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СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ
ОПР – Общински план за развитие
ОСР – Областна стратегия за развитие
РПР – Регионален план за развитие
НСРР – Национална стратегическа референтна рамка
ЕС – Европейски съюз
ЕК – Европейската комисия
ЗРР – Закон за регионалното развитие
ППЗРР – Правилник за приложение на Закона за регионалното развитие
МРРБ – Министерство на регионалното развитие и благоустройството
МСП – Малки и средни предприятия
ОП – Оперативна програма
СЦРП – Северен централен район за планиране
ДВ – Държавен вестник
SWOT анализ – анализ на силните и слабите страни, възможностите и заплахите
СФ – Структурни фондове
КФ – Кохезионен фонд
ВЕИ – Възобновяеми енергийни източници
РМС – Решение на Министерски съвет
ОП “РР” – Оперативна програма “Регионално развитие”
ОП “РЧР” – Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”
ПРСР – Програма за развитие на селските райони
ОП “ОС” – Оперативна програма “Околна среда”

3

Междинна оценка на Общинския план за развитие 2007-2013г. на Община Сливо поле

1. ВЪВЕДЕНИЕ
Общинският план за развитие е документ за стратегическо планиране на устойчиво
интегрирано местно развитие. С него се определят средносрочните цели и приоритети за развитие на
общината, като се отчитат специфичните характеристики и потенциалът на общината. Общинският
план за развитие на Община Сливо поле е изготвен през периода 2005-2006 г. в съответствие с
изискванията на Закона за регионалното развитие и стратегическите документи на по-висок ранг,
съществуващи към онзи момент. С решение № 277 по протокол № 22 от изнесено заседание на
Общински съвет Сливо поле, проведено на 14.05.2005 година, Общинският съвет – Сливо поле прие
Общинския план за развитие на община Сливо поле за периода 2007 – 2013 г. Планът беше изготвен в
условията на предстоящо присъединяване на Република България към Европейския съюз, когато
действаха предприсъединителните инструменти.
След 2005 г. настъпиха редица промени както на национално ниво, така и в рамките на ЕС.
През 2007 г. беше одобрена от Европейската комисия Националната стратегическа референтна рамка
2007-2013 г., както и оперативните програми за България, съфинансирани от европейските
структурни фондове и Кохезионния фонд за периода 2007-2013 г. От 1 януари 2007 г. България стана
пълноправен член на Европейския съюз (ЕС), което практически промени икономическите,
политическите и международните условия за развитие на българските райони. От същата дата
стартира прилагането на новата кохезионна политика на ЕС, която определи нова рамка за развитие
на регионите в Европейския съюз.

2. НОВИ АСПЕКТИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА И НАЦИОНАЛНА ПОЛИТИКА ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
След последното разширяване през януари 2007 г. различията в състоянието на 270-те региона
на ЕО определено се задълбочиха. Тяхното преодоляване стана основна задача на ЕС. Три са
приоритетните цели, върху които се фокусират действията на европейските институции през 7
годишния период използвайки потенциала на СФ и Кохезионния фонд. Това са:
Цел 1. Сближаване/конвергенция/, е насочена към подкрепа на растежа и сближаване
на работни места в най-слаборазвитите страни членки и региони. Финансирането на тази цел е
от ЕФРР, ЕСФ и от Кохезионния фонд. Обект на интервенции са районите на ниво NUTS 2.
Цел 2. Регионална конкурентноспособност и заетост, предполага укрепване на
конкурентноспособността на регионите извън слаборазвитите (по цел 1), чрез подкрепа на
предприемачеството, насърчаване на икономическите промени в индустриални, градски,
селски области.
Цел 3. Териториално сътрудничество, насочено към подкрепа на кооперирането
между отделни региони по-важни за тях и Общността въпроси. Чрез кооперирането се цели да
се създадат транснационални и трансрегионални мрежи. Източник на финансиране е ЕФРР.
Основната цел на регионалната политика на ЕС е да насърчи ускореното социално и
икономическо сближаване в Съюза. Регионалната политика на ЕС се основава на финансовата
солидарност, доколкото част от приноса на страните-членки към бюджета на Общността се насочва
към по-малко проспериращите региони и социални групи. Страните-членки прилагат европейска
регионална политика финансирана чрез средствата на ЕС (Структурните Фондове и Фонд
"Сближаване"), която отразява тази солидарност между гражданите на Общността. Структурните
Фондове са механизма, посредством който финансовите ресурси са пренасочват към по-слабо
развитите региони в страните-членки. Ролята на ЕС обаче не се свежда само до финансовия принос.
Чрез своята регионална политика ЕС налага своето виждане за развитието, планирано на местно
ниво. Когато е необходимо, тя се намесва и допринася за развитието на вътрешния пазар,
икономическия и валутен съюз. След приемане на регламентите за регионална подкрепа за периода
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2007-2013 г., Европейската Комисия представи своите приоритети за стратегическото планиране в
областта на икономическото и социално сближаване.
Ръководният принцип на регионалната политика на ЕС към настоящия етап, е да продължи
концентрацията върху подкрепата за регионите, които изостават в своето развитие, т.е. тези които
имат най-големи проблеми от гледна точка на инфраструктура, създаване на икономическа активност
и обучението.
Съгласно принципа на допълняемост, който е определящ за политиката за сближаване на ЕС,
ресурсите на Съюза допълват, а не заместват националните ресурси. Отговорността за прилагането на
този принцип в контекста на цел “Регионална конкурентоспособност и заетост” и цел “Европейско
териториално сътрудничество” принадлежи на държавите-членки на ЕС. За регионите по цел
“Конвергенция” прилагането на принципа на допълняемост подлежи на проверка от страна на
Европейската комисия.
Структурните фондове (СФ) са основният инструмент на Европейския Съюз за провеждането
на неговата Регионална политика. Една от основните цели на тази политика е постигането на поголямо икономическо и социално сближаване между страните-членки, известно още като Кохезионна
политика или Кохезия. В рамките на тази политика, посредством Структурните фондове, се
преразпределят средства от по-богатите към по-бедните региони на ЕС.
Доброто финансово управление на бюджета на ЕС, предназначен за Структурните фондове, се
изразява в споделената отговорност между държавите-членки и Европейската комисия. Съвместното
/споделеното/ управление предполага ясно разграничение и разпределение на отговорностите между
различните субекти, заинтересовани от изпълнението на бюджета на Общността.
Разработването на ОПР бе основата, върху която се разработиха различните планови и
стратегически документи на мезо (район за планиране) и макро ниво (национално ниво). Разработени
бяха Национална стратегическа референтна рамка (НСРР), оперативни програми (ОП), Програма за
развитие на селските райони
Националната нормативна рамка, регламентираща регионалното развитие включва:
•
Закона за регионалното развитие /ЗРР/; Подзаконова нормативна уредба към
ЗРР;
•
Закон за опазването на околната среда;
•
Закон за устройството на територията;
•
Закона за устройството на Черноморското крайбрежие;
•
Националния план за развитие;
•
Националната стратегическа референтна рамка;
•
Националния стратегически план за развитие на земеделието и селските
райони 2007-2013;
•
Оперативните програми за периода 2007-2013.

3. НЕОБХОД ИМОСТ ОТ МЕЖДИННА ОЦЕНКА НА ОПР
Настъпилите промени на политическо и оперативно ниво изискват, основните стратегически
и планови документи в страната от по-долните нива да ги отчитат и да се съобразяват с тях. Това
става след междинна оценка на съответния стратегически документ и последваща актуализация. При
актуализацията на ОПР трябва да се вземат под внимание:
• промените в националната законодателна рамка;
• постигане на по-добро съответствие с ориентацията на инструментите на
кохезионната политика на ЕС;
• отчитане на Националната стратегическа референтна рамка по отношение на
регионалното развитие;
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• по-добро интегриране в целите и приоритетите на НСРР на общоевропейските цели
на развитието- Лисабонска стратегия , Стратегически насоки за развитие на Общността,
устойчиво развитие;
• подобряване на връзките с Оперативните програми 2007-2013 г.
Необходимо е да се отчетат и промените настъпили на местно ниво като:
• Общите условия за изпълнение на ОПР и в частност настъпилите промени в
социално-икономическите условия в общината;
• Постигнатият напредък по изпълнението на целите и приоритетите на ОПР въз
основа на индикаторите за наблюдение;
• Действията, предприети от компетентните органи с цел осигуряване на ефективност
и ефикасност при изпълнението на ОПР, в т. ч.:
а) мерките за наблюдение и създадените механизми за събиране, обработване и
анализ на данните;
б) преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на общинския
план за развитие през съответната година, както и мерките за преодоляване на тези
проблеми;
в) мерките за осигуряване на информация и публичност на действията по
изпълнение на общинския план за развитие;
г) мерките за постигане на необходимото съответствие на общинския план за
развитие със секторните политики, планове и програми на територията на общината;
д) мерките за прилагане принципа на партньорство;
е) резултатите от извършени оценки към края на съответната година.
В тази връзка е необходимо да бъде направена оценка на степента на изпълнение на
Общинския план за развитие на Община Сливо поле, като се отчетат настъпилите промени в резултат
на новата европейска и национална политика в областта на регионалното развитие и социалното
сближаване, на новата политика на европейските структурни фондове, както и промените в социалноикономическия профил на общината.
При извършването на оценка са взети предвид изискванията на Закона за регионалното
развитие в /в сила от 31.08.2008 г., Обн. ДВ. бр.50 от 30 Май 2008г., изм. ДВ. бр.47 от 23 Юни 2009г.,
изм. ДВ. бр.82 от 16 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.93 от 24 Ноември 2009г./, Методическите
указания за актуализиране на действащите стратегии и планове за регионално и местно развитие 2009 година, одобрени от министъра на регионалното развитие и благоустройството със заповед №
РД 02-14-844 от 20 май 2009 г., както и действащите в областта на регионалното развитие регламенти
на Европейския съюз.
Общинският план за развитие на община Сливо поле представлява стратегически документ за
развитие на общината през периода 2007 - 2013 г. и е разработен на основание чл. 14 от Закона за
регионалното развитие. Планът определя стратегията за развитие на общината в посочения период,
съдържа средносрочните цели и приоритетите за развитието на общината, както и финансовите
ресурси за реализация на проектите за този период.
Съгласно ЗРР ( чл. 30, 31 ) стратегическите планове подлежат на наблюдeние и оценка с оглед
постигане на ефективност и ефикасност на планирането, програмирането, управлението и ресурсното
осигуряване на развитието. Чл. 33 на ЗРР регламентира извършването на междинна оценка не покъсно от 4 години от началото на периода на действие на стратегическите планове, и в частност на
Общинския план за развитие.
Съгласно чл. 33 ал. 2 на ЗРР Междинната оценка включва: :
•
оценка на първоначалните резултати от изпълнението;
•
оценка на степента на постигане на съответните цели;
•
оценка на използването на финансовите ресурси и процедурите за управление
и наблюдение;
•
изводи и препоръки за актуализация на съответния документ
В обхвата на Междинната оценка на ОПР влизат оценка на изпълнението, релевантност на
плана за развитие и капацитет за координация. Целите на тази оценка са да подпомогне управлението
и наблюдението на ОПР. Фокусирана е върху аналитичен преглед и сравнителен анализ на
резултатите и въздействието от прилагането на ОПР на Община Сливо поле с оглед отразяване на
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настъпилите социално-икономически промени на местно, регионално и национално ниво, както и на
реформата на кохезионната/регионалната политика на ЕС и първоначалните ефекти от прилагането
на оперативните програми за България с европейско съфинансиране за периода след 2007 г.

4. МЕТОДИЧЕСКИ ПОДХОД
Методическият инструментариум на междинната оценка включва използването на
определени критерии за оценка, които характеризират потенциала за реализация и качеството на
резултатите при изпълнението на Общински план за развитие на Община Сливо поле 2007 – 2013 г.:
• Стратегическо съответствие и хармонизация с целите и приоритетите на политиката за
регионално и местно развитие за текущия планов и програмен период;
• Нормативно съответствие с принципите, правилата и стандартите за планиране на
регионалното развитие, залегнали в националното законодателство за регионалното развитие;
• Отразяване и влияние върху състоянието и промените в социално- икономическия профил
на общината за наблюдавания период след 2007 г.;
• Постигнати резултати, въздействие и цялостна ефективност на досегашното
изпълнение на ОПР;
• Ефективно и ефикасно използване на ресурсите за развитие на територията на общината;
• Политическа и социална ангажираност, административен и институционален капацитет за
прилагане на политиката за устойчиво интегрирано регионално и местно развитие;
• Устойчивост на постигнатите желани ефекти – ще продължат ли те да съществуват и отвъд
времевия хоризонт на ОПР.
Междинната оценка обхваща времевия период 2007 - 2010 г., като анализите, констатациите и
експертните преценки се отнасят до тенденции или ключови и характерни за периода факти и данни,
без да се достига до детайли по години или по отделни компоненти на икономическите, социалните и
екологичните сектори. Основните индикатори за наблюдение на ОПР, определени в самия план за
развитие, не осигуряват достатъчна база за изготвяне на Междинна оценка, затова съгласно
техническото задание, междинната оценка е направена въз основа на предварително дефинирани
критерии за оценка на изпълнението на ОПР, които определят качеството и степента на изпълнение
на целите и приоритетите. Използвани са описателни формулировки като рамкови качествени
критерии за описание на напредъка по отношение на изпълнението на целите и приоритетите на
Общинския план за развитие, така както са определени в ОПР, в контекста на целите и приоритетите
на националната и европейската политика за сближаване.
В рамките на междинната оценка се използват пет критерия за качествена оценка:
o Обоснованост / съответствие и съгласуваност/ - до каква степен целите на ОПР
съответстват на установените силни/ слаби страни и проблеми на общината
o Ефективност- Съществува ли и в каква степен е връзката между постигнатите
резултати и поставените цели
o Ефикасност – степен на съответствие между ресурси (материални, човешки,
финансови) и постигнати резултати
o Полезност – степен на обвързаност между постигнати резултати и вложени
ресурси с поставените цели
o Устойчивост – степен на стабилност на постигнатите резултати във времето
Основните източници на информация за Междинната оценка на ОПР включват:
•
Общински план за развитие /ОПР/ на Община Сливо поле (2007 – 2013 г.);
•
Бюджети на община Сливо поле;
•
Секторни стратегии и програми на общината;
•
Годишни доклади ;
•
Актуални стратегически документи от по-високи нива:
•
Стратегия „Европа 2020”
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•
•
•
•
•
•

Официалните страници на УО на оперативните програми
Текуща статистика на НСИ
Методически указания за актуализиране на действащите стратегии и планове
за регионално и местно развитие - 2009 година;
Концепция за програмиране на развитието на Р България, приета от Съвета за
развитие към МС, 8 юли 2010 г.
Информационна система за управление и наблюдение на Структурните
инструменти на ЕС в България (ИСУН).
Официалната страница на Европейския съюз

5. ОЦЕНКА НА ПЪРВОНАЧАЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО
Общинският план за развитие на Община Сливо поле е приет от Общински съвет през 2005 г.
Той обхваща периода 2007-2013 г. Визията за развитие на общината за този период е “Община Сливо
поле – с модерно екологосъобразно земеделие, с развита преработвателна промишленост, със
съвременни комуникации и инфраструктура, с ефективни социални дейности, с атрактивни
условия за туризъм, привлекателно място, гарантиращо просперитет на гражданите”
ОПР съдържа 5 приоритета:
•
ПРИОРИТЕТ 1.Оптимизиране на селскостопанското производство и прилагане на
европейски стандарти в развитието на отрасъла
•
ПРИОРИТЕТ 2. Подобряване на качеството на живот на гражданите в община Сливо
поле
•
ПРИОРИТЕТ 3. Развитие на преработваща селскостопанското производство
промишленост, отговаряща на европейските стандарти
•
ПРИОРИТЕТ 4. Опазване на природните и исторически забележителности и развитие
на туризма
•
ПРИОРИТЕТ 5. Развитие на местното самоуправление и гражданското общество
Всеки приоритет съдържа цели, мерки и дейности. На база досегашното изпълнение на ОПР,
както и прогнози в средносрочен план може да се оцени, че планираните приоритети са значими и
към настоящия момент. Към приоритетите и целите няма разработени индикатори, с които да става
измерването на постигнатия напредък в изпълнението на ОПР. По тази причина измерване
динамиката на изпълнение на ОПР въз основа на регламентираните индикатори е затруднено. Текущ
мониторинг не е правен от общината по този начин, липсва информация и отчетност.
Съгласно Методическите указания на МРРБ, ОПР следва да включва разработена система за
индикатори за целите на текущия мониторинг и оценки. Системата следва да включва индикатори за:
- Ресурси – съотносими към бюджета,
- Продукти в резултат на извършваните дейности,
- Резултати от проектите – показател за ефективността и ефикасността от изпълнението им,
- Въздействия върху целевите групи и общинската общност, измерими определен период след
приключване на проектите.
Индикаторите следва да имат количествен измерител. Необходимо е също така още в етапа на
актуализация на ОПР да се определят базови стойности, спрямо които в последствие да бъде
измервано изпълнението. В тази насока е и препоръката за разработване на система от индикатори
при актуализацията на ОПР. За отчитане напредъка в изпълнението на ОПР се препоръчват годишни
прегледи, при които да се отразяват резултатите чрез количествени и качествени индикатори,
представени в актуализирания ОПР и допълнително разработени за целите на мониторинга.
Ежегодното наблюдение на изпълнението на ОПР ще позволи обективна оценка на това изпълнение,
на ефективността на интервенциите и на ефикасността на вложените средства.
Постигнати резултати по приоритети и цели:
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Приоритет 1. Оптимизиране на селскостопанското производство и прилагане на
европейски стандарти в развитието на отрасъла
Цел 1.1. Привеждане на земеделското производство към изискванията на Общата
селскостопанска политика на ЕС и условията за реализация на пазарите на
Общността.
По Мярка 1. Развитие на човешките ресурси в аграрния сектор в съответствие с
новите предизвикателства - Общата селскостопанска политика на ЕС, европейските
стандарти и изисквания за финансово подпомагане на отрасъла, са сформирани работни
групи и е разработена Стратегия за местно развитие на територията "Източна Дунавска
Елиа”. Стратегията е подадена в Министерство на земеделието и храните и е на етап
оценка. Земеделските производители са подпомагани при кандидастване за субсидии,
свързани с поддържането на пасища (Мярка 2. Стимулиране развитието на
екологосъобразно земеделие и дейности по опазване на земеделските райони в съответствие
с нормите на ЕС.). По тази Мярка на ОПР наОбщина Сливо поле е създадена и Местна
Инициативна група , оперираща на територията на общини Сливо поле и Тутракан.
Цел 1.2. Насърчаване на инвестиционните инициативи в земеделието, овощарството и
зеленчукопроизводството.
Инвестиционните инициативи в земеделието в рамките на Община Сливо се
осъществяват в рамките на две мерки: Мярка 3 и Мярка 4. В рамките на Мярка 3.
Стимулиране на създаването на нови масиви от трайни насаждения и прилагане на ноу-хау в
овощарството и лозарството, са финансирани общо 45 проекта по Мярка 122 от ПРСР,
съответно за засаждане на: Орехи – 32 проекта; Праскови и кайсии – 7 проекта; Череши – 4
проекта; Ябълки – 2 проекта. По Мярка 4. Стимулиране производството на зеленчуциоранжерийно и полско производство, в община Сливо поле има финансирани по Мярка 122
от ПРСР 44 проекта за отглеждане на оранжерийни краставици и домати.
Цел 1.3. Насърчаване на инвестиционните инициативи в животновъдството и
привеждането му в съответствие с изискванията на ЕС.
По тази цел до момента няма реализирани проекти и конкретни дейности. Една от
причините, отразени в Годишния доклад 2010 е липсата на система за актуална информация
относно възможностите закандидатстване. Друга причина е спецификата на
животновъдството в община Сливо поле. Развитието на промишлено животновъдство е
свързано със създаването и развитието на големи земеделски животновъдни стопанства. Във
връзка с изпълнението на ОПР и постигане на набелязаната цел 1.3 , е необходимо при
актуализирането на ОПР да се прецизира формулировката на Мярка 1, с цел постигане на
конкретни и адекватни резултати, базирани на социално-икономическия анализ.
По този приоритет бенефициенти по проектите са земеделските производители, Община
Сливо поле не разполага с детайлна информация за отделните проекти, а именно площи, стойности,
степен на реализация.
Приоритет 2. Подобряване на качеството на живот на гражданите в община Сливо
поле
Цел 2.1. Осигуряване на благоприятна работна и битова среда на гражданите и гостите
на общината.
В рамките на тази цел до края на 2010 г. е реализиран проект проект по Оперативна програма
„Регионално развитие 2007-2013 г. „Внедряване на мерки за енергийна ефективност и обновяване на
СОУ „Св. Паисий Хилендарски” и ОДЗ „Мечо Пух” в гр. Сливо поле и ОУ „Иван Вазов” в с. Голямо
Враново”. През 2009 г. е извършено:
 Укрепване на свлачище в кв.48 и кв. 49 на с. Юделник;
 Изграден е парк за отдих и детска площадкав с. Стамболово
 Оборудвани са ученическите столове и физкултурни салони съответно в
с.Г.Враново и гр. Сливо поле
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 Разработена е транспортна схема и е осигурен учебен транспорт за превоз на
ученици
 Въведено е мултимедийно преподаване на учебния материал в СОУ „Св.
ПаисийХилендарски „ гр. Сливо поле
 Изградена е спортна площадка в с. Малко Враново
 Внедрени са мерки за енергийна ефективност в СОУ „Св. Паисий Хилендарски”,
ОУ „ Иван Вазов” и ОДЗ „Мечо Пух”
 Санирана е ЦДГ „Първи юни” в с. Голямо Враново
Чрез реализираните проекти по тази цел са усвоени 52.4% от планираните в ОПР следства по
целта.
Цел 2.2. Доизграждане, модернизиране и поддържане на техническата инфраструктура в
съответствие с европейските стандарти
До края на 2010 г. по тази цел са реализирани проекти на обща стойност 543 371, което
представлява 5.1 % от общо планираните средства по тази цел. Проектите се реализират по шест
мерки. До момента са изпълнени или се намират в процес на изпълнение проекти по Мярка 2.2.1 и
Мярка 2.2.4.
Реализираните проекти са:
 Основен ремонт на улици в с. Стамболово
 Изграждане на подпорна стена в с. Кошарна
 Ремонти на общински път RSE1173, RSE1171, RSE1130, RSE1172, RSE2170
 Частично изпълнен е проект „Рехабилитация на достъпната инфраструктура с
цел развитието на трансграничното сътрудничество в региона на Гюргево –
Русе”
 Изработен е проект за рехабилитация на уличното осветление в населените
места
Все още е нисък броят на изпълнените и/или намиращи се в процес на изпълнение проекти
померките, включени в тази цел.
Усилията на Община Сливо поле следва да са в насока на реализиране на планираните
проекти и използване на възможностите за финансиране по оперативните програми.
Цел 2.3. Предоставяне на качествени социални и здравни услуги, отговарящи на
европейските стандарти
По двете мерки, включени в тази цел са усвоени 21.96 % от планираните средства.
Реализирани са четири проекта:
 Осигуряване на достъпна околна среда в център за предоставяне на здравни и
социални услуги в с.Голямо Враново
 Подобряване на материалната база на Социалния патронаж
 Изграждане на външен асансьор в ЦСРИХУ в с. Ряхово
 Разработен е проект за закупуване на специализирано транспортно средство за
ЦСРИХУ в с. Ряхово
Цел 2.4. Удовлетворяване на духовните и културни потребности на гражданите
До момента няма реализирани проекти и усвоени средства по мерките, включени в тази цел.
Цел 2.5. Постигане на хармонични отношения в съжителството с ромската общност в
съответствие с изискванията на европейските политики.
До момента няма реализирани проекти и усвоени средства по мерките, включени в тази цел.
Приоритет 3. Развитие на преработваща селскостопанското производство
промишленост, отговаряща на европейските стандарти
Цел 3.1. Привеждане на преработващите селскостопанска продукция предприятия
всъответствие с изискванията на ЕС и условвията за реализация на пазарите на Общността.
По този приоритет няма реализирани проекти. Възможна причина е липсата на
информационна система. От друга страна, тази цел визира действия и управленски решения на микро
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ниво (предприятие). Ролята на местната власт е да обезпечи благоприятна среда за осъществяване на
бизнеса и неговото ефективно функциониране. От тази гледна точка препоръка към Община Сливо
поле е при актуализацията на ОПР да се помисли за формулиране на цел и мерки, които да отразяват
създаването на благоприятна външна бизнес среда, и които да не повтарят мерките по останалите
цели.
Приортет 4. Опазване на природните и исторически забележителности и развитие та
туризма
Цел 4.1. Достигане на европейския опит в опазване на околната среда
Проектите реализирани по тази цел са на стойност 98133 лв. и се отнасят за :
 Закупуване на специализиран камион за чистота
 Изработване на работни проекти за закриване и рекултивация на 12 броя
селски сметища
 Изработване на инвестиционен проект за рекултивация на общинско депо за
твърди битови отпадъци в гр. Сливо поле
 Разработени са проекти за закриване и рекултивация на сметището в кв.
Сливица, гр. Сливо поле
Цел 4.2. Разработване на туристически маршрути, развитие на културно-исторически,
селски, екотуризъм и селскостопански туризъм.
До момента няма реализирани проекти и усвоени средства по мерките, включени в тази цел.

Приоритет 5. Развитие на местното самоуправление и гражданското общество
Цел 5.1. Укрепване на административния капацитет в съответствие с изискванията на
ЕС
През 2009 г.са проведени 69 обучения на експертите и служителите от администрацията за
повишаване на квалификацията в сферата на административното обслужване. През същата година са
организирани и проведени 4 обучения за усвояване на умения в сферата на подготовка, управление и
мониторинг на проекти, финансирани от структурните фондове на ЕС. Направено е подмяна на
средствата за осигуряване на информация и е закупено модерно оборудване.
Размерът на усвоените средства по тази цел е 29012 лв.
От направения анализ следва, че с най-висок процент на изпълняемост е Мярка 2.1.3.
Подобряване на училищната мрежа в съответствие с демографските показатели, Приоритет 2, Цел 1
от ОПР. При тази мярка е налице преизпълнение на педварително планираните суми за проекти. На
второ място по относителен дял на изпълняемост се нарежда Мярка 2.1.2. Подобряване на
енергийната ефективност на обществените сгради и домовете на гражданите чрез изпълнение на
програмата за енергийна ефективност с 58.47 %. На следващо място е Мярка 2.1.5. Устойчиво
управление на околната среда и превенция на риска – 32.41 %. По Мярка 2.3.2. Здравеопазване –
запълняемост на всички лекарски практики са усвоени 23.62% от планираните средства, следвани от
Мярка 2.3.1.Повишаване на качеството на предоставените услуги отсоциален патронаж в гр. Сливо
поле – 13.2 %. Изпълнението на Мярка 2.2.1. Реконструкция и подобряване на общинската и улична
пъна мрежа е 4.86%. Общото изпълнение на ОПР 2007-2013 на Община Сливо поле е 1.42%.
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Източници: Годишни отчети по изпълнение на ОПР Община Сливо поле 2009 -2010 г.
От направения преглед на реализираните проекти е видно, че са положени немалко усилия за
реализиране на дейностите от ОПР, преди всичко от страна на общинската администрация.
Направени са значителни инвестиции в екологичната и социалната инфраструктура. През оставащия
период до 2013 г. е необходимо да продължат усилията за подобряване на водопреносната мрежа и за
изграждане на канализационната. Реконструкцията и модернизацията на пътната инфраструктура, в
това число и уличната мрежа в населените места, трябва да бъде един от приоритетите в политиката
на общината за подобряването на качеството на живот и привлекателността на населените места.

6. ОЦЕНКА НА СТЕПЕНТА НА ПОСТИГАНЕ НА СЪОТВЕТНИТЕ ЦЕЛИ
ОПР на Община Сливо поле се реализира при променени условия. От 2007 г. България е
страна – членка на ЕС и реализира кохезионната политика на Съюза. В страната действа нова
институционална рамка, чрез която се управляват процеси по усвояване на СКФ, променено е
законодателството, което представлява нормативна основа за изпълнение на ОПР.
Съществува необходимост от актуализиране на социално-икономическия и допълване и
обогатяване на SWOT – анализа.
В стратегически аспект ОПР следва да отчете промените в европейското и националното
законодателство и стратегическите насоки за развитие на общността, настъпили след приемането им
през 2005 г. Видна е съотносимостта на целите и приоритетите на ОПР както спрямо националните,
така и спрямо тези на ЕС. Прави впечатление, че темата за иновациите става все по-актуална в
европейски и национален мащаб, и евентуална актуализация на ОПР може да бъде потърсена в тази
насока.
При разработване на актуализираната програма за изпълнение на ОПР до края на 2013 г. е
препоръчително да се работи с актуализираните варианти на документите от по-високо ниво, за да се
постигне съгласуваност с техните цели и приоритети, в случай, че има промяна. Акцент следва да се
постави на прилагането на принципа на устойчиво интегрирано развитие, като се търси съответствие
със стратегическото ниво на съответните оперативни програми, по които община Сливо поле е
бенефициент. Задължителен елемент в актуализацията на ОПР е конкретизирането на действията на
Община Сливо поле по Конвенцията на ООН за биологичното разнообразие, Рамковата Конвенция на
ООН по изменението на климата, станали част от българското законодателство, както и включването
на ключовите индикатори за мониторинг на интеграцията на глобалните проблеми по околна среда в
ОПР.
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7. ОЦЕНКА НА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ФИНАНСОВИТЕ РЕСУРСИ И ПРОЦЕДУРИТ Е
ЗА УПРАВЛЕНИЕ И НАБ ЛЮДЕНИЕ
7.1. ОЦЕНКА НА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ФИНАНСОВИТЕ РЕСУРСИ
Ресурсното осигуряване на средствата при реализацията на мерките в рамките на ОПР на
Община Сливо поле се осъществява чрез разработената Индикативна финансова таблица. Тя е числен
финансов израз на предвидените за реализация мерки по съответните приоритети. Основните
източници за финансиране, заложени в нея са:
•
Общински бюджет;
•
Републикански бюджет;
•
Частни средства;
•
Финансиране от ЕС и други външни източници.
В Индикативната финансова таблица е планирано основен източник на финансиране да бъдат
фондове на ЕС и други чуждестранни финансови програми (92.11 % от планираните средства).
Равнопоставено е участието на средствата от републиканския бюджет и частните средства, съответно
по 3.6% за всеки от двата източника. Най-малък е делът на средстватаот общинския бюджет – 0.70 %.
Прегледът на изпълнението показва, че общината е търсила различни възможности за
финансовото обезпечаване на изпълнението на ОПР. Използвани са средства от общинския и
републиканския бюджет, и от Структурните фондове чрез оперативните програми. Реализацията на
част от дейностите е резултат от частна инициатива.
Постигнатите резултати се основават на инициативността на местната власт и на
последователно провежданата целенасочена политика за развитието на общината. До момента се
отчита ниска степен на изпълнение на заложените в ОПР проекти. Реализираните проекти са
абсорбирали едва 2.32% от планираните средства. В оставащия период до 2013 г. е необходима още
по-голяма активност в привличането на средства чрез проекти от оперативните програми, тъй като те
дават възможност за финансиране на широк кръг от дейности, които не могат да бъдат реализирани с
общинския бюджет. За по-голяма ефективност и ефикасност при усвояване на средствата от
фондовете на ЕС ще спомогне разработването на годишни програми за реализацията на ОПР, в които
тясно да бъдат обвързани заложените приоритети с конкретни проекти, ориентирани към съответните
оперативни програми.
Общата оценка на използването на финансови ресурси по ОПР е много добра. Реализираните
през периода 20 бр. проекти (16 – 2009 г.; 4 - 2010 г.) показват, че общината е използвала в
максимална степен възможностите на различните финансови инструменти, като е разработила и
реализирала в максимална степен планираните в ОПР мерки. Постигнатите добри резултати се
основават на изградените устойчиви местни, регионални и трансгранични партньорства, които са
осигурили допълнителни финансови ресурси за развитието на местната пътна инфраструктура,
подкрепата на местната инициатива, подобряване на образователната и социална инфраструктура и
услугите за гражданите.
Използвани са средства от държавния, от общинския бюджет, от ОПРР, ОПОС, ТГС, ОП
„Развитие на човешките ресурси”, ОПАК и др., което говори за умело съчетаване и допълване на
различните финансови източници. Реализирането на проектите е свързано с изпълнението на
планираните приоритети, цели и мерки. Друг положителен резултат е, че проектите са координирани,
като всеки нов се допълва или надгражда върху вече постигнатото.
Предвидените средства за финансиране на проекти за периода 2007-2011 г. по източници на
финансиране са в следните мащаби: собствени средства – 0.70 %, средства от централния бюджет –
3.6 % и от фондове на Европейския съюз – 92.11% и частни средства – 3.6 %. Относителните дялове
на средствата по източници на финансиране показват, че реализацията на инвестиционните проекти,
включени в ОПР, е силно зависима от външно финансиране. Общо за периода 2007-2010 г. е
осигурено финансирането на проекти – 2.31% от предвидените в ОПР.
13

Междинна оценка на Общинския план за развитие 2007-2013г. на Община Сливо поле

7.2. ОЦЕНКА НА ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И НАБЛЮДЕНИЕ
Съгласно разпоредбите на Закона за регионалното развитие (ЗРР) кметът на общината
ръководи, организира и контролира дейността по изпълнението на програмата за реализация на ОПР
и представя годишен доклад за изпълнението на програмата за одобряване от ОбС. С Правилника за
прилагане на ЗРР са регламентирани условията и редът за наблюдение на изпълнението на ОПР.
ОбС с решението за приемане на ОПР задължава кмета на общината в края на всяко първо
тримесечие на календарната година да отчита изпълнението на плана. ОПР на Община Сливо поле е
приет от ОбС с решение №277 от 14.05.2005 г. В община Сливо поле съгласно изискванията на чл. 91
от Правилника за приложение на Закона за регионално развитие, кметът на Община Сливо ежегодно
изготвя годишен доклад за наблюдение на изпълнението на ОПР.
Изготвени са доклади за изпълнение на ОПР за 2008, 2009 и 2010 г., които са обсъдени и
приети от ОбС наОбщина Сливо поле. Предприетите мерки за осигуряване на информация и
публичност по ОПР от община Сливо поле са чрез
 Предоставяне на информация за проекти в сайта на общината: http://slivopole.ru-se.com;
 Публично обсъждане на предстоящите за изпълнение проекти;
 Детайлизиране на параметрите на всеки от предстоящите за изпълнение проекти в
решенията на общинския съвет;
 Спазване на изискванията на донорите при изпълнение на мерките за информация и
публичност при реализация на проектите;
Наблюдението на регионалните планове за развитие и на общинските планове за развитие се
извършва с цел постигане на ефективност и ефикасност на стратегическото планиране,
програмирането, управлението и ресурсното осигуряване на местното развитие. Предмет на
наблюдение е изпълнението на целите и приоритетите за регионално и местно развитие съгласно
определени физически и финансови индикатори, организацията и методите на изпълнение, прилагани
от органите за управление, и мерките за осигуряване на информация и публичност за резултатите от
изпълнението на документите за стратегическо планиране на местното развитие.
В ОПР няма разработена система за наблюдение на изпълнението на плана за развитие. С това
са нарушени изискванията на чл. 78, ал. 2, т. 1 от Правилника за прилагане на ЗРР. Системата за
наблюдение следва да обхваща:
•
източниците, начините и периодичността за събиране, обработка и анализиране на
информация;
•
индикаторите за наблюдение;
•
органите за наблюдение, организацията и методите на тяхната работа;
•
системата на докладване и осигуряване на информация и публичност.
Наблюдението на изпълнението на общинския план за развитие се извършва въз основа на
данни на Националния статистически институт, на административната статистика на Агенцията по
заетостта, както и на данни от други надеждни регионални и местни източници на информация.
Информацията и данните, свързани с наблюдението на изпълнението на общинския план за
развитие, се въвеждат в единната информационна система за управление на регионалното развитие.

8. ИЗВОД И И ПРЕПОРЪКИ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА СЪОТВЕТНИЯ ДОКУМЕНТ
8.1. ИЗВОДИ
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ОПР на Община Сливо поле е средносрочен планов документ, обезпечаващ адекватно
нуждите на общината и визията за социално-икономическото и развитие. Анализът на изпълнението
показва, че общината пълноценно се е възползвала от възможностите за финансиране на политики и
проекти, предоставени от държавен бюджет и структурни фондове.
Проектите, по които се работи, са в преобладаващата си част, финансирани с безвъзмездни
средства, което свидетелства за умело използване на възможностите, предоставяни от оперативните
програми.
До момента се наблюдава ниска степен на реализиране на включените в индикативната
финансова таблица проекти- само 2.31 % от планираните средства са материализирани в конкретни
дейности.
ОПР на Община Сливо поле, разработен през 2005 г., се реализира при променени условия.
Основните проблеми и нужди на хората от общината се запазват, някои от тях се задълбочават, това
налага актуализация на ОПР. Приоритетите на ОПР са приемливи, актуални към днешна дата и не са
загубили своята значимост. Налице е съотносимост на визията, целите и приоритетите на ОПР и тези
на ОСР на област Русе и на РПР на Северен Централен район за планиране.

8.2. ПРЕПОРЪКИ
1. Общинският план за развитие следва да бъде актуализиран в контекста на новите стратегически
насоки на ЕС в областта на регионалната политика за периода след 2007 г., включително като се
има предвид новата европейска стратегия „ Европа 2020” и Национална концепция за
програмиране на развитието през следващия програмен период 2014-2020 г.;
2. Необходимо е структурата и съдържанието на ОПР да бъдат оптимизирани в
съответствие с :
•
новото национално законодателство за регионалното развитие от 2008 г.,
•
актуализираните стратегически документи от по-високо ниво
•
новите социално-икономически реалности
3. Да се актуализира социално-икономическия анализ и да се допълни и обогати SWOT – анализа.
4. Да се разработи система от индикатори за всеки от заложените в ОПР приоритети, с оглед
подобряване на системата на наблюдение, мониторинг и контрол на ОПР. Индикаторите за
наблюдение на ОПР следва да отчитат степента на постигане на целите и приоритетите за
развитие, определени в съответните документи.
5. Да се разработи единна информационна система за управление и наблюдение на изпълнението на
ОПР.
6. Във връзка с оперативното управление и наблюдение на ОПР да се създаде работна група,
включваща представители на всички заинтересовани страни на местно ниво: органи, организации
и юридически лица на основата на принципа на партньорството .
7. Да се направи анализ на съотносимостта на мерките и интервенциите от актуализирания ОПР с
актуалните оперативни програми и потенциалните бенефициенти. Тази информация ще определи
пресечните точки между източниците на безвъзмездно финансиране и различните приоритети и
цели на ОПР. От нея става ясно за кои приоритети и цели на ОПР не съществува друг източник на
финансиране освен общинския бюджет. Анализът на тази инфомация може да послужи за целите
на годишното програмиране и основание за насочване на бюджетни средства към реализирането
на онези цели от ОПР, които са важни за нуждите на населението от общината, и за които не
може да бъде осигурено финансиране от оперативни и други донорски програми.
8. Да се разработи матрица за измерване на годишния напредък на изпълнението на ОПР.
Използването й ще стандартизира процеса на наблюдение на ОПР.
9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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Общинският план за развитие на Община Сливо поле към момента на неговата оценка
съответства в известна степен на изискванията за неговото разработване, приемане и изпълнение.
ОПР се нуждае от актуализация, която би подобрила качеството му на стратегически планов
документ за устойчиво интегрирано местно развитие, съответстващ на критериите и стандартите за
планиране и програмиране на регионалното развитие, прилагани в Европейския съюз.
Оценката на външната среда се доминира от промените, в следствие от присъединяването на
България към ЕС. Познаването на тенденциите, които се развиват в области, които рамкират
дейностите на общината, позволяват да се използват благоприятните и да се търси противодействие
на негативните фактори за развитие на общината.
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