почти 

всички от планираните дейности. 

4.5.6. Специфична цел 5.6. Повишаване привлекателността на населените места чрез 

благоустрояване. 

СЦ включва 2 мерки и 13 дейности. 

Констатации: Целта е насочена към подобряване на публичната среда – градини, паркове, 

площади, спортни и детски площадки, гробищни паркове, спортни обекти и други. 

Индикативният бюджет на СЦ е 1,9 млн. лв. 

Отчита се реализирането на 121 дейности на стойност 5,8 млн. лв. В Програмата за 

реализация на ОПР са заложени 13 дейности (някой от тях с множество обекти към тях). 

Недостатък на самия ОПР е нелогичното разпределение на сходни дейности в различни СЦ. 

Например, строителни дейности/изграждане на социални обекти, административни обекти, 

образователна инфраструктура и публична инфраструктура са налични освен тук, но също и към 

приоритети 1, 2 и 4, без логика в разделянето им. 
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Оценка на постигане на целта: СЦ е постигната успешно , защото предвиденият бюджет е 

многократно преизпълнен и са реализирани голям брой проекти. Те са лесно разпознаваеми и 

видими, защото са свързани с обновяване на публичната среда и допринасят за облагородяването 

ѝ. 

4.6. ПРИОРИТЕТ 6: ОПАЗВАНЕ НА ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ. 

4.6.1. Специфична цел 6.1. Устойчиво управление на отпадъците в община Сливо поле. 

СЦ включва 1 мярка и 6 дейности. 

Констатации: Целта е насочена към осъществяване на дейности по управление на отпадъците. 

Планираният бюджет е 5,5 млн. лв. 

Отчита се изпълнението на 9 дейности на стойност 2 млн. лв. Всички планирани дейности 

са осъществени или в процес на реализация. Най-мащабният и с най-голяма себестойност – 

„Изработване на инвестиционни проекти и изграждане на площадки за анаеробни и/или 

компостиращи инсталации/ системи за биоразградими и зелени отпадъци“ не е завършен в 

периода на действие на ОПР, но е бил в процес на напреднала реализация. 

Оценка на постигане на целта:  СЦ е постигната успешно , въпреки че няма пълна реализация 

на планираните финансови средства. Всички предвидени дейности са реализирани или в 

напреднало изпълнение в периода на действие на ОПР. Извършените от Общината дейности по 

СЦ са от съществено значение за реализиране на един от най-важните и същевременно 

проблемни области в настоящия момент за редица общини – управлението на отпадъците. 

4.6.2. Специфична цел 6.2. Популяризиране на биоразнообразието. 

СЦ включва 1 мярка и 2 дейности. 

Констатации: Целта предвижда действия за опазване и съхранение на биоразнообразието на 

територията на общината. Предвидените за това средства са в размер на 75 хил. лв. 

Отчита се реализирането на 2 проекта, осъществени чрез МИРГ – Проект „Опознай пътя 

на водата – защита на водното природно наследство на териториите на Общините 

Тутракан/Главиница/Сливо поле“ и Проект „Да защитим природното наследство на рибарска 

област „Главиница-Тутракан-Сливо поле““, на обща стойност 229 хил. лв. 

Оценка на постигане на целта:  СЦ е постигната успешно . Предвиденият бюджет е 

многократно преизпълнен, а реализираните проекти са комплексни и водят до изпълнението и на 

други цели на ОПР. 

4.6.3. Специфична цел 6.3. Опазване на горския фонд на територията на общината. 

СЦ включва 2 мерки и 6 дейности. 

Констатации: Целта предвижда извършване на дейности, свързани с превенция от пожари и 

борба с възникнали пожари, както и по изпълнение на горскостопанския план. Планираният 

бюджет е в размер на 980 хил. лв. 

Отчита се реализирането на единствена дейност – „Залесяване на запустели горски 

територии и отглеждане в изпълнение на горскостопанския план“ и изразходването на 225 хил. 

лв. за изпълнението ѝ. 
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Оценка на постигане на целта:  СЦ е постигната частично , защото предвиденият бюджет не 

е цялостно изпълнен и е реализирана само една дейност от общо 6 планирани. 

4.6.4. Специфична цел 6.4. Увеличаване оползотворяването на природните ресурси. 

СЦ включва 1 мярка и 2 дейности. 

Констатации: Целта предвижда увеличаване приложението на ВЕИ и въвеждане на мерки за 

енергийна ефективност. Предвидените за реализирането на СЦ средства са в размер на 230 хил. 

лв. 

Няма данни за изпълнени дейности и проекти по тази мярка. През м. декември 2012 г. е 

приета „Общинска краткосрочна програма за насърчаване използването на енергията от 

възобновяеми източници и био горива 2013-2015 година“, но в ГД не са отразени осъществени 

по нея мероприятия. При реализираните ремонти на публични сгради по други приоритети са 

приложени мерки за енергийна ефективност, които са задължителни при обновяването им. 

Подобни проекти са на стойност над 257 хил. лв. 

Оценка на постигане на целта:  СЦ е постигната частично , защото частично са изпълнени 

планираните дейности. При ремонта на публични сгради (административни, образователни, за 

социални дейности и за здравеопазване) са извършени мерки за подобряване на енергийната 

ефективност, но това е само един аспект на поставената СЦ. 

Обобщеният преглед на оценката показва, че от общо 20 анализирани СЦ, напълно или 

частично са постигнати 95% от тях, а отчетени като непостигнати са 5%: 

  Постигнати успешно  са 11 цели (55%); 

  Частично постигнати  са 8 цели (40%); 

  Не е постигната  1 цел (5%). 

Прегледът на оценката по отделни приоритети показва следните резултати: 

 Приоритет 1: от 4 цели, 2 са постигнати успешно (50%) и 2 частично (50%). Няма 

непостигнати цели; 

 Приоритет 2: от 2 цели, няма постигнати успешно, 1 е постигната частично (50%) и 1 

не е постигната (50%); 

 Приоритет 3: от 2 цели, няма постигнати успешно, 2 са частично постигнати (100%) 

и няма непостигнати; 

 Приоритет 4: от 2 цели, 2 са постигнати успешно (100%), няма частично постигнати 

или непостигнати; 

 Приоритет 5: от 6 цели, 5 са постигнати успешно (83,3%), 1 е постигната частично 

(16,7%) и няма непостигнати; 

 Приоритет 6: от 4 цели, 2 са постигнати успешно (50%) и 2 частично (50%). Няма 

непостигнати цели. 

Най-успешно е изпълнението на СЦ по Приоритет 4, по които и двете заложени СЦ са 

постигнати. Следва Приоритет 5 с 83,3% успешно постигнати цели. Приоритети 1 и 6 са успешно 

постигнати на 50%. Приоритет 3 няма успешно постигната цел, като и двете СЦ са частично 

постигнати. По Приоритет 2 е единствената непостигната цел, а другата е частично постигната. 
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5. ОЦЕНКА НА СТЕПЕНТА НА ФИНАНСОВА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОПР. 

Оценката на степента на финансова реализация на ОПР е направена спрямо всички 

идентифицирани дейности и проекти за периода 2014-2021 г. на територията на община Сливо 

поле. Те са представени в Приложение 1. 

Първоначално заложеният бюджет на ОПР е в размер на 149 121 000 лв., който е крайно 

нереалистичен и силно завишен за община с размера и възможностите на Сливо поле. С АОПР 

той е изменен и намален на 63 177 000 лв. (намаление с 57,63%). За целите на настоящата ПО, 

оценката за изпълнението е направено на базата на приетия с АОПР размер и разпределение по 

приоритети и източници бюджет. 

Общият размер на привлечените средства е 45 474 086,14 лв. (45,5 млн. лв.). 

При анализите, проектите, отнасящи се до различни приоритети, са включени към 

всеки един от тях, съответно средствата за тях участват няколко пъти в сметките и 

увеличават размера на изразходваните средства с 547 хил. лв. до сумата от 46 млн. лв. (1,2% 

припокриване), въпреки че реално изразходваните средства са общо 45,5 млн. лв.! 

Трябва да се направят следните допълнителни уточнения относно начина на съставяне на 

таблицата в Приложение 1, отразяващи се на нейната точност: 

 развитието на Община Сливо поле е комплексно и не се изчерпва със заложените 

в ОПР дейности. Много от тях не могат да се изведат и да бъдат посочени конкретно 

привлечени или изразходвани средства. Освен конкретни разработени и осъществени 

проекти, за развитието на Общината допринасят административното обслужване, 

дейностите образование, здравеопазване, охрана и сигурност, опазване на околната 

среда и екология, култура и спорт, както и други; 

 при съпоставянето на изходните данни от различните източници, а дори и от един и 

същ източник, са установени липси, грешки и разминавания, които са отстранени, до 

колкото това е било възможно; използвани са единствено проверени данни, за 

които категорично може да се потвърди, че са верни; 

 посоченият брой на проектите е условен, тъй като общи дейности и проекти в 

различните източници са представени както обединени, така и самостоятелно; в част 

от случаите няма възможност за пълно проследяване за окрупняване или разделяне на 

всеки един случай; 

 не са взети предвид част от финансовите корекции (ако такива са наложени) по 

проекти, които все още могат да бъдат обжалвани; 

 включени са стойностите за т. нар. „преходни проекти“, започнали през предишния 

програмен период (2007-2013 г.), които имат извършени дейности и разплатени 

средства през периода 2014-2020 г.; 

 не са включени стойностите по договори, подписани след 31.12.2020 г., но са включени 

налични данни за извършени плащания и през 2021 г. (плащания, засягащи дейности, 

извършени в периода 2014-2020 г., но разплатени след него), налични към датата на 

съставяне на настоящата ПО –м. юни 2022 г.; 

 не са включени стойностите на плащанията за единица площ (по Общата 

селскостопанска политика на ЕС), които също оказват значително въздействие върху 

икономиката на община Сливо поле, която е от селски тип и селското стопанство е 

една от основните икономически дейности; 
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 Covid-19 мерките включват всички проекти, реализирани във връзка с преодоляване 

последствията от Covid-19. 

Финансовият анализ е направен на ниво приоритети, като най-устойчиво и не 

търпящо изменение ниво в стратегическата рамка на ОПР Сливо поле. 

В Приложение 1 е представен „Списък с реализирани проекти и дейности на ОПР Сливо 

поле 2014-2020 г.“, включващ всички проекти, разпределени по приоритети, с бюджета им по 

източник на финансиране и времето за реализация. 

В Приложение 2 е представена „Обобщена таблица за финансовото изпълнение на ОПР“ 

с разпределение по приоритети, спрямо източника на финансиране. 

5.1. ОБОБЩЕНА ФИНАНСОВА ОЦЕНКА. 

В обобщената финансова оценка е представено финансовото изпълнение на ОПР по 

приоритети спрямо индикативните стойности (Вж. Таблица 1. Обобщена финансова оценка на 

степента на реализация на ОПР Сливо поле 2014-2020 г.). 

При заложен индикативен бюджет от 63 177 000,00 лв. (след приемане на АОПР), 

отчетеният реализиран е в размер на 45 474 086,14 лв., или 71,98% от него. 

При преглед по отделни приоритети, единственият преизпълнен е бюджетът на Приоритет 

5 (182,78%). Всички останали приоритети не са изпълнили заложените си бюджети. По реда на 

тяхната реализация с най-добри стойности са П3 (68,86% изпълнение), П1 (62,78%), П4 (54,65%), 

П6 (36,89%) и П2 (33,94%). 

Извънредните средства, свързани с пандемията от Covid-19 са в размер на 193 хил. лв. 

(0,42%) и не оказват съществено влияние върху общия обем на привлечените финансови ресурси, 

макар че делът да е сходен с отчетените средства по Приоритет 2, който е с дял от 0,44% (204 

хил. лв.). 



32 

Таблица 1. Обобщена финансова оценка на степента на реализация на ОПР 

ПРИОРИТЕТ 

ИНДИКАТИВНА 

СТОЙНОСТ 

(хил. лв.) 

ИЗПЪЛНЕНИ 

ПРОЕКТИ 

(брой) 

ИЗПЪЛНЕНИЕ 

СТОЙНОСТ 

(хил. лв.) 

ФИНАНСОВА 

РЕАЛИЗАЦИЯ 
(%) 

Приоритет 1. Обновяване на инфраструктурата на територията на общината 25 992 60 16 317 62,78% 

Приоритет 2. Подобряване на административното обслужване 600 14 204 33,94% 

Приоритет 3. Повишаване конкурентоспособността на малки и средни 

предприятия на територията на общината 
19 712 34 13 574 68,86% 

Приоритет 4. Диверсификация на икономически дейности, разширяване на 

трансграничното сътрудничество и развитие на туристическия сектор 
4 105 19 2 243 54,65% 

Приоритет 5. Създаване на предпоставки за насърчаване на заетостта, 

образованието, културата, квалификацията и социалната интеграция в община 

Сливо поле 

6 019 170 11 001 178,11% 

Приоритет 6. Опазване на природните ресурси 6 749 19 2 490 36,89% 

Covid-19 мерки - 12 193 - 

ОБЩО (с припокриване на проекти по няколко мерки): 63 177 328 46 021 72,85% 

ОБЩО (без припокриване на проекти по мерки): 63 177 323 45 474 71,98% 

Източник: Авторски колектив, ИУПП® по данни от ОПР, ГД, КР, ИСУН/2020 и други 
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5.2. ОЦЕНКА НА СТЕПЕНТА НА ФИНАНСОВА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОПР ПО 

ГОДИНИ. 

Анализът на финансовото изпълнение по години дава възможност да се проследи 

изпълнението на ОПР през целия период 2014-2020 г. както общо, така и по отделни приоритети. 

При анализа е включена и 2021 г., но единствено с проекти, започнали през разглеждания 

програмен период и за които се е получило разплащане през тази година (до края на м. декември 

2021 г.). 

При най-доброто развитие на дейностите по плана, с балансирана реализация на проектите 

и разпределение на паричните потоци, всяка година би трябвало да се реализират дейности на 

стойност около 14% от общия бюджет за 7-годишния период (12,5% в настоящия случай, тъй 

като са включени и получени средства през 2021 г. за проекти, реализирани преди 31.12.2020 г.). 

Прегледът на разпределението на обобщената финансова реализация на ОПР Сливо 

поле показва, че привлеченият финансов ресурс е разпределен сравнително равномерно 

през годините. 

Най-успешна е 2015 г., в която са привлечени 17,02% от всички средства, следвана от 2016 

г. (16,09%), 2019 г. (15,15%) и 2017 г. (12,49%). Тези четири години са със стойности, 

надвишаващи идеалната средна от 12,5%. 

През 2021 г. (формално извън периода на действие на ОПР Сливо поле 2014-2020 г.) 

привлечените средства (плащания по дейности, извършени преди 31.12.2020 г.) също са близко 

до търсената средна годишна стойност - 11,19%. 

През останалите 3 години стойностите са не много по-ниски от желаната средна – 9,92% 

през 2018 г., 9,44% през 2020 г., а най-слабата – 2014 г. е с дял от 8,70%. 

Фигура 3. Обобщена финансова реализация на ОПР Сливо поле по години (в лв.) 

 

Източник: Авторски колектив, ИУПП® 
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предишния програмен период по съществуващото правило N+2/N+3 и тепърва се изясняват 
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към ГД за 2014 г. няма приложена финансова таблица, както и не е предоставен Отчет за 

.капиталовата програма на общината за тази година. Т.е., има вероятност да има неотчетени 

стойности на реализирани проекти, което намалява финансовото изпълнение. 

Към 2016 г. старите проекти са вече реализирани и това води до известен спад в 

привличането на средства, но като цяло се запазва доброто привличане на средства и за ОПР 

Сливо поле 2014-2020 г. не се забелязват години с нулеви или близо до нулата стойности. 

Кривата на общата финансова реализация (с натрупване) бележи постоянен ръст и 

отлична ритмичност. Процесът на привличане на средства е непрекъснат и няма 

хоризонтални части („плата“), показващи период почти без постъпващи плащания. 

През годините различни приоритети имат най-голям принос за финансовата реализация 

на ОПР. През 2014 г. П1 и П5 са водещи с почти изравнени стойности, а през 2015 г. с най-голям 

дял и сходни стойности са П1, П3 и П5. През 2016-2017 г. почти всички средства са реализирани 

по П3 и много по-малък дял на П5. През 2018 г. основната реализация е по П5 и в по-малка степен 

по П1. През 2019 г. основно са привличани средства по П1 и с много по-малък дял по П5 и П6. 

През 2020-2021 г. отново над половината от средствата са по П1 и почти всички останали по П5. 

П1. П3 и П5 доминират през всички години, като това са и трите приоритета с най-голям общ дял 

от привлечените средства (88,79%). Динамиката през годините се обуславя от цикличността на 

възможностите за реализиране на проекти (довършване на започнали в предишния програмен 

период проекти, отваряне на определени тематични програми за кандидатстване, необходимост 

от повече време за подготовка, проектиране и реализиране на проекти със строителство, спрямо 

тези, осъществяващи „меки“ мерки). 

Въпреки че няма съществено участие в общия размер на привлечените средства в ОПР за 

целия му период на действие (дял от 0,42%), средствата по мерки срещу пандемията от Covid-19 

имат дял от 4,45% за 2020 г. Те са на четвърто място и така изпреварват три от приоритетите през 

тази година. 

Анализът по приоритети показва съвпада ли тяхната реализация с общия процес и кои от 

тях оказват най-сериозно влияние върху него. Сравнително изравнените дялове при реалното 

изпълнение на П1 (35,45%), П3 (29,49%) и П5 (23,90%), балансират влиянието им. Въпреки 

различните им модели на финансова реализация, нито един от тях не оказва значително 

самостоятелно въздействие върху сформирането на общия. Въпреки липсата на баланс при 

изпълнение на отделните приоритети, техните силни години взаимно се допълват за 

балансираната реализация на ОПР като цяло. 

5.2.1. Финансова реализация на Приоритет 1. 

Приоритет 1 е насочен към мерки за обновяване на техническата и инженерната 

инфраструктури – пътища, ВиК, превенция от бедствия и аварии, устройствено планиране и 

проектно обезпечаване. Той е с най-голям размер на планираните средства – 86,24% в ОПР, 

намалени наполовина в АОПР – дял от 41,14%. В крайната реализация това място се запазва с 

реализиран дял от 35,45%. Трети е по финансова реализация (62,78% изпълнение). 

Моделът на привличане и реализиране на финансовите средства по приоритета се 

различава от общия в разпределението на средствата по години. За разлика от общия, където П3 

и П5 допълват реализацията и де факто липсват слаби години, при преглед единствено на П1 не 

е така. Най-силни са 2019 г. (28,46% дял) и 2021 г. (22,09%) – много над търсената средна 

стойност от 12,5% годишен дял. 2015 г. (15,52%) и 2020 г. (13,71%) се доближават най-много до 

тази стойност. Делът на 2014 г. също е приемлив – 9,38%. В периода 2016-2018 г. се получава 

„дупка“, като през 2016-2017 г. са реализирани общо едва 4,43%, а през 2018 г. 6,42%. 
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Фигура 4. Финансова реализация на Приоритет 1 от ОПР Сливо поле по години (в лв.) 

 

Източник: Авторски колектив, ИУПП® 

Кривата, отчитаща финансовата реализация с натрупване, има вертикално посока в 

периодите 2014-2015 г. и 2018-2021 г., но почти хоризонтално положение в периода 2015-2018 

г., показващо застои в реализацията на приоритета. 

5.2.2. Финансова реализация на Приоритет 2. 

Фигура 5. Финансова реализация на Приоритет 2 от ОПР Сливо поле по години (в лв.) 

 

Източник: Авторски колектив, ИУПП® 
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планираните средства), като в АОПР той е повишен двойно до 0,95%. В крайна сметка 

финансовата реализация на приоритета постига дял от 0,44% от общата. Този приоритет е с най-

слабо изпълнение – на 33,94% от заложените стойности. 

Моделът на финансова реализация на този приоритет е най-балансиран и най-близък до 

общия, спрямо тези на всички останали, въпреки наличието на една „нулева“ и една „почти 

нулева“ година. 2014 г. има дял от едва 0,98%, а 2021 г. (формално извън срока на действие на 

ОПР) – 0%. Възможно е, заради липсата на изходни данни за 2014 г., резултатът за тази година 

да не е пълният. През 2019 г. са реализирани 9,32%. В периода 2015-2019 г., годишните дялове 

са над идеалната средна от 12,5%. Най-успешна е 2016 г. (22,44%), следвана от 2019 г. (21,12%), 

2018 г. (17,19%), 2017 г. (15,1%) и 2015 г. (13,85%). 

Балансираното привличане на средства се изразява в кривата с натрупване, която показва 

равномерно нарастване и отлична ритмичност през целия период, без „хоризонтални“ участъци, 

при които няма привлечени средства. 

5.2.3. Финансова реализация на Приоритет 3. 

Приоритетът е насочен към инвестиции в ключови дялове от икономиката на общината за 

засилване на нейното развитие и конкурентоспособност. В ОПР този приоритет е с най-малък 

дял на предвидените средства (едва 0,35%), като с АОПР делът им е увеличен 10 пъти до 31,2%. 

В крайна сметка реалната реализация отговаря на заложеното (дял от 29,49%) и е на второ място. 

Този приоритет е и с втория най-добър процент на изпълнение (68,86%). 

Фигура 6. Финансова реализация на Приоритет 3 от ОПР Сливо поле по години (в лв.) 

 

Източник: Авторски колектив, ИУПП® 
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през 2018 г. те са 1,97% от общите, през 2019 г. – 0,71%, през 2020 г. – 0,34% и 2,08% през 2021 

г. 

Кривата, показваща финансовата реализация с натрупване изразява небалансираното 

привличане на средствата, като с изключение на периода на нарастване 2014-2017 г., след него 

се наблюдава „плато“ в годините 2017-2021 г. без съществено привличане на финансов ресурс. 

5.2.4. Финансова реализация на Приоритет 4. 

Приоритетът е насочен към разнообразяване на икономическите дейности (т.е. в развитие 

на туризма) и развитие на сътрудничеството с други общини от региона, включително и на 

международно ниво. ОПР определя четвърто място на този приоритет по дела на планираните 

средства (4,16%), като в АОПР той е увеличен до 6,5%. В крайна сметка е постигната стойност 

от 4,87%. Приоритетът е четвърти по процента си на изпълнение (54,65%). 

Моделът на реализация е крайно небалансиран. Най-успешна е 2015 г. с реализиран дял 

от 41,4% от всички привлечени средства. Над идеалната средна стойност е още 2014 г. (дял от 

16,15%). През 2020 г. той е под нея, но с близка стойност (10,31%). Също и през 2019 г. (дял от 

9,05%). Останалите 4 години имат дялове около 2 пъти по-малки от желаните – 6,8% през 2021 

г., 6,37% през 2018 г., 5,9% през 2016 г. и най-слабата – 2017 г. с дял от 4,01%. 

Фигура 7. Финансова реализация на Приоритет 4 от ОПР Сливо поле по години (в лв.) 

 

Източник: Авторски колектив, ИУПП® 
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наследство и развитие на културната дейност, инвестиции в благоустрояване на публичните 

пространства и социално-културната инфраструктура. П5 е четвърти по размер на планирания 

бюджет (в ОПР и АОПР), но при реалното изпълнение достига до третото място с 23,9% дял, 

изпреварвайки П4. Този приоритет е единственият преизпълнен финансово – на 182,78%. 

В модела на реализация отново се наблюдава дисбаланс, въпреки че разликите между 

отделните години не са толкова големи и няма концентриране на почти всички средства само в 

една единствена. Най-успешна е 2018 г. с привлечени 21,54% от всички средства, следвана от 

2014 г. (15,98%), 2015 г. (15,71%) и 2020 г. (13,35%). Това са годините със стойности над 

идеалната средна (12,5%), като резултатът от 2019 г. също е близък до нея (12,18%). Останалите 

три години имат по-ниски стойности – 2021 г. (10,09%), 2017 г. (6,14%) и 2016 г. (5,02%). 

Фигура 8. Финансова реализация на Приоритет 5 от ОПР Сливо поле по години (в лв.) 

 

Източник: Авторски колектив, ИУПП® 
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2017 г. от 4,2%, 2020 г. от 5,91%, а 2021 г. е нулева (т.е., през нея не са изплащани средства за 

изпълнени през предходната 2020 г. дейности). 

Фигура 9. Финансова реализация на Приоритет 6 от ОПР Сливо поле по години (в лв.) 

 

Източник: Авторски колектив, ИУПП® 

Кривата с натрупване онагледява небалансираното и неритмично привличане на средства, 

но все пак запазва своето вертикално движение без периоди в хоризонтално положение, при 

което има спиране в привличането на финансов ресурс за изпълнение на приоритета. 

Общата оценка за финансовата реализация на ОПР по години е, че като цяло е 

постигнато балансирано привличане на средствата. Наблюдава се вътрешен дисбаланс при 

отделните приоритети, като това е обусловено от редица фактори като забавянето в стартирането 

на програмите и проектите през програмния период, времето за подготовка и стартиране на 

проектите и други. Балансът във финансовата тежест на отделните приоритети (трите с най-голям 

бюджет имат сходен дял от около 30%) уравновесява разминаването в най-силните им години. 

5.3. ОЦЕНКА НА СТЕПЕНТА НА ФИНАНСОВА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОПР СПРЯМО 

ТЕРИТОРИЯТА И НАСЕЛЕНИЕТО. 

Разпределението на привлечения финансовия ресурс по територии и население дава 

възможност да се оцени, балансирано ли се развива територията на общината и дали населението 

ѝ получава равнопоставен достъп до инвестиции. 

За всеки един проект от Приложение 1 е определена територията, за която той се отнася. 

Част от включените проекти засягат повече от едно населено място/землище или дори цялата 

територия на общината – пример за това са проекти за рехабилитацията на пътни отсечки, 

обслужващи връзки между две или повече населени места, административни дейности, 

обслужващи цялото население, но концентрирани в общинския център и други. В такива случаи, 
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привлечените средства се отчитат като инвестиция, насочена в развитието на цялата община и 

засягащи цялото ѝ население. 

Тъй като дадени инвестиции се отнасят за повече от едно населено място, се получава 

припокриване на проекти, чиито стойности участват повече от веднъж – в сбора на направените 

инвестиции във всяко населено място, за което се отнасят. С отчитане на припокриването, общия 

размер на инвестициите е: 

 29 010 420,24 лв. общи инвестиции, които се отнасят за цялата територия на 

общината и не могат да бъдат локализирани в конкретно землище или населено 

място; 

 26 483 012,80 лв. в отделни населени места в общината; 

 55 493 433,043 лв. общ размер на инвестициите при отчитане на припокриването. 

При 45 474 086,14 лв. реален размер на инвестициите, се припокриват инвестиции 

на стойност 10 019 346,91 лв. (22,03% припокриване). 

Няма населени места, в които да се отчита липсата на инвестиции, насочени 

конкретно към тях. 

От съществено значение за правилното отчитане на териториалното разпределение на 

направените инвестиции е съотношението на размера на направените инвестиции спрямо 

населението, към което са насочени. За целта се използва показателят „лв. инвестиции на 1 

жител (лв./ж.)“. Той има следните стойности за община Сливо поле: 

 5 539,93 лв./ж. за всички населени места (при включване на общите инвестиции на 

територията на общината); 

 2 643,81 лв./ж. при изключване на общите за територията инвестиции и преглед 

единствено на тези по конкретни населени места. 

Спрямо средната стойност, населените места попадат в две категории – такива, в 

които инвестициите са над средната стойност по населени места и такива, където те са под 

нея. 

Три населени места са получили над средната инвестиция на жител спрямо общите. 

С най-висока стойност на показателя е с. Юделник (12 016,38 лв./ж.), следвано от с. Голямо 

Враново (6 445,48 лв./ж.). Причина за първите две места на тези селища е финансовата стойност 

на Проект „Реконструкция на водопроводна мрежа в с. Голямо Враново и с. Юделник, общ. 

Сливо поле“, отнесен към населението им. Той е общ за тях и наличните данни не позволяват 

сумата да бъде разделена между двете населени места. Стойността на проекта отговаря за около 

80% от общия размер на привлечените средства и за двете места, разликата в показателя 

инвестиции на брой жители идва от това, че населението на Голямо Враново е около 2 пъти по-

голямо от това на Юделник. Такава е и разликата в стойността на самия показател. С. Бръшлен 

(3 271,82 лв./ж.) е третото населено място със стойност на показателя над средния за всички 

населени места. Основният проект, който е реализиран в територията на населеното място 

„Преустройство на съществуваща масивна двуетажна сграда със сутерен в информационен 

център с почивна станция и изграждане на павилион за образователни занятия в село Бръшлен“ 

с дял около 50% от получените средства. 

Инвестициите, насочени към цялата територията на общината (52,28% от всички), 

разделени на населението ѝ също са над средната стойност – 2 896,12 лв./ж. Ако те бъдат 
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добавени към индивидуалните показатели на отделните населени места, цялата територия на 

общината ще е получила инвестиции над средния показател. 

Фигура 10. Териториално разпределение на привлечените средства по населени места/землища 

 

Източник: Авторски колектив, ИУПП® по „Географска карта на община Сливо поле, България“ (автор: 

Ikonact) 

На второ място по дял са инвестициите в с. Голямо Враново (15,02%). Следват тези в с. 

Юделник (дял от 14,82%), гр. Сливо поле (9,13%) и с. Ряхово (2,64%). Останалите 7 населени 

места имат общ дял от 6,36%. 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5_(%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0)#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Bulgaria_Slivopole_Municipality_geographic_map_bg.svg
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5_(%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0)#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Bulgaria_Slivopole_Municipality_geographic_map_bg.svg
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В община Сливо поле се наблюдава много добър териториален баланс в 

разпределянето на усвоените средства спрямо територията и населението. Няма населени 

територии, които да не получават инвестиции. 

За развитието на дадено населено място и увеличение на населението му, инвестициите 

трябва да се увеличават, както важи и обратния процес – отливът на инвестиции води до отлив 

на население и липса на развитие. 

5.4. ОЦЕНКА НА СТЕПЕНТА НА ФИНАНСОВА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОПР ПО 

ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ. 

В ОПР са заложени източници на финансиране, като сравнението между индикативното и 

реално отчетеното разпределение дава възможност да се оцени финансовата реализация на ОПР 

спрямо тях. С АОПР се извършва промяна в индикативните стойности разпределение на 

финансовия ресурс по източници. В приетия първоначален вариант на ОПР, разпределението е 

крайно небалансирано и нереалистично. Предвижда се 99,78% от средствата да постъпят от 

фондовете на ЕС, а общинският бюджет да допринесе с 0,22%. Не са предвидени други източници 

на инвестиции! 

С АОПР се правят промени, като заложеното индикативно разпределение предвижда 

осигуряване на финансирането на дейностите в ОПР основно със средства от Фондовете на ЕС 

(52,97%) и Централния бюджет (23,63%). На трето място са планираните Частни инвестиции 

(14,66%). Делът на Общинския бюджет е 8,5%, а на средствата от Други източници е 0,22%. 

Диверсификацията по източници намалява риска от зависимости и проблеми, при възникване на 

извънредни обстоятелства и невъзможност за реализирането му. 

Индикативните бюджет в АОПР по приоритети (63 177 000 лв.) и източници на 

финансиране (63 176 930 лв.) имат минимално разминаване от 70 лв., което не е съществено за 

отчитането на изпълнението. 

Таблица 2. Финансова реализация на ОПР по източници на финансиране 

Източник на 

финансиране 

Индикативно 

разпределение (АОПР) 

Отчетено 

разпределение Изпълнение 

(лв.) (%) (лв.) (%) 

Общински бюджет 5 372 850,00 8,50% 3 865 129,12 8,50% 71,94% 

Фондове на ЕС 33 466 040,00 52,97% 31 735 383,42 69,79% 94,83% 

Централен бюджет 14 931 350,00 23,63% 8 139 765,88 17,90% 54,51% 

Частни инвестиции 9 264 640,00 14,66% 444 073,12 0,98% 4,79% 

Други източници 142 050,00 0,22% 1 289 734,60 2,84% 907,94% 

Общо: 63 176 930 100,00% 45 474 086,14 100,00% 71,98% 

Източник: Авторски колектив, ИУПП® 

Реалното изпълнение показва запазване на позициите на двата водещи източника. На 

първо място са средствата от ЕС, чиито дял нараства с около 17% между прогнозната и крайната 

стойност – от 52,97% до 69,79%. Изпълнението на този източник е 94,83%, близко до пълно 

изпълнение и второто най-добро. 

На второ място запазват позицията си средствата от Централния бюджет с дял от 17,90%, 

като той намалява спрямо индикативния с 5,73%. Финансовата реализация е на четвърто място 

(54,51%). Трябва да се изтъкне, че вероятно липсват данни за голяма част от постъпилите 
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средства от Централния бюджет и те въобще не са включени в таблицата в Приложение 1. С 

държавно финансиране са делегирани дейности в социалната и образователната сфери (основни 

в бюджета на Община Сливо поле), средства, отпускани с Постановления на Министерски съвет 

ПМС и по друг ред за инфраструктурни проекти и други. Липсата на данни за такива постъпили 

средства изкривява и подценява значението на Централния бюджет като източник при оценката 

на реализация на ОПР. 

На трето място се нареждат средствата от Общинския бюджет, който се изкачват от 

четвъртото място в индикативното разпределение. Индикативният дял напълно съвпада с 

реализирания – 8,50%. Въпреки това, финансовото изпълнение е на 71,94%, като не са 

привлечени в пълния си размер всички предвидени средства. 

На четвърто място, от предвиденото пето в индикативната таблица, се изкачват средствата 

от Други източници. Това са средства от спечелени проекти към Предприятие за управление на 

дейностите по опазване на околната среда, Националния доверителен „ЕкоФонд“, Програма 

„Красива България“, кредити, дарения и други. Делът им се увеличава от 0,22% до 2,84%. Те имат 

и най-доброто изпълнение (единствените с преизпълнение) – 907,94%! 

Частните инвестиции заемат едва последното пето място, въпреки че в индикативното 

разпределение са на третото. При предвиден дял от 14,66%, те постигат 0,98%, а по изпълнение 

също са на последно място – едва 4,79%. 

Многото размествания между индикативното и реалното изпълнение на бюджета, 

както и наложилата се голяма актуализация в АОПР, показват, че той не е планиран добре. 

По-голямата част от източниците показват добро ниво на изпълнение, като изключение са 

втория по тежест (Централния бюджет) с реализация от 54,51% и разочароващото 

представяне на частните инвестиции с нищожния дял от 4,79%. Това се отразява на общата 

реализация на ОПР. която е 71,98%. Обезпокоително е разчитането до голяма степен 

изцяло на външни източници за реализирането на ОПР – средствата от ЕС, от Централния 

бюджет и от Други източници имат дял от 90,52%. 

Изводите от цялостната финансова оценка на ОПР са следните: 

 Финансовата реализация на ОПР е много добра (71,98%); 

 Привлеченият финансов ресурс е реализиран балансирано и ритмично през 

годините, няма наличие на „нулеви“ години, с изключение на такива по отделните 

приоритети. При общата им реализация, няма силно доминиращи приоритети, като 

силните и слабите им години се допълват взаимно; 

 Териториалното разпределение е балансирано – всички населени места получават 

инвестиции над средните и те отговарят на броя на населението им; 

 Първоначално планираното разпределение по източници не реализирано, като се 

налага голяма промяна в АОПР. Тя е частично изпълнена, като разочароващи са 

резултатите на средствата от Централния бюджет (изпълнени на около 50%) и почти 

пълната липса на частни инвестиции (дял от едва 4,8%). 

При бъдещо планиране е необходимо залагането на по-балансирано и обективно 

разпределение на средствата по източници. При изпълнението на програмата за 

реализация трябва да се осигурят проектна готовност и други мерки, така че да се търси 
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максимално използване на наличните възможности и да не се допускат „нулеви години“ 

без постъпващи инвестиции по отделните приоритети. 

6. ОЦЕНКА НА ОБЩОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ. 

Дълготрайното въздействие, което оказва реализацията на ОПР Сливо поле 2014-2020 г., 

не може да бъде оценено непосредствено след приключване на плановия период, защото част от 

проектите имат хоризонт на изпълнение до 2022-2023 г., а при други трябва да мине време, за да 

се преценят икономическите и социалните ефекти от тях. Още повече, че 2020 година е уникална 

с това, че през месец март бе обявена световната пандемия от Covid-19, която засегна значителна 

част от социално-икономическия живот у нас. Това неминуемо оказа влияние върху планирането 

на капиталовите разходи на общините, текущите разходи и изпълнението на приетите бюджети. 

Голяма част от средствата на национално и местно ниво се насочиха към преодоляване на 

последствията и борбата с Covid-19. 

Настоящата обща оценка на въздействието на ОПР обхваща два етапа. Първият 

представя най-обобщено социално-икономическото състояние в общината по ключови 

демографски, социални и икономически показатели. Въпреки че те не са повлияни само от 

изпълнението на ОПР, може да се приеме, че тези показатели най-точно отразяват резултатите от 

провеждането на политики на регионално и местно ниво. 

Вторият етап представя резултатите от изготвените конкретни специфични за ОПР 

индикатори, които би следвало да отразяват ефектите от неговото изпълнение на територията на 

община Сливо поле. 

6.1. ОБОБЩЕНО СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКО СЪСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ НА 

ОБЩИНАТА. 

Ключовите показатели за социално-икономическото състояние и развитие на общината са 

характеристиките на неговите население и икономика. Наличните данни са недостатъчни или 

конфиденциални, така че не може да бъде направено пълно и точно сравнение между началото 

на периода на действие на ОПР (началото на 2015 г.) и неговия край (края на 2020 г.). 

Динамиката на населението в община Сливо поле показва, че броят на населението за 

периода намалява, което е обща тенденция за цялата страна, с изключение на част от най-

големите градове и единици други общини. В началото на периода на действие на ОПР Сливо 

поле – към 31.12.2013 г., населението на общината е 10 473 души. В края му (към 31.12.2020 г.), 

то е 10 017 души (намаление с 420 души или със 4% за периода от 7 години). 

Коефициентът на раждаемост (брой раждания на 1 000 души) за община Сливо поле също 

бележи изменение в посока влошаване през периода – намаление от 9,9‰ до 5,32‰ или почти 

наполовина по-ниска стойност. Tой е с по-ниска стойност спрямо тази за област Русе (7‰), 

Северния централен район (СЦР) (7‰) и националния (8,5‰) към 2020 г. Коефициентът на 

смъртност (брой умрели на 1 000 души от населението) също бележи влошаване за разглеждания 

период. През 2013 г. той има стойност 22,3‰, а през 2020 г. се е повишил до 24,2‰ (увеличение 

с 1,92‰). Спрямо данните за другите статистически нива към 2020 г., община Сливо поле отново 

е с по-лош показател. Коефициентът за област Русе е 20,5‰, за СЦР е 20,9‰ и 18‰ на 

национално равнище. В следствие пандемията от Covid-19 при данните за 2020 г. има влошаване 

на всички статистически нива. 



45 

Коефициентът на естествен прираст (разликата в броя на новородените и починалите на 1 

000 души) в общината също се влошава. През 2013 г. той има стойност от -12,4‰, а през 2020 г. 

тя е вече -18,9‰ (разлика от -6,52‰). Към 2020 г. същият показател има по-благоприятни 

стойности на другите нива. За област Русе той е -13,5‰, за СЦР е -13,9‰ и -9,5‰ на национално 

ниво. 

Показателят механичен прираст е с положителна стойност и в началото (+13 души за 2013 

г.) и в края на разглеждания период (+645 души за 2020 г.), което донякъде компенсира 

негативните стойности на естествения прираст, намаляващата раждаемост и увеличаващата се 

смъртност, но не в достатъчна степен, за да компенсира трайно намаляващото население. 

Поради отрицателните тенденции за по-голяма част от показателите, община Сливо 

поле е застрашена от демографския проблем. Демографският проблем е актуален на 

национално ниво и са необходими целенасочени действия за неговото разрешаване. По-

лошите стойности на показатели за общината спрямо областта, района и националното 

равнище показват, че Община Сливо поле е в по-неравностойно положение и трябва да 

води по-интензивни политики, които да запазват броя на населението и да привличат ново. 

Таблица 3. Социално-икономически показатели на община Сливо поле 

Показател 

(актуалност на данните) 

Стойност 

Изменение в началото на 

периода 

в края на 

периода 

брой на населението 
(към 31.12.2013 г. и 31.12.2020 г.) 

10 437 10 017 -420 

коефициент на раждаемост (за 2013 г. и 2020 г.) 9,9 5,3 -4,6‰ 

коефициент на смъртност (за 2013 г. и 2020 г.) 22,3 24,2 +1,92‰ 

коефициент на естествен прираст 

(за 2013 г. и 2020 г.) 
-12,4 -18,9 -6,52‰ 

механичен прираст (за 2013 г. и 2020 г.) 13 645 +632 
  

брой предприятия (към 2013 г. и 2020 г.) 235 295 +60 

брой заети лица (към 2014 г. и 2020 г.) 1 514 1 433 -81 

стойност на произведената продукция от 

нефинансовите предприятия 
(за 2014 г. и 2020 г.) 

337 293 000 лв. 466 145 000 лв. 128 852 000 лв. 

произведена продукция на 1000 д. 
(за 2014 г. и 2020 г.) 

32 569 815 лв. 47 628 998 лв. 15 059 183 лв. 

разходи за придобиване на дълготрайни 

материални активи (ДМА) (за 2014 г. и 2020 г.) 
10 858 000 лв. 21 753 000 лв. 10 895 000 лв. 

ниво на безработица (за 2013 г. и 2020 г.) 18,0% 10,9% -7,1% 

средна брутна годишна работна заплата 

(за 2013 г. и 2020 г.) 
8 017 лв. 13 114 лв. +5 097 лв. 

Източник: Авторски колектив, ИУПП®, по данни от НСИ и Дирекция „Бюро по труда“ 

При икономическите показатели, общият брой на предприятията в общината бележи 

увеличение с 20,3% или 60 броя. Така, към края на 2020 г., развиват дейност 295 предприятия, 

които са произвели продукция с финансов еквивалент от 466 млн. лв. (ръст с 38,2% за периода). 

Производителността на труда се повишава с 46,2% спрямо произведеното на 1000 д., при 

положение, че броя на заетите лица намалява с 5,35% до 1 433 души. Това е единственият 

икономически показател, бележещ негативна тенденция Годишният размер на направените 

инвестиции също бележи ръст от точно 2 пъти – от 10,9 млн. лв. до 21,8 млн. лв. Нивото на 
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безработицата бележи значително намаление като от 18% през 2013 г. спада до 10,9% през 2020 

г. (намаление с 39,4%). Все пак, стойността е значително по-високата от тези на национално 

(5,2%), регионално (6%) и областно (2,6%) ниво. Средната брутна годишна работна заплата 

(13 114 лв.) бележи ръст с 63,58% и е сходна с тази в областта (13 591 лв.) и региона (13 330 лв.), 

но изостава от средната за страната (16 687 лв.). 

Икономическото развитие на общината бележи положителна тенденция. Има 

увеличение по всички разгледани показатели, с изключение на намаляващия брой на заетите 

лица. Намаляването на броя на заетите лица е резонен с оглед намаляващото население на 

общината и промяната във възрастовата пирамида в негативна посока - намалява населението 

под и в трудоспособна възраст за сметка на това над трудоспособна. 

Заложените в стратегическата рамка на ОПР приоритети отговарят на 

необходимите, произтичащи от социално-икономическото състояние на община Сливо 

поле и потенциалите за нейното развитие. 

Община Сливо поле създава предпоставки за по-добро качество на живот – има 

развитие на икономиката, инвестират се средства в подобряване на средата и предоставяне 

на качествени услуги на населението и бизнеса. В следствие реализирането на ОПР се отчита 

икономическо развитие, съпътствано от подобрена инфраструктура и околна среда. Водената 

активна социална политика, заедно с икономическия ръст, би трябвало да са предпоставка за 

положително развитие и на демографските показатели, но такова към момента не се наблюдава. 

Като цяло, демографските тенденции по-трудно обръщат посоката си на развитие спрямо 

икономическите такива. 

6.2. СИСТЕМА ОТ ИНДИКАТОРИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА. 

Системата от индикатори, заложени в ОПР, както и проблемите с отчитането им, са вече 

частично описани в т. 3. „Обща структура и процес на наблюдение на ОПР“. 

Като цяло, системата от индикатори за наблюдение и оценка на ОПР Сливо поле е 

сложна, лошо систематизирана и със съществени пропуски и грешки в нея. Тя не е пряко 

обвързана със стратегическата рамка на ОПР, което е ключово, за да може да се използва 

за отчитане на нейната реализация. При извършените отчитания в ГД също са допускани 

грешки и липсва последователно отчитане на всички индикатори. 

С АОПР е актуализирана матрицата на индикаторите с добавени целеви стойности и са 

премахнати 17 индикатора. Индикаторите, включени в Програмата за реализация на ОПР не са 

актуализирани. След извършената актуализация в ГД за периода 2018-2020 г. се наблюдава 

подобряване в отчетността и наличието на изводи от наблюдението. 

Констатират се следните пропуски и проблеми с индикаторите: 

 индикаторите по Приложение 1 в първоначалния вариант на ОПР преди 

актуализацията са без базови, междинни и целеви стойности, което прави отчитането 

им невъзможно (няма база за сравнение); 

 в ГД 2014 г. са отчетени индикаторите от Приложение 1. Не са отчетени всички 

индикатори, има добавени и премахнати индикатори, без това да е официално решено 

с актуализиране на ОПР. Налични са няколко колони за годините 2010-2014 г., като 

някои индикатори са с отчетени стойности за тези по-ранни години, много преди 

началото на действие на ОПР Сливо поле 2014-2020; 
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 в ГД 2015 г. при индикаторите от Приложение 1 липсват изцяло тези от групите 

„Икономически индикатори“, „Качество на живот (благосъстояние и разполагаеми 

средства в домакинствата)“, „Пазар на труда“ и „Демографски показатели“. Добавена 

е колона с ниво на отчитане „област“, но за нито един индикатор няма отчетена 

стойност на това ниво. В „Отчет за изпълнение на Общински план за развитие на 

община Сливо поле 2014-2020 г. за 2015 година“ към ГД има колони с отчитане по 

стратегическата рамка на ОПР в колони „2015 продукт“ и „2015 резултат“. В тази 

матрица има зададени период на отчитане, базова и целева стойност. Самото отчитане 

в ГД не е правено с точна мерна единица, а в общия случай е описателно. Попълнени 

са едва 24 от 136 позиции (клетката е оставена празна); 

 в ГД 2016 г. са отчетени единствено индикаторите от Приложение 1. Отново липсват 

същите групи с индикатори, както през 2015 г. Отчетени са 43 индикатора, а 41 не са. 

Отново присъства колона за ниво на отчитане „Област“, но липсват стойности за 

индикаторите (което е и логично, тъй като част от индикаторите са териториално 

свързани с община Сливо поле, например „Увеличен относителен дял на 

предоставяните социални услуги – 3 нови услуги в ЦСРИ с. Ряхово“); 

 в ГД 2017 г. отчитането е извършено отново само по Приложение 1 от ОПР и по същия 

начин, като през 2015-2016 г. Стойности са отчетени по 46 индикатора, а по 38 не са; 

 в МО е извършено отчитане единствено на индикаторите от Приложение 1 с обща 

„стойност за 2014/2015/2016“ и отчитане на „Тенденция към стойност за 2012/2013 г.“ 

– възходяща, без развитие, низходяща, без възможност да се проследи. Обобщената 

оценка е, че „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.“; 

 в ГД 2018-2020 г. отново са включени индикаторите от групите, липсващи в периода 

2015-2017 г. Добавени са целеви стойност и за всички индикатори е извършвано 

отчитане (дори и с нулеви стойности, но няма оставени празни клетки). 

Въпреки редицата нарушения в процеса на отчитане и компрометираните 

индикатори, може да се обобщи, че индикаторите за наблюдение отчитат положително 

развитие в по-голямата си част. Значим напредък е направен по отношение на 

икономическите индикатори на общината, а по-негативно развитие се наблюдава по 

отношение на индикаторите, касаещи инфраструктурата, здравното обслужване и 

опазването на природните ресурси. 
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7. ОЦЕНКА НА ЕФЕКТИВНОСТТА И ЕФИКАСНОСТТА НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ 

РЕСУРСИ. 

Оценката на ефективността и ефикасността е изготвена на базата на сравнителен и 

количествен анализи. 

Първият включва преглед на заложени в ОПР проекти и инициативи и доколко те са 

реализирани в периода 2014-2020 г. (още наричан „техническо изпълнение на ОПР“). Тъй като 

представеният към ОПР Сливо поле индикативен списък с проекти не е изчерпателен, не може 

да се оцени степента на тяхната реализация. Всички проекти (представени в Приложение 1), 

отчетени в настоящата ПО са вече реализирани с незначителен брой такива, в процес на 

реализация и през новия програмен период 2021-2027 г. Всичко това налага оценката да бъде на 

базата реализирането на заложените мерки и дейности. Основата на този анализ е поставена в т. 

4. „Оценка на степента на постигане целите и устойчивостта на резултатите.“. Степента на 

ефективност се определя в следните граници: 

 ниска ефективност <50%; 

 средна ефективност 50%<=>80%; 

 висока ефективност >80%. 

Вторият анализ включва оценка на ефикасността, която се базира на връзката между 2 

фактора – използвани ресурси и постигнато изпълнение по приоритети (ефективност). Чрез 

оценката се илюстрира доколко ефикасно са вложени ресурсите, като измерва изразходвания 

бюджет за постигането на всеки от приоритетите. 

7.1. ОЦЕНКА НА ЕФЕКТИВНОСТТА. 

7.1.1. Сравнение между заложените в Приоритет 1 на ОПР дейности и изпълнението им. 

Приоритет 1 е насочен към мерки за обновяване на техническата инфраструктура, 

превенцията от природни рискове и устройственото планиране в община Сливо поле. Този 

приоритет е на първо място по размер на планираните (26 млн. лв.) и привлечените (16,3 млн. 

лв.) средства, както и трети по степен на изпълнение (62,78%). 

Приоритетът включва 4 специфични цели, 8 мерки и 19 дейности. Отчетени са 60 

осъществени проекта – втори по брой. При сравнение на заложените дейности и тяхното 

изпълнение се отчита че, 16 дейности са изпълнени, а 3 не са. Изпълнението на дейностите по 

приоритета е 84,2%. Приоритетът и заложените към него дейности са с висока степен на 

ефективност. 

7.1.2. Сравнение между заложените в Приоритет 2 на ОПР дейности и изпълнението им. 

Приоритет 2 е насочен към мерки за повишаване компетенциите на ОбА, подобряване на 

материалната база и разширяване на предлаганите услуги. Той е на последно място по 

планираните (600 хил. лв.) и реализираните инвестиции (204 хил. лв.), както и по степента на 

изпълнение (33,94%). 

Приоритетът включва 2 специфични цели, 2 мерки и 10 дейности. Отчетени са 14 

осъществени проекта (на шесто, последно място по брой). При сравнение на заложените 

дейности и тяхното изпълнение се отчита че, 6 дейности са изпълнени и няма неизпълнени, а 4 
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не са. Изпълнението на дейностите по приоритета е 60%. Приоритетът и заложените към 

него дейности са със средна степен на ефективност. 

7.1.3. Сравнение между заложените в Приоритет 3 на ОПР дейности и изпълнението им. 

Приоритет 3 е насочен към инвестиции в развитие на икономиката и нейната 

конкурентоспособност. Този приоритет е втори по размера на индикативните (19,7 млн. лв.) и на 

привлечените (13,8 млн. лв.) средства, и втори по най-добро изпълнение (68,86%). 

Приоритетът включва 2 специфични цели, 4 мерки и 11 дейности. Отчетени са 34 

осъществени проекта (трето място по брой проекти). При сравнение на заложените дейности и 

тяхното изпълнение се отчита че, 9 дейности са изпълнени, а 2 не са. Изпълнението на 

дейностите по приоритета е 81,8%. Приоритетът и заложените към него дейности са с 

висока степен на ефективност. 

7.1.4. Сравнение между заложените в Приоритет 4 на ОПР дейности и изпълнението им. 

Приоритет 4 е насочен към мерки за развитието на туризма и между общински и 

регионални на партньорства. Приоритетът е пети по размер на индикативния (4,1 млн. лв.) и 

реализирания (2,2 млн. лв.) бюджет, както и четвърти по реализация - на 54,65%. 

Приоритетът включва 2 специфична цел, 3 мерки и 9 дейности. Отчетени са 19 

осъществени проекта (на четвърто място, споделено с равен брой проекти с П6). При сравнение 

на заложените дейности и тяхното изпълнение се отчита че, 8 дейности са изпълнени, а 1 не е. 

Изпълнението на дейностите по приоритета е 88,9%. Приоритетът и заложените към него 

дейности са с висока степен на ефективност. 

7.1.5. Сравнение между заложените в Приоритет 5 на ОПР дейности и изпълнението им. 

Приоритет 5 е насочен към мерки за подпомагане пазара на труда, развитие на социалната 

инфраструктура и дейности, облагородяване на публичната среда. Този приоритет е четвърти по 

размер на индикативния (6 млн. лв.) и трети на реализирания (11 млн. лв.) бюджети, както и с 

най-добро изпълнение, единственият преизпълнен (на 182,78%). 

Приоритетът включва 6 специфична цел, 9 мерки и 32 дейности. Отчетени са 170 

осъществени проекта (най-много като брой от всички приоритети). При сравнение на заложените 

дейности и тяхното изпълнение се отчита че, 27 дейности са изпълнени, а 5 не са. Изпълнението 

на дейностите по приоритета е 84,4%. Приоритетът и заложените към него дейности са с 

висока степен на ефективност. 

7.1.6. Сравнение между заложените в Приоритет 6 на ОПР дейности и изпълнението им. 

Приоритет 6 е насочен към мерки за подобряване качеството на околната среда, 

повишаване на енергийната ефективност и управление на отпадъците. Този приоритет е на трето 

място по размер на индикативния (6,8 млн. лв.) и четвърто по реализирания бюджет (2,5 млн. 

лв.), както и предпоследен (на пето място) по реализация - на 36,89%. 

Приоритетът включва 4 специфична цел, 5 мерки и 16 дейности. Отчетени са 19 

осъществени проекта (на четвърто място, споделено с равен брой проекти с П4). При сравнение 

на заложените дейности и тяхното изпълнение се отчита че, 8 дейности са изпълнени, а 8 не са. 

Изпълнението на дейностите по приоритета е 50%. Приоритетът и заложените към него 

дейности са със средна степен на ефективност. 
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7.2. ОЦЕНКА НА ЕФИКАСНОСТТА. 

Оценката на ефикасността е изготвена, базирайки се на сравнението на двата показателя 

– използвани ресурси и постигнато изпълнение. Тя дава представа за финансовата ефективност 

на ОПР Сливо поле 2014-2020 г. Важно е да се подчертае, че не винаги финансовата ефективност 

е еквивалентна на социалните ползи – ново разкрити работни места, спестено време при 

административно обслужване, получаване на подкрепа и други. 

Въпреки това, графиката дава отправна точка и по същество тя прави съпоставка между 

вложените ресурси в проекти, техния брой и в каква степен те са допринесли за изпълнението на 

съответния приоритет. В нея големината на кръга показва броя на реализираните проекти към 

съответния приоритет. Колкото по-голям е кръгът, толкова повече реализирани проекти има към 

определения приоритет. В същото време колко по-нагоре е по ординатната ос, толкова по-висок 

е процентът на финансово изпълнение. А колкото по-надясно по абсцисата – толкова повече 

средства са изразходвани в абсолютна стойност. 

Ефикасността е измерена без да бъдат взети под внимание средствата, получени от 

физическите и юридическите лица по т.нар. „плащания за единица площ“ за периода 2014-2020 

г. Това е така, защото те изначално не са били изрично планирани в ОПР, доколкото те са по-

скоро компенсаторни и не влияят в значителна степен за социално-икономическото развитие на 

общината, а и Общинска администрация няма как да влияе върху парични потоци по тях. 

Измерването на ефикасността не включва още средствата, които са получени по различни 

мерки, свързани с преодоляване на Covid-19 в размер на 112 хил. лв. – тъй като тези разходи 

възникват при форсмажорни обстоятелства и няма как да бъдат планирани или отчетени към 

дадена приоритетна ос в ОПР. 

Фигура 11. Сравнение между вложените ресурси в проекти, техния брой и приноса им към изпълнението 

на приоритетите на ОПР 

 

Източник: Авторски колектив, ИУПП® 

Приоритет 1

16 317 хил. лв.

62.78%

Приоритет 2

204 хил. лв.

33.94%

Приоритет 3

13 574 хил. лв.

68.86%
Приоритет 4

2 243 хил. лв.

54.65%

Приоритет 5

11 001 хил лв.

182.78%

Приоритет 6

2 490 хил. лв.

36.89%
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Графиката визуализира дисбаланса при изпълнението на ОПР на община Сливо 

поле по приоритети. Следва да се подчертае, че този дисбаланс се дължи основно на 

предвидените и изразходваните средства по отделните приоритети. В този смисъл ниската 

ефикасност, показана на графиката, може да се интерпретира и като лошо планиране на 

средствата при изготвяне на ОПР Сливо поле 2014-2020 г.: 

Приоритет 1. Обновяване на инфраструктурата на територията на общината е 

изпълнен на 62,78%. При планирани средства от 26 млн. лв. (първи по размер), стойността на 

осъществените проекти е 16,3 млн. лв. (запазена позиция). Броят на реализираните проекти е 

вторият най-голям - 60 броя. Те са важни за развитието на техническата инфраструктура на 

територията на общината – пътища, ВиК, превенция от свлачища и наводнения, устройствено 

планиране. 

Приоритет 2. Подобряване на административното обслужване е с финансово 

изпълнение от 33,94% (най-слабото). При планирани средства от 600 хил. лв. (най-малко като 

размер), стойността на осъществените проекти е 204 хил. лв. (запазена позиция). Реализирането 

му е свързано с функционирането на ОбА, която е пряко отговорна за реализирането на всички 

общински политики, включително и изпълнението на ОПР Сливо поле 2014-2020. Реализираните 

успехи в изпълнението му са в резултат и на изпълнението на този приоритет в частност. 

Приоритет 3. Повишаване конкурентоспособността на малки и средни предприятия 

на територията на общината е втори по размер на привлечените инвестиции (13,6 млн. лв.) и с 

второто най-добро изпълнение (68,86%). Броят на реализираните проекти е 19, но към този 

приоритет трябва да се включат 11 от проектите с Covid-19 мерки, отнасящи се до подпомагане 

на икономически субекти. Без съмнение, това е един от най-значимите приоритети за ОПР Сливо 

поле 2014-2020 г. и развитието на общината като цяло, свързан с нейната икономика. 

Подобрението на почти всички икономически показатели показват, че реализирането на 

дейностите по приоритета са дали ефект. 

Приоритет 4. Диверсификация на икономически дейности, разширяване на 

трансграничното сътрудничество и развитие на туристическия сектор е на пето 

(предпоследно) място по размер на планираните (4,1 млн. лв.) и по привлечените (2,2 млн. лв.) 

финансови средства. Той е на четвърто място по финансово изпълнение (54,65%). Поради 

отказване на чуждестранен партньор не е осъществен значим проект на голяма себестойност. 

Въпреки това, общината развива успешни партньорства по линия на МИГ и МИРГ, като са 

реализирани множество допълнителни проекти чрез осъществяването на двете стратегии. 

Приоритет 5. Създаване на предпоставки за насърчаване на заетостта, 

образованието, културата, квалификацията и социалната интеграция в община Сливо 

поле е четвърти по размер на планираните (6 млн. лв.) и трети по размер на привлечените (11 

млн. лв.) финансови средства. Той е единственият с преизпълнен бюджет с изпълнение от 

182,78% и с най-голям брой реализирани проекти – 170 броя. За много от делегираните държавни 

дейности няма налични данни и те не са отчетени. Към този приоритет са включени дейности, до 

известна степен по-подходящи за П1 (обновяване на публична инфраструктура), а в П4 са 

включени дейности, присъстващи и тук (обновяване на площадки за отдих). Изпълнени са 

множество проекти по важни аспекти за функционирането, развитието и дори бъдещето на 

общината – в образованието, културата и социалните дейности. 

Приоритет 6. Опазване на природните ресурси е трети по размер на планираните (6,8 

млн. лв.) и четвърти по размер на привлечените (2,5 млн. лв.) финансови средства. Той е 

предпоследен по изпълнение (на 36,89%). Включва 19 на брой проекти, колкото са и по П4. 
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Реализираните проекти са предимно в сферата на управлението на отпадъците, което и 

изключително важно и проблемно за много общини, но аспектите на енергийната ефективност, 

опазването на горския фонд и донякъде опазването и популяризирането на биоразнообразието 

остават на страна и не са достатъчно засегнати при изпълнението на ОПР. 

Оценката на ефикасността при изразходване на средства може да се направи и чрез още 

една гледна точка – тази на произхода на финансовите ресурси за подпомагане на общинските 

приоритети за развитие. От тази гледна точка, Община Сливо поле е високоефективна при 

изразходването на собствен ресурс, тъй като за всеки похарчен 1 лв. от общинския ресурс е 

успяла да привлече 10,77 лв. от други източници (близо 11 пъти повече!). 

8. ИЗВОДИ (ОБОБЩЕНА ОЦЕНКА) И ПРЕПОРЪКИ ОТНОСНО ПРОВЕЖДАНЕТО НА 

ПОЛИТИКАТА ЗА РЕГИОНАЛНО И МЕСТНО РАЗВИТИЕ. 

8.1. ОБОБЩЕНА ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПР СЛИВО ПОЛЕ 2014-2020 

ГОДИНА. 

При изготвяне на обобщената оценка са взети всички изводи, направени в предходните 

точки, като е разработена скала на оценка, която отговаря на следните въпроси: 

 Реализираните проекти съответстват ли на определената стратегическа цел на ОПР? 

 Съответстват ли изразходваните ресурси на заложените приоритети? 

 Съответстват ли изразходваните ресурси на постигнатите резултати? 

 Постигнатите резултати дали се очаква да са устойчиви във времето? 

Целенасочено, настоящето обобщение е извършено на ниво „приоритет“ и „специфична 

цел“, защото в цялостната стратегическа рамка на ОПР те би следвало да са най-устойчиви. 

Използваната скала е тристепенна: 

 Приоритетът е изцяло осъществен 

 Приоритетът е частично осъществен 

 Приоритетът не е осъществен 

Таблица 4. Обобщена оценка по приоритети 

Приоритет 
Оценка на 

изпълнението 
Коментар/препоръка 

Приоритет 1. Обновяване на 

инфраструктурата на територията 

на общината 

 

Приоритетът е структуриран добре, като 

отразява ключовите направления с 

необходимост от инвестиции – пътна и ВиК 

инфраструктура, превенция от рискове и 

бедствия, устройствено планиране. 

Дейности, които е по-подходящо да бъдат към 

този приоритет са включени и или дублирани в 

П3 и П5 – обновяване на публични 

пространства, асфалтиране (на автобусни 

спирки) и други. 

Техническото изпълнение е на много добро 

ниво, докато финансовото е на средно ниво. 
Изпълнени са значителен брой проекти (60 бр.). 



53 

Приоритет 
Оценка на 

изпълнението 
Коментар/препоръка 

Приоритет 2. Подобряване на 

административното обслужване 

 

Приоритетът е формулиран и структуриран 

добре. Важен за цялостното функциониране 

на ОбА и осъществяване на планираните 

политики, в частност изпълнението на ОПР. 

Част от дейностите, засягащи изпълнението на 

този приоритет са включени в П5 – 

обновяването на административни сгради 

(кметства). 

Средно ниво на техническо изпълнение и 

отчетена слаба финансова реализация (на 

33,94%). Вероятно има липсващи данни за 

осъществени дейности и проекти (за обучения 

на администрацията, закупуване на оборудване 

и други), но такива не са предоставени за 

изготвянето на настоящата ПО. 

Приоритет 3. Повишаване на 

конкурентоспособността на МСП 

на територията на общината 

 

След промените в АОПР, добре формулиран 

и структуриран приоритет – обхваща 

главните направления на икономиката на 

общината – селското стопанство и развитите 

производства. 

Основно са подпомогнати нови производства в 

селското стопанство, докато в промишлеността 

инвестициите са по-ограничени и са 

концентрирани в съществуващите големи 

дружества, развиващи дейност в общината. 

Много добро ниво на техническо и средно на 

финансово изпълнение. Разочароващ дял на 

реализираните частни инвестиции. 

Приоритет 4. Диверсификация на 

икономическите дейности, 

разширяване на ТГС и развитие на 

туристическия сектор 

 

Неоправдано отделяне в самостоятелен 

приоритет и обвързване помежду им на 

туризма, изпълнението на стратегиите на 

МИГ и МИРГ, осъществяването на между 

общински партньорства. 

Подходящо би било прехвърлянето им към П3 

(туризъм), П2 (МИГ, МИРГ и партньорства). 

Въпреки това, изпълнението на стратегиите на 

МИГ и МИРГ са важни за развитието на 

общината и допринасят за осъществяването и 

на други приоритети. 

Към приоритета е включен проект за 

обновяване на средата на живот, който е по-

подходящ за П1, макар че сходни проекти са 

включени и към П5. 

Много добро ниво на техническо и средно на 

финансово изпълнение. Реализирани са 

значителен брой проекти (34 на брой). 
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Приоритет 
Оценка на 

изпълнението 
Коментар/препоръка 

Приоритет 5. Създаване на 

предпоставки за насърчаване на 

заетостта, образованието, 

културата, квалификацията и 

социалната интеграция в община 

Сливо поле 

 

Приоритетът е добре структуриран спрямо 

включените в него направления. 

Въпреки насочеността му към развитие на 

социалните дейности и инфраструктурата, 

неоправдано към приоритета е включено 

обновяването на административни сгради и 

обновяването на публична инфраструктура (за 

спорт и отдих).  

Мерките относно заетостта, могат да се 

обвържат с икономическото развитие, въпреки 

че имат отношение и към социалните дейности. 

Не е засегнато здравеопазването, макар че е 

извършено обновяване на медицинския център 

в общината. 

Социалните дейности са ключови за всяка 

община. Те са и от значение за предлагане на 

качествена работна ръка, която е важен елемент 

за постигане на икономическо развитие. 

Приоритетът е с много добро техническо 

изпълнение, с отлично финансово 

изпълнение (единственият преизпълнен – на 

182,78%) и с най-голям брой осъществени 

проекти – 170 броя. 

Също добре формулиран и структуриран 

приоритет, с най-голяма финансова тежест в 

ОПР и с най-видими резултати от 

осъществяването му върху територията на 

общината. 

Приоритет 6. Опазване на 

природните ресурси 

 

Приоритетът има ясна структура и 

обособяване на включените дейности. 

Предвидените дейности са важни за 

съхраняване територията на общината. 

Проекти, подходящи за този приоритет са 

включени към други (биоразнообразие, 

енергийна ефективност). 

Слабо техническо изпълнение (с изключение 

на дейностите, свързани с управлението на 

отпадъците) и слабо финансово изпълнение 

(на 36,89%). 

Източник: Авторски колектив, ИУПП® 

8.2. ИЗВОДИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПР ОТНОСНО ПРОВЕЖДАНЕТО НА 

ПОЛИТИКАТА НА РЕГИОНАЛНО И МЕСТНО РАЗВИТИЕ. 

Основните изводи, съдържащи се в ПО, имат за цел да характеризират провежданата 

местна политика по реализацията на ОПР. Очертават се слабите и положителните моменти от 

процеса на изпълнение на общинския план, които да бъдат ползвани както при реализацията на 

ПИРО 2021-2027 г., така и при евентуална негова актуализация. 

Изводите, които са направени в резултат от извършената последващата оценка, могат да 

бъдат систематизирани по следния начин: 
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 ОПР на Сливо поле се е утвърдил като основен документ за управление и 

провеждане на интегрирана местна политика за устойчиво развитие на 

Общината. Има приемственост между ОПР 2007-2013 г. в ОПР 2014-2020 г., като това 

продължава и с актуалния ПИРО за периода 2021-2027 г.; 

 ОПР спазва задължителната структура за този документ, но се наблюдават 

технически и смислови пропуски и грешки в съдържанието.  

 стратегическата рамка кореспондират с плановите документи на областно и 

регионално ниво, но не е обоснована в контекста на община Сливо поле; 

 визията е прекалено дълга, от което посланието ѝ се губи; 

 стратегическите цели, приоритетите и специфичните цели отговарят на визията, но не 

са структурирани добре (има нелогично разпределение на ниво мерки, дейности и 

проекти); 

 през 2016 г. ОПР е допълнен с нови проекти по мярка 5.6.1. и 6.4.1; 

 изготвени са всички ГД, като по съдържание и обем отговарят на законовите 

изисквания. Между отделните доклади има промяна в начина на представяне 

(включително включените приложения), което затруднява последователното 

проследяване на напредъка в изпълнение на ОПР. Прилагани са финансови таблици по 

структурата на ОПР, което е подходящ и удобен начин за отчитане финансовото 

изпълнение; 

 системата от индикатори е сложна и с редица недостатъци, което се отразява на 

отчитането им и реалната им полза като средство за оценка на изпълнението. С 

промените в АОПР и в ГД за периода 2018-2020 г. голяма част от тези проблеми 

са решени; 

 извършената Междинна оценка през 2017 г. дава добра обща оценка и отчита 

положителни промени в социално-икономическия живот в общината. Предлагат 

се промени за отстраняване на констатираните проблеми и грешки в ОПР; 

 ОПР претърпява преработка с приемането на Актуализиран документ за 

изпълнение на ОПР на община Сливо поле през 2017 г. Извършени са съществени 

корекции за отстраняване на допуснати технически грешки и прецизиране на 

стратегическата рамка (допълвания и промени на мерки и дейности), промени във 

финансовата рамка и в системата от индикатори. 

 финансовото изпълнение на ОПР е на много добро ниво (71,98%), като само два от 

приоритетите са привлекли под 50% от предвидените средства; 

 постигнати са добри баланс и ритмичност при привличането на финансов ресурс 

по години и в разпределението на средствата спрямо територията и населението 

ѝ; 

 извършената оценка показва постигнати средни и високи нива на ефективност и 

ефикасност. 

От направените изводи може да се заключи, че от гледна точка на своята структура, 

съдържание и оформление, ОПР е слабо изготвен документ. Това налага значителна 

преработка и актуализация. Въпреки това, Общината се справя много добре с 

изпълнението и с процеса на наблюдение и оценка. Цялостната техническа и финансова 

реализация е много добра, като 55% от приоритетите са успешно изпълнени, а 40% частично. 
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Ефектите от прилагането на плана са видими – икономиката на община Сливо поле се 

развива в положителна посока; подобряват се образованието, здравеопазването, социалните 

услуги; обновява се техническата инфраструктура; ОбА функционира на много добро ниво. 

8.2.1. Сравнение с изводите и препоръките на ПО на Регионалния план за развитие (РПР) 

на Северозападния район (СЗР) от ниво 2. 

С промени в ЗРР в сила от 13.03.2020 г. е отменено изготвянето на ПО на Областната 

стратегия за развитие на област Русе за периода 2014-2020 г. и на Регионална схема за 

пространствено развитие на област Русе за периода 2014-2020 г., но такъв е изготвен на 

Регионалния план за развитие на СЦР за периода 2014-2020 г. 

Наличието на ПО на РПР на СЦР прави възможно настоящият доклад да бъде 

сравнен с подобен от по-високо йерархично ниво, т.е. да се сравни провеждането на 

политиките на регионално и местно развитие. Все пак, липсата на ПО на ниво област като 

междинно ниво, не дава възможност за пряко сравняване между отделните нива, тъй като те не 

са непосредствено разположени в йерархичната структура. 

В заключенията на ПО на РПР на СЦР и ПО на ОПР Сливо поле се установяват редица 

сходства в отчитането напредъка по социално-икономическите показатели: 

 Отчитат се измененията в демографските профили на района и общината, които 

показват наличие на устойчива тенденция на намаляване на населението. 

 Социалното и икономическото развитие на СЦР и на община Сливо поле се 

характеризират с положителна промяна на ключови макроикономически 

индикатори; 

 Продължава да не се наблюдава напредък в преодоляването на 

вътрешнорегионалните различия в СЦР, което е видимо и от изоставянето на 

община Сливо поле спрямо показателите на по-горните нива. На ниво община, Сливо 

поле е пример за постигане на добър баланс в инвестициите, което е предпоставка за 

намаляване на различията. 

Наличните сходства показват зависимостта на община Сливо поле от процесите на 

по-горно ниво. Със своята големина и икономика, общината е ограничен фактор 

единствено на областно ниво, но с много по-малко на регионално. Това я поставя в 

неизгодна позиция на подчинение и зависимост от процеси от по-високо равнище. 

При осъществяването на местните политики за развитие са необходими проява на 

ясно осъзнаване и приоритизиране на силните страни и потенциали, решителност и 

последователност на действията, гъвкавост спрямо променящите се условия и проява на 

иновативност.
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8.3. ИЗВОДИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПР ПО ПРИЕТИТЕ КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА. 

В долната таблица са систематизирани изводите, направени в ПО по критериите за оценка. Те могат да послужат на Общината за насока при 

бъдещи разработки на различни стратегически документи, свързани с провеждането на местна политика. 

Таблица 5. Изводи за изпълнението на ОПР, според приетите критерии за оценка 

Обоснованост Ефективност Ефикасност Устойчивост Прозрачност 

Приемственост с ОПР 2007-

2013 г. 

ОПР Сливо поле не е добре 

изготвен и аргументиран 

документ. 

Стратегическата рамка 

отговаря на визията, макар 

че не е представена 

аргументация за 

определянето ѝ. 

В стратегическа рамка има 

грешки, неясноти и липса 

на логическа обоснованост. 

Първоначално заложената 

финансова рамка е крайно 

нереалистична (23 пъти 

целия годишен бюджет на 

Общината). 

Много добра финансова 

реализация от 71,98%. 

Привлечен значителен 

финансов ресурс – 45,2 млн. 

лв. 

Изпълнени множество и 

съществени проекти (323 

броя), важни за развитието 

на община Сливо поле. 

Пряко влияние на 

различни сфери от живота 

в общината – икономика, 

социални дейности, околна 

среда и инфраструктура, 

административен капацитет. 

Изразходването на 

ресурсите, при 

изпълнението на проектите 

в периода 2014 – 2020 г., е 

ефикасно, доколкото се 

провеждат съответните 

процедури по Закона за 

обществените поръчки, които 

позволяват получаването на 

най-добро съотношение 

цена/качество. 

Сравнението между 

заложените финансови 

средства и очакваните 

резултати с постигнатото към 

края на 2020 г., показва, че 

ефикасността на ОПР е на 

предимно високо ниво. 

Голяма част от 

реализираните проекти 

имат дълготраен резултат, 
което неминуемо ще има 

устойчив ефект върху 

цялостното развитие на 

общината. От тях най-

забележими примери са 

проектите за 

инфраструктурно развитие. 

Инвестициите и 

положителното развитие на 

икономиката, социалните 

дейности и качественото 

административно 

обслужване са двигател на 

общото развитие. 

Приемственост в ПИРО 

Сливо поле 2021-2027 г. на 

политиките и приоритетите 

на ОПР Сливо поле 2014-

2020 г. 

Към момента на съставяне на 

настоящата ПО, ОПР, АОПР, 

МО и всички ГД са налични 

на интернет страницата на 

Общината, макар че са 

трудни за намиране в нейната 

структура. 

Спазен е процесът за 

наблюдение и оценка на 

ОПР, като навреме са 

изготвяни всички доклади 

и други документи. 

По-значимите проекти, 

финансирани със средствата 

на ЕСИФ8, имат бюджет за 

публичност, който се 

разходва за запознаване на 

обществеността с очакваните 

резултати. 

Източник: Авторски колектив, ИУПП® 

                                                 
8 ЕСИФ – Европейски структурни и инвестиционни фондове 
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9. ПРИЛОЖЕНИЯ. 

Приложение 1: Списък с реализирани проекти и дейности на ОПР Сливо поле 2014-2020 г. 

Приложение 2: Обобщена таблица за финансовото изпълнение на ОПР Сливо поле 2014-2020 г. 
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Приложение 1: Списък с реализирани проекти и дейности на ОПР Сливо поле 2014-2020 г. 
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инвестиции 

Други 

източници <
2

0
1
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0
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0
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2
0
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2
0
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2
0
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2
0
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9
 

2
0

2
0
 

2
0

2
0

<
 

Приоритет 1. Обновяване на инфраструктурата 

на територията на общината 
16 316 634,16 418 973,00 9 996 911,16 5 349 165,00 0,00 551 585,00   

1-3 Ремонт на тротоари - 3 проекта   22 368,00 22 368,00                           

4 
Проект „Ремонт на път III-2102 

(Сливо поле-Борисово-Черешово)“ 
  1 297 720,90     1 297 720,90                       

5 

- 

17 

Реконструкция/рехабилитация и 

изграждане на ВиК мрежи - 13 

проекта 

  567 933,00 8 352,00   19 996,00   539 585,00                   

18 
Реконструкция и рехабилитация на 

общинска пътна мрежа 
  370 486,00 20 486,00   350 000,00                       

19 

Разходи за текущ ремонт и 

поддържане на Републикански 

пътища 

  124 000,00     124 000,00                       

20 

Проект „Реконструкция на 

водопроводна мрежа в с. Голямо 

Враново и с. Юделник, общ. Сливо 

поле“ 

  7 038 154,62   7 038 154,62                         

21 

Проект „Реконструкция и 

рехабилитация на участъци от 

общински пътища RSE1172 (път 

III-2102, Борисово-Черешово)-

Стамболово-Кошарна-Юделник 

(път RSE1130) и път RSE1130 

(път1-2 (Русе-Николово-Граница 

общ.(Русе-Сливо поле)-Юделник-

Борисово (път III-2102)“ 

  2 292 345,00   2 140 061,00 152 284,00                       

22 

Проект „Реконструкция и 

рехабилитация на улици в гр. 

Сливо поле и с. Голямо Враново, 

Община Сливо поле“ 

  569 419,16   569 419,16                         
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23 

Проект „Реконструкция и 

рехабилитация на два пътя от 

общинска пътна мрежа, 

осъществяващи връзка между 

индустриална зона и път RSE II-21 

(Русе-Силистра), както и с път III-

2102 (Сливо поле-Кубрат)“ 

  803 300,00     803 300,00                       

24 

Проект „Подобряване средата на 

живот в населените места от 

Община Сливо поле разположени 

по поречието на р. Дунав и 

подобряване достъпа до 

крайбрежната зона на гр. Сливо 

поле“ 

4 249 276,38   249 276,38                         

25 
Почистване на отводнителен канал, 

с. Кошарна 
  0,00 0,00                           

26 

Поставяне на маркировка и 

постоянна организация на 

движението в с. Ряхово 

  18 639,00     18 639,00                       

27 

Оцифряване на съществуващите 

кадастрален и регулационен 

планове на село Борисово 

  0,00 0,00                           

28 

Проект „Основен ремонт на 

общински път RSE2170 

(Черешово-Сеслав)“ 

  188 010,00     188 010,00                       

29 

Проект „Основен ремонт на 

общински път RSE1173 (Ряхово-

Бабово-Голямо Враново-Малко 

Враново)“ 

  988 439,00 25 911,00   962 528,00                       

30 

Проект „Основен ремонт на 

общински път RSE1171 (Сливо 

поле-Ряхово)“ 

  14 995,00     14 995,00                       

31 
Изработване на Общ устройствен 

план на общината 
  65 000,00     65 000,00                       
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32 

Изготвяне на технически проект за 

обект „Отводняване на ул. „Цар 

Борис I“, с. Ряхово“ 

  12 000,00 12 000,00                           

33 

Възстановяване на пътен мост над 

дере в с. Юделник в района между 

ул. „Дунав“ и ул. „Възраждане“ 

  391 028,00     391 028,00                       

34 

- 

48 

Изграждане на водопроводни 

отклонения за гробищни паркове - 

15 проекта 

  202 000,10 23 986,00   166 014,10   12 000,00                   

49 

- 

57 

Рехабилитация/реконструкция/изгр

аждане на улична мрежа - 9 

проекта 

  419 520,00 245 870,00   173 650,00                       

58 

Проект „Извършване на 

укрепителни дейности периодично 

активно свлачище в с. Юделник“ 

  92 000,00     92 000,00                       

59 

Проект „Изпълнение на СМР за 

изграждане на дъждовна 

канализация в района на 

кръстовищата на ул. „Цар Борис I“ 

с улици „Люлин“ и „Весела“ в с. 

Ряхово, за отводняване на 

общинските терени застрашаващи 

жилищни домове от наводняване“ 

  530 000,00     530 000,00                       

60 

Проект „Реконструкция и основен 

ремонт на улици в с. Стамболово, 

с. Кошарна, гр. Сливо поле“ 

  60 000,00 60 000,00                           

Приоритет 2. Подобряване на 

административното обслужване 
203 630,00 119 420,00 0,00 84 210,00 0,00 0,00   

1 

Повишаване квалификацията на 

служителите в Община Сливо поле 

с участие в курсове и семинари 

  11 000,00 11 000,00                           

2 

- 

13 

Осъвременяване на материалната 

база чрез оборудване и прилагане 

на нови IT технологии - 12 

проекта 

  187 630,00 103 420,00   84 210,00                       
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14 

Проект „Изработване на нова уеб 

базирана платформа за посрещане 

на съвременните потребности на 

Община Сливо поле“ 

  5 000,00 5 000,00                           

Приоритет 3. Повищаване на 

конкурентоспособността на МСП на 

територията на общината 

13 573 795,83 0,00 13 127 922,71 1 800,00 444 073,12 0,00   

1 
Проектиране на разширение на 

пазар в гр. Сливо поле 
  1 800,00     1 800,00                       

2-8 
Проекти за инвестиции в развитие 

на малки стопанства - 7 проекта 
  203 000,00   203 000,00                         

9 

- 

11 

Проекти за инвестиции в 

преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти 

(подмярка 4.2.) - 3 проекта 

  7 134 000,00   7 134 000,00                         

12 

- 

22 

Проекти за инвестиции в 

земеделски стопанства (подмярка 

4.1.) - 11 проекта 

  4 390 000,00   4 390 000,00                         

23 

- 

24 

Проект „Създаване на 

жизнеспособно и устойчиво 

земеделско стопанство, с основна 

дейност поддържане и създаване 

на трайни насаждения отглеждани 

по биолoгичен начин“ - 2 проекта 

  71 818,59   71 818,59                         

25 

Проект „Създаване на 

жизнеспособно и устойчиво 

земеделско стопанство, с основна 

дейност отглеждане на трайни 

насаждения и зеленчуци“ 

  24 447,50   24 447,50                         

26 

- 

28 

Проект „Стартова помощ за 

създаване на стопанство на млад 

фермер“ - 3 проекта 

  97 790,00   97 790,00                         
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29 

Проект „Разработване на 

интегрирана стратегия за воденото 

от общностите местно развитие за 

територията на Общините 

Тутракан и Сливо поле“ 

  25 000,00   25 000,00                         

30 

Проект „Подобряване на 

производствения капацитет и 

експортния потенциал на „Тосита“ 

АД, гр. Русе“ 

  389 000,00   272 300,00   116 700,00                     

31 

Проект „Подобряване на 

производствения капацитет и 

генериране на допълнителен 

експортен потенциал в „Изолат“ 

ООД чрез разширяване на 

технологичния парк“ 

  204 831,25   184 348,13   20 483,12                     

32 

Проект „Подобряване на 

енергийната ефективност на фирма 

„Удекс“ ЕООД“ 

  383 381,00   267 096,00   116 285,00                     

33 

Проект „Закупуване на машини и 

оборудване, осигуряващи 

въвеждането на нови технологии, 

повишаващи ефективността, 

капацитета и експортния 

потенциал на „Удекс“ ЕООД“ 

  624 727,49   434 122,49   190 605,00                     

34 

Отглеждане на трайно насаждение 

от сливи и създаване на ново 

насаждение с площ 7,00 дка 

  24 000,00   24 000,00                         

Приоритет 4. Диверсификация на 

икономическите дейности, разширяване на 

ТГС и развитие на туристическия сектор 

2 243 408,93 59 625,00 2 144 829,93 38 954,00 0,00 0,00   

1 

Разширяване на сътрудничеството 

с общини от съседни държави – 

спортна среща с Община Гряка, 

Румъния 

  1 000,00 1 000,00                           
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2 

Проект „Създаване на зона за 

отдих с детски площадки в гр. 

Сливо поле“ 

5 44 000,00   44 000,00                         

3 

Проект „Разнообразяване на 

туристическата инфраструктура 

чрез създаване на посетителски 

център и туристически атракции 

свързани с река Дунав“ 

  0,00   0,00                         

4 

Проект „Проектиране и внедряване 

на система за електронна рибна 

борса за подпомагане на рибарския 

сектор в МИРГ „Главиница-

Тутракан-Сливо поле““ 

  167 477,53   167 477,53                         

5 

Проект „Преустройство на 

съществуваща масивна двуетажна 

сграда със сутерен в 

информационен център с почивна 

станция и изграждане на павилион 

за образователни занятия в село 

Бръшлен“ 

  467 090,00   437 815,00 29 275,00                       

6 

Проект „Представяне на 

фолклорното богатство на 

Дунавския край“ 

  30 845,12   30 845,12                         

7 

Проект „Празник на водните 

спортове на р. Дунав при с. 

Бръшлен“ 

  40 728,03   40 728,03                         

8 

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 

  49 000,00   49 000,00                         
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9 

Проект „Подобряване средата на 

живот в населените места от 

Община Сливо поле разположени 

по поречието на р. Дунав и 

подобряване достъпа до 

крайбрежната зона на гр. Сливо 

поле“ 

1 249 276,38   249 276,38                         

10 

Проект „Опознай пътя на водата – 

защита на водното природно 

наследство на териториите на 

Общините 

Тутракан/Главиница/Сливо поле“ 

6 177 440,00   177 440,00                         

11 

Проект „Картиране и 

популяризиране на РО „Главиница-

Тутракан-Сливо поле” като 

цялостна туристическа дестинация 

с фокус върху риболовния 

туризъм“ 

  36 078,00   36 078,00                         

12 

Проект „Изграждане на интернет 

базирана рекламно-

информационна система тип Smart 

Point в рибарска област 

„Главиница-Тутракан-Сливо 

поле““ 

  53 157,51   53 157,51                         

13 

Проект „Да защитим природното 

наследство на рибарска област 

„Главиница-Тутракан-Сливо 

поле““ 

6 51 660,00   51 660,00                         

14 

Приходи и разходи от дейността на 

СНЦ „МИГ Тутракан - Сливо 

поле“ 

  807 352,36   807 352,36                         

15 

- 

19 

Обзавеждане на Туристически 

информационен център, с. 

Бръшлен - 5 проекта 

  68 304,00 58 625,00   9 679,00                       



66 

№ Проект/инициатива 

У
ч

а
ст

и
е
 в

 

д
р

у
г
 

п
р

и
о

р
и

т
ет

 

Стойност 

(лв.) 

Разпределение на финансовите средства Период на реализация 

Общински 

бюджет 

Фондове на 

ЕС  

Централен 

бюджет 

Частни 

инвестиции 

Други 

източници <
2

0
1

4
 

2
0

1
4
 

2
0

1
5
 

2
0

1
6
 

2
0

1
7
 

2
0

1
8
 

2
0

1
9
 

2
0

2
0
 

2
0

2
0

<
 

Приоритет 5. Създаване на предпоставки за 

насърчаване на заетостта, образованието, 

културата, квалификацията и социалната 

интеграция в община Сливо поле 

11 001 238,64 2 253 862,12 5 858 072,64 2 653 636,88 0,00 235 667,00   

1 
Асфалтиране на паркинг при 

автоспирка, гр. Сливо поле 
  87 629,00 87 629,00                           

2 

- 

30 

Закупуване на техника и инвентар 

за извършването на комунални 

дейности - 29 проекта 

  311 728,00 176 939,00 58 364,00 76 425,00                       

31 
Закупуване климатик за клуб на 

пенсионера, с. Бабово 
  1 930,00     1 930,00                       

32 

- 

35 

Ремонти и закупуване на 

оборудване на читалищата - 4 

проекта 

  121 218,00 21 469,00   99 749,00                       

36 
Закупуване на 3 бр. климатици за 

медицински кабинети 
  4 080,00     4 080,00                       

37 

- 

44 

Закупуване на техника и 

оборудване за училищата - 8 

проекта 

  41 517,00 41 517,00                           

45 

- 

48 

Закупуване на кухненско 

оборудване за дейности Домашен 

социален патронаж - 4 проекта 

  13 376,00 2 196,00   11 180,00                       

49 

- 

67 

Ремонти и закупуване на 

оборудване за административни 

сгради/кметства - 19 проекта 

  157 929,00 126 075,00   31 854,00                       

68 

- 

71 

Основен ремонт и оборудване на 

сградата на ОП „КД“ - 4 проекта 
  80 129,00 20 461,00   59 668,00                       

72 

- 

77 

Закупуване на кухненско 

оборудване за детските градини - 6 

проекта 

  18 547,00 7 297,00   11 250,00                       
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78 

Закупуване на специализирано 

транспортно средство за превоз на 

хора с увреждания 

  71 500,00   71 500,00                         

79 
Закупуване на сушилня, пералня и 

каландър за гладене 
  7 800,00 7 800,00                           

80 
Изготвяне на проекти по мярка 7.2 

за МИГ 
  23 484,00     23 484,00                       

81 
Изграждане видеонаблюдение, с. 

Бабово 
  6 000,00     6 000,00                       

82 

- 

91 

Проектиране и изграждане на 

детски площадки - 10 проекта 
  215 576,00 106 826,00 51 862,00 7 364,00   49 524,00                   

92 Изграждане на Wi-Fi мрежа   6 994,00 6 994,00                           

93 

- 

97 

Основен ремонт и изграждане на 

автоспирки - 5 проекта 
  42 203,00 25 662,00   16 541,00                       

98 
Изграждане на зона за отдих, гр. 

Сливо поле 
  4 629,00 4 629,00                           

99 
Изграждане на зона за отдих, с. 

Малко Враново 
  10 000,00 5 000,00       5 000,00                   

100 

- 

101 

Изграждане на огради на гробищни 

паркове - 2 проекта 
  17 806,00 17 806,00                           

102

-

105 

Проектиране и изграждане на 

спортни площадки и 

стрийтфитнеси - 4 проекта 

  89 393,00 42 784,00 26 966,00     19 643,00                   

106 
Изпълнение на дейност „Личен 

асистент по ПМС 4“ 
  11 000,00     11 000,00                       

107 
Изработване на беседка, с. Голямо 

Враново 
  3 431,00 3 431,00                           

108 
Изработване на обемни букви за 

надпис „СЛИВО ПОЛЕ“ 
  10 472,00 10 472,00                           

109 

Изработване на технически проект 

за ремонт на сграда на данъчна 

служба 

  6 300,00 6 300,00                           
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110 
Изработка на декоративна ограда в 

парк, с. Голямо Враново 
  12 020,00     12 020,00                       

111 
Кът за учене „Забава и детска 

изява“ в ДГ, с. Юделник 
  5 000,00 2 500,00       2 500,00                   

112 

Механизъм „Лична помощ“: услуга 

„Личен асистент в домашна среда 

за лица с определена степен на 

увреждане, с чужда помощ“ 

  548 844,00     548 844,00                       

113 

Организиране празник на греяната 

ракия и зелева чорба, Нептун, 

фолклорни събори и надпявания и 

др. 

  18 000,00 18 000,00                           

114 
Основен ремонт на алеи в 

централен парк, с. Ряхово 
  33 453,00     33 453,00                       

115 
Основен ремонт на беседка, с. 

Кошарна 
  2 925,00 2 925,00                           

116 

- 

120 

Основни ремонти на детски 

градини - 5 проекта 
  187 039,00 101 909,00   85 130,00                       

121 

- 

125 

Основен ремонт и оборудване на 

киносалони - 5 проекта 
  161 563,00 135 684,00   25 879,00                       

126 

Основен ремонт на сграда на бивша 

поликлиника с внедряване на мерки 

за енергийна ефективност, гр. Сливо 

поле 

  309 998,00 309 998,00                           

127

-

129 

Основни ремонти на сгради на 

Домашен социален патронаж - 3 

проекта 

  85 608,00 20 027,00   65 581,00                       

130 
Основен ремонт на сградата на 

спортна база, с. Ряхово 
  2 242,00     2 242,00                       

131 

Поддържане на зелени площи, 

доставка на растителност и паркова 

архитектура 

  653 000,00 653 000,00                           
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132 
Поставяне на информационно 

табло за автобусни разписания 
  1 920,00 1 920,00                           

133 

Предоставяне на социални услуги 

за възрастни и лица с увреждания - 

ЦСРИ „Здравец“, с. Ряхово 

  130 850,00     130 850,00                       

134 

Проект „Благоустроени паркове в 

селата Борисово, Малко Враново и 

Кошарна“ 

  30 000,00 30 000,00                           

135 

Проект „Бъдеще за нашите деца - 

услуги за ранно детско развитие в 

община Сливо поле“ 

  777 406,86   777 406,86                         

136 

Проект „Изграждане на Звено 

„Милосърдие” за предоставяне на 

социални услуги към домашен 

социален патронаж в Община 

Сливо поле“ 

  90 774,00   90 774,00                         

137 

Проект „Изграждане на спортна 

инфраструктура в УПИ I - 845, 

кв.136 по плана на гр. Сливо поле, 

общ. Сливо поле“ 

  37 827,72   37 827,72                         

138 
Проект „Моята класна стая сред 

природата“ в ОУ, с. Ряхово 
  5 000,00         5 000,00                   

139 
Проект „Моята класна стая сред 

природата“ в СУ, гр. Сливо поле 
  5 000,00         5 000,00                   

140 

Проект „Надежда за достоен 

живот-осигуряване на подкрепа за 

Звено „Милосърдие“ за 

предоставяне на иновативни 

социални услуги“ 

  399 492,88   399 492,88                         

141 Проект „Нов път“   55 236,79   55 236,79                         

142 
Проект „Нови възможности за 

грижа“ 
  104 000,00   104 000,00                         

143 Проект „Ново начало“   19 448,00   19 448,00                         

144 Проект „Отново активни“   380 536,15   380 536,15                         
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145 

Проект „Патронажна грижа за 

възрастни хора и лица с 

увреждания в Община Русе и 

Община Сливо поле“ (Компонент 2) 

  435 523,76   435 523,76                         

146 

Проект „Патронажна грижа за 

възрастни хора и лица с 

увреждания в Община Русе и 

Община Сливо поле“ (Компонент 3) 

  795 591,68   795 591,68                         

147 

Проект „Патронажна грижа за 

възрастни хора и лица с 

увреждания в Община Русе и 

Община Сливо поле“ (Компонент 4) 

  270 927,80   270 927,80                         

148 

Проект „Проектиране и изграждане 

на комбинирана площадка за 

фитнес и стрийт фитнес на 

открито, гр. Сливо поле “ 

  52 854,00     52 854,00                       

149 

Проект „Ремонт на църква „Св. 

Троица“ в с. Бабово, община Сливо 

поле“ 

  230 000,00   230 000,00                         

150 

Проект „Реновиране на детски 

площадки в детските градини в гр. 

Сливо поле, с. Голямо Враново, с. 

Стамболово и с. Юделник“ 

  374 000,00     374 000,00                       

151 
Проект „Рехабилитация на уличното 

осветление на територията на 

община Сливо поле“ 

  1 894 000,00   1 894 000,00                         

152 
Проект „Създаване на зона за 

отдих и развлечение, с. Бръшлен“ 
  114 615,00   114 615,00                         

153 

Проект „Създаване на зона за 

отдих с детски площадки в гр. 

Сливо поле“ 

4 44 000,00   44 000,00                         

154 
Проект за укрепване на 

пенсионерски клуб, с. Юделник 
  4 800,00     4 800,00                       

155 
Проект на зала за младежи, с. 

Борисово 
  4 687,00     4 687,00                       
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156 

Проект „Подобряване 

материалната база на социалната 

услуга Домашен социален 

патронаж в Община Сливо поле 

чрез закупуване на оборудване и 

обзавеждане за кухните на 

патронажа“ 

  29 292,00 3 222,12   26 069,88                       

157 

Проект „Право на детство – 

интегрирани социални услуги за 

децата от община Сливо поле от 0 

до 7 години и техните семейства“ 

  149 000,00         149 000,00                   

158 
Проектиране и изграждане на 

обществена тоалетна, гр. Сливо поле 
  19 879,00 19 879,00                           

159 

Проектиране и изграждане на 

съблекалня към стадиона, с. 

Юделник 

  18 710,00     18 710,00                       

160 
Проектиране на навес за инвентар, 

с. Голямо Враново 
  3 240,00     3 240,00                       

161 
Проектиране на разширение на 

гробищен парк, с. Малко Враново 
  3 600,00     3 600,00                       

162 
Проектиране на разширение на 

гробищен парк, с. Ряхово 
  3 000,00     3 000,00                       

163 

Разходи за финансиране на 

дейностите от културния календар 

– читалища 

  167 000,00 167 000,00                           

164 

Разходи за финансиране на 

дейностите от спортния календар и 

спортните клубове  

  39 000,00 39 000,00                           

165 
Разходи за функционирането на 

ДЦДМУ „Рализ“, гр. Сливо поле 
  377 133,00     377 133,00                       

166 
Реконструкция и благоустройство на 

централен площад, гр. Сливо поле 
  496 019,00     496 019,00                       

167 
Реконструкция на обществена 

тоалетна в с. Бабово 
  11 711,00 11 711,00                           
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168 
Ремонт на ограда в парка на с. 

Борисово 
  1 813,00 1 813,00                           

169 
Ремонт на сграда на здравна 

служба, с. Борисово 
  13 987,00 13 987,00                           

170 

Целева програма „Топъл обяд у 

дома в условията на извънредна 

ситуация – 2020 г.“ 

Covid-

19 
25 000,00     25 000,00                       

Приоритет 6. Опазване на природните ресурси 2 489 517,72 1 013 249,00 961 786,12 12 000,00 0,00 502 482,60   

1-2 
Проекти по Програма „Чиста околна 

среда 2020“ в ДГ гр. Сливо поле и с. 

Малко Враново - 2 проекта 

  10 000,00         10 000,00                   

3-7 

Проекти по Програма „Чиста 

околна среда 2018“ в кметства 

Бабово, Борисово, Бръшлен, 

Юделник и Сливо поле - 5 проекта 

  49 490,00         49 490,00                   

8-9 

Проекти по Програма „Чиста 

околна среда 2014“ в с. Малко 

Враново, с. Борисово и с. Кошарна 

  15 000,00         15 000,00                   

10 

Проект „Проектиране и изграждане 

на анаеробна инсталация за разделно 

събрани биоразградими отпадъци на 

територията на РСУО9 Русе“ 

  732 686,12   732 686,12                         

11 

Проект „Закриване и рекултивация 

на депото за битови отпадъци в 

град Сливо поле“ 

  417 992,60         417 992,60                   

12 

Залесяване на запустели горски 

територии и отглеждане в 

изпълнение на горскостопанския 

план 

  225 000,00 225 000,00                           

13 Закупуване на сметосъбиращ камион   12 000,00     12 000,00                       

14 

- 

15 

Закупуване на допълнителни 

съдове за смет - 2 проекта 
  135 249,00 135 249,00                           

                                                 
9 РСУО – регионално сдружение за управление на отпадъците 
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16 

Проект „Обичам природата и аз 

участвам“, Кметство с. Голямо 

Враново 

  10 000,00         10 000,00                   

17 
Дейности за управление на 

отпадъците  
  653 000,00 653 000,00                           

18 

Проект „Опознай пътя на водата – 

защита на водното природно 

наследство на териториите на 

Общините 

Тутракан/Главиница/Сливо поле“ 

4 177 440,00   177 440,00                         

19 

Проект „Да защитим природното 

наследство на рибарска област 

„Главиница-Тутракан-Сливо 

поле““ 

4 51 660,00   51 660,00                         

Covid-19 мерки 193 237,24 0,00 168 237,24 25 000,00 0,00 0,00   

1 

- 

10 

Преодоляване недостига на 

средства и липсата на ликвидност, 

настъпили в резултат от 

епидемичния взрив от COVID-19 - 

10 проекта 

  88 237,24   88 237,24                         

11 

Подкрепа за преработвателни 

предприятия на продукти от 

риболов и аквакултури за 

преодоляване на икономическите 

последствия от пандемията 

COVID-19 

  80 000,00   80 000,00                         

12 

Целева програма „Топъл обяд у 

дома в условията на извънредна 

ситуация – 2020 г.“ 

5 25 000,00     25 000,00                       

ИЗПЪЛНЕНИЕ (с припокриване):  46 021 462,51 3 865 129,12 32 257 759,79 8 164 765,88 444 073,12 1 289 734,60   

Припокриване:  547 376,38 0,00 522 376,38 25 000,00 0,00 0,00   

ОБЩО ИЗПЪЛНЕНИЕ:  45 474 086,14 3 865 129,12 31 735 383,42 8 139 765,88 444 073,12 1 289 734,60   

Легенда: 0,00 – стойност, за която няма конкретни данни; 
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Приложение 2: Обобщена таблица за финансовото изпълнение на ОПР Сливо поле 2014-2020 г. 

Приоритетна ос 

Местно публично 

финансиране 

(хил. лв.) 

Външно публично финансиране 

(хил. лв.) 

Частно 

финансиране 

(хил. лв.) ОБЩО 

(хил. лв.) 
Общински 

бюджет 

Общ 

дял (%) 
Централен 

бюджет 

Общ 

дял (%) 
Фондове 

на ЕС 

Общ 

дял (%) 
Други 

източници 

Общ 

дял (%) 
Фондове, 

фирми 

Общ 

дял (%) 

Приоритет 1. Обновяване на 

инфраструктурата на 

територията на общината 

419 0,91% 5 349 11,62% 9 997 21,72% 552 1,20% 0 0,00% 16 317 

Приоритет 2. Подобряване 

на административното 

обслужване 

119 0,26% 84 0,18% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 204 

Приоритет 3. Повишаване на 

конкурентоспособността на 

МСП на територията на 

общината 

0 0,00% 2 0,00% 13 128 28,53% 0 0,00% 444 0,97% 13 574 

Приоритет 4. 
Диверсификация на 

икономическите дейности, 

разширяване на ТГС и 

развитие на туристическия 

сектор 

60 0,13% 39 0,08% 2 145 4,66% 0 0,00% 0 0,00% 2 243 

Приоритет 5. Създаване на 

предпоставки за насърчаване 

на заетостта, образованието, 

културата, квалификацията и 

социалната интеграция в 

община Сливо поле 

2 254 4,90% 2 654 5,77% 5 858 12,73% 236 0,51% 0 0,00% 11 001 

Приоритет 6. Опазване на 

природните ресурси 
1 013 2,20% 12 0,03% 962 2,09% 502 1,09% 0 0,00% 2 490 

Covid-19 мерки 0 - 25 - 168 0,37% 0 - 0 - 193 

ОБЩО ЗА ОПР 2014-2020: 3 865 8,40% 8 165 17,74% 32 258 70,09% 1 290 2,80% 444 0,97% 46 021 

ОБЩО без припокриване: 45 474 
 


