ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ

ГОДИШЕН ДОКЛАД
ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА
ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА
СЛИВО ПОЛЕ 2014-2020 ГОДИНА
ЗА 2014 ГОДИНА

(Разработен на основание чл.23 от Закона за регионалното развитие и чл.91 от Правилника за
прилагане на Закона за регионалното развитие)

Одобрен с Решение № 489 от Протокол № 48 от 25.03.2015 г. на Общински съвет – Сливо поле

Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на общински план за развитие на община
Сливо поле 2014-2020 г. за 2014 година

СЪДЪРЖАНИЕ

ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ .................................................................................................... 3
ВЪВЕДЕНИЕ .................................................................................................................................... 4
ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ И В
ЧАСТНОСТ ПРОМЕНИТЕ В СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИТЕ УСЛОВИЯ В
ОБЩИНАТА ..................................................................................................................................... 6
ПОСТИГНАТ НАПРЕДЪК ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ НА
ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ ВЪЗ ОСНОВА НА ИНДИКАТОРИТЕ ЗА
НАБЛЮДЕНИЕ ................................................................................................................................ 9
ДЕЙСТВИЯ, ПРЕДПРИЕТИ ОТ КОМПЕТЕНТНИТЕ ОРГАНИ С ЦЕЛ ОСИГУРЯВАНЕ НА
ЕФЕКТИВНОСТ И ЕФИКАСНОСТ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА
РАЗВИТИЕ ..................................................................................................................................... 30
ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ
НАБЛЮДЕНИЕТО ........................................................................................................................ 33

2

Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на общински план за развитие на община
Сливо поле 2014-2020 г. за 2014 година
ИЗПОЛЗВАНИ 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 прилагане 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
ОПРР – Оперативна програма “Регионално развитие”
ОПРЧР – Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”
ПРСР – Програма за развитие на селските райони
ОПОС – Оперативна програма “Околна среда”
ОП РСР – Оперативна програма „Развитие на сектор Рибарство“
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ВЪВЕДЕНИЕ
Системата за наблюдение и оценка на изпълнението на Общинския план за развитие
цели осигуряването на ефективно изпълнение на плана, с оглед постигане на целите за
интегрирано устойчиво местно развитие и ефикасно разходване на ресурсите за реализация
на планираните дейности и проекти. Системата за наблюдение и оценка на изпълнението на
плана обхваща и Програмата за неговата реализация.
Настоящият Доклад е разработен на основание чл. 91 от Правилника за прилагане на
закона за регионалното развитие.
Предмет на наблюдението и оценката е изпълнението на целите и приоритетите на
общинския план за развитие на основата на резултатите от подготовката и изпълнението на
мерките и проектите, включени в Програмата за реализация на плана.
За целите на наблюдението и оценката в Община Сливо поле е разработена система,
включваща:
- конституиране на екип от администрацията, осъществяващ наблюдението на
изпълнението на общинския план за развитие: Със Заповед № РД-09-79 от 05.02.2015 г.
Кметът на Общината определи екип, осъществяващ наблюдение и оценка на Общински
план за развитие на Община Сливо поле 2014-2020 г.;
- изпълнение на алгоритъм
за
събиране на информация, в съответствие с
периодичността и източниците, определени в таблицата с индикаторите за наблюдение от
отговорните служители: Екипът проведе работна среща на 06.02.2015 г., на която бяха
разпределени задачи относно възлагане на отговорностите, свързани със събиране на
информация от съответните източници и индикатори за наблюдение;
- предоставяне на събраната информация на Ръководителя на екипа за обобщаване на
данните за
достигнатите стойности на индикаторите за наблюдение и оценка:
информацията е предоставена до 26.02.2015 г. на Ръководителя на екипа за обобщаване и
анализ на достигнатите стойности на индикаторите;
- подготовка на доклад, съдържащ сравнителен анализ спрямо базовите стойности:
Всеки член на екипа представи сравнителен анализ на достигнатите спрямо базовите
стойности на индикаторите;
- представяне на годишния доклад пред всички заинтересовани страни и
обществеността за публично обсъждане: проект на Доклада е публикуван в сайта на
общината на адрес slivopole.ru-se.com;
- обобщаване на забележки и препоръки и формулиране на изводи за напредъка: В
доклада са отразени забележките и препоръките от представители на заинтересованите
страни;
- при необходимост вземане на решения за коригиращи действия, респективно за
актуализация на програмата за изпълнение на общинския план за развитие: При
подготовката на доклада за 2014 г. не се наложи предприемане на коригиращи действия;
- внасяне на годишния доклад, при необходимост и предложената актуализация на
програмата, за изпълнение на общинския план за развитие, за обсъждане и одобрение от
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Общинския съвет: Годишният доклад е внесен за обсъждане и одобрение от Общинския
съвет на 12.03.2015 г.
- публикуване на Решението на ОбС, доклада и отчета за изпълнение на общинския
план за развитие в сайта на общината.
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ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ И В
ЧАСТНОСТ ПРОМЕНИТЕ В СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИТЕ УСЛОВИЯ В
ОБЩИНАТА

Основната характеристика в национален план, даващ отражение на условията на
местно ниво през 2014 г., e икономическата и финансова нестабилност в цялата страна.
Политическата обстановка, белязана от предсрочни парламентарни избори даде своето
отражение върху средата за изпълнение на Общинския план за развитие.
Отчетени са настъпилите промени в социално-икономическите условия, оказващи
остро въздействие върху социално-икономическите условия в общината:
- ДЕМОГРАФСКА ХАРАКТЕРИСТИКА
Всички български граждани имат право свободно да пътуват и да работят в повечето
Европейски страни тъй като Република България член на Европейския съюз. Това до голяма
степен се отразява на демографската картина в общината. Независимо от стагнацията на
пазара на труда в Испания и ограничението за работни визи във Великобритания,
продължава тенденцията за намаляване на броя на населението в общината, поради
увеличена миграция към чужбина, столицата и големите градове, а така също и застаряване
и отрицателен естествен прираст на населението.
Развитието на демографските процеси в общината са от изключителна важност не само
за формиране на броя и структурите на населението, но и на трудовите ресурси, които са в
основата на социалното и икономическото развитие.
Продължава тенденцията за намаляване на броя на селското в сравнение с градското
население, което се отразява и на социално-икономическото развитие на селските
територии, дължащо се главно на застаряването, високия процент на миграция периферияцентър и динамиката на пазара на труда.
Естественият и механичният прираст на населението продължава да е отрицателен
както за страната така и за община Сливо поле.
Потвърждават се прогнозите за продължаващо намаление на населението на страната
от 7 364 570 към 01.02.2011 г. до 7 141 859 към 2015 г. и 6 914 155 към 2020 г. ще намерят
своето отражения и на територията на общината.
- ИКОНОМИЧЕСКА СРЕДА
Конкретни данни за произведения БВП в Община Сливо поле няма, поради което са
използвани данни за произведеният брутен вътрешен продукт (БВП) на ниво Област.
Икономическата и финансова криза започнала в края на 2008 г. доведе до замразяване
на някои проекти в частния сектор и съответно спад в инвестициите.
Икономическото състояние на областта е на сравнително ниско равнище. Брутният
вътрешен продукт (БВП), създаден през 2012 г. в Русенска област е в размер на 1 964 млн.
лв., като спрямо стойността на показателя през 2010 г. се наблюдава увеличение с 17.7 %.
Индексът на цените на производител в селското стопанство за четвъртото тримесечие
на 2014 г. намалява с 0.8% спрямо същото тримесечие на предходната година и с 6.4%
спрямо 2013 година.
Индексът на цените на продукцията от растениевъдството нараства с 0.1%, а от
животновъдството намалява с 5.1%. Спрямо предходната година цените на
селскостопанската продукция отбелязват намаление с 6.4%, като в растениевъдството те са
по-ниски с 6.8%, а в животновъдството - с 4.3%.
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Тези динамични промени в условията за развитие на икономиката в национален мащаб
намират отражение в икономическото развитие на община Сливо поле.
Предоставените възможности за финансиране от Програмата за развитие на селските
райони 2007-2013 г. и закупуването на селскостопанска техника от земеделските
производители се използват за модернизиране на селскостопанското производство.
От сравнителният анализ на данните от НСИ могат да се направят следните ИЗВОДИ:
- Отрасловата структура на икономиката в община Сливо поле запазва своя характер;
- Преобладаващата част от стопанските субекти са малки и средни предприятия с
персонал до 9 души.
ВОДЕЩА РОЛЯ в икономиката на общината имат преработвателната
промишленост и селското стопанство.
Най-голям дял икономически субекти има в областта на предоставянето на услуги „Търговия и ремонт” и „Хотели и обществено хранене”. Най-голям дял заети лица са в
секторите „Селско, горско и рибно стопанство” и „Преработваща промишленост”.
Водещи икономически сектори в Община Сливо поле остават земеделието и услугите
с един от най-високите и устойчиви във времето проценти на заети в селското стопанство и
услугите. Селскостопанското производство се осигурява от кооперации, сдружения и
индивидуални стопани. По отношение реализираните приходи от продажби, с най-голям
относителен дял е преработващата промишленост заради АСТРА БИОПЛАНТ, БЕЛТ АРТ и
свинекомплексите, следвана от селското стопанство. Основен дял от структурата на
селскостопанската продукция заемат пшеницата, фуражните и техническите култури,
зеленчуци, плодове (кайсии, праскови, ябълки, череши и сливи). Производството на
пшеница и царевица има национално значение. Земеделските земи в близост до река Дунав
са изключително подходящи за зеленчукопроизводство и овощарство.
Запазва се съотношението на обработваните земеделски земи между отделните
арендатори: шестте кооперации в общината обработват 30% от земеделските земи,
едноличните търговци и дружествата (арендаторите) 50%, а физическите лица – 20%. Броят
на регистрираните земеделски производители възлиза на 478 лица.
Основните земеделски култури, които се отглеждат на територията на Община Сливо
поле, са свързани с благоприятните климатични условия и плодородните почви.
От предоставени данни от ДФ Земеделие през 2014 г., субсидиите по мерки 112, 121 и
141 от ПРСР, за придобиване на ДМА от земеделски производители, запазват стойността си
в сравнение с 2013 г. Продължава увеличението на заети площи с новосъздадени овощни
насаждения. Тези резултати са постигнати с финансиране със средства от ЕЗФ по ПРСР.
През 2014 г. се отчита спад в производството на продукция от трайните насаждения в
резултат на природни бедствия - наводнения и градушки, на голяма част от територията на
общината.
По данни на Областна служба „Съвети в земеделието“ за Община Сливо поле делът на
биоземеделието през 2013 г. е 1,44% спрямо цялата обработваема площ, като това са главно
зърнени култури и трайни насаждения – черупкови. За 2014 г. няма промяна на стойността
на този показател.
От 2013 г. в с. Ряхово функционира първото стопанство за култивирано отглеждане на
лечебни и етеричномаслени култури – мента 30 дка и маточина 2 дка. През 2014 г. дейността
се разширява – чрез сушене на билки.
Зеленчукопроизводството като традиционно развит селскостопански отрасъл в
Община Сливо поле все още е съсредоточен в частните стопанства. Зеленчуци се отглеждат
основно в дворовете и се поливат с питейна вода и вода от кладенците, което значително
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оскъпява произведената продукция. Благодарение на действащата в региона съвместна
земеделска комисия с членове от регион Русе и Гюргево, се отвори пазара отвъд границите
на страната към съседна РРумъния. С цел промотиране на местни селскостопански
производители е проведено изложение на български храни и напитки в Букурещ под егидата
на г-жа Йорданка Фандъкова и Българското посолство в РРумъния, с участието и на
производители на плодове от Община Сливо поле.
Животновъдството в региона запазва развитието си в две посоки: от една страна в
условията на малки полупазарни стопанства и от друга – в условията на промишлено
отглеждане. В община Сливо поле запазват своето развитие три големи животновъдни
предприятия (в селата Голямо Враново, Бръшлен и Юделник), в които се отглеждат повече
от 70 000 прасета.
Запазва се негативното влияние на все още нереализираните модели на публичночастни партньорства в икономическото развитие на общината. Причина за това е недобре
структурираната комуникация между бизнеса и публичните органи на изпълнителната
власт, както и на икономическа и финансова криза.
Пчеларството като отрасъл на селското стопанство заема важно място
в
икономическото развитие на общината. По данни на Общинска служба „Земеделие“, на
територията на общината са регистрирани 37 бр. пчелари с 3026 бр. пчелни кошери.
Благодарение на предоставяните субсидии от ДФ „Земеделие“ и мярката за развитие на
отрасъл „Пчеларство“ към ПРСР, броят на пчелните семейства през 2014 г. е увеличен.
Благоприятните климатични условия и разнообразието на растителните видове на
територията на общината допринасят за производството на качествени пчелни продукти. По
данни на пчелари приблизителното количество произведен мед е 120 тона.
Върху изпълнението на общинския план за развитие оказват влияние и изменението на
вътрешните и външни фактори на влияние:
 вътрешни фактори: изменение на характеристики на общината, в частност
поява на нови икономически субекти и прекратяване дейността на съществуващи,
подобряване на образователната инфраструктура, запазване на тенденциите в
демографските показатели.
 външни фактори:
o смяна на правителството след проведените предсрочни парламентарни
избори,
промяна на критериите и стандартите за планиране и програмиране на
регионалното развитие.
o оперативните програми и Програмата за развитие на селските райони за
периода 2014-2020 не са стартирали, което води до невъзможност за планиране на финансов
ресурс за реализация на проекти със средства от ЕС.
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Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на общински план за развитие на община
Сливо поле 2014-2020 г. за 2014 година
ПОСТИГНАТ НАПРЕДЪК ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ НА
ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ ВЪЗ ОСНОВА НА ИНДИКАТОРИТЕ ЗА
НАБЛЮДЕНИЕ
Доброто количествено измерване на Общинския план посредством система от
индикатори служи като основа за осъществяване на ефективен мониторинг и оценка на
постигнатия напредък в различни аспекти на развитие. То дава ясна представа за степента за
постигане на целите и приоритетите, заложени в стратегическия документ, кои от
планираните/осъществените проекти каква добавена стойност генерират.
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.
Формулираните индикатори в ОПР 2014-2020 дават възможност за лесно проследяване
на тенденциите в социално-икономическото развитие на региона, както и обективно
отчитане на конкретни резултати за наблюдавания период. Обекти на наблюдение и
измерване посредством индикаторите са както изпълнението на стратегическите цели и
приоритети, формулирани в ОПР, така и ефективността на реализираните проекти и
направените публични разходи. Индикаторите, развити по-долу, се отнасят до всички
основни области, обхванати от Общинския план за развитие, и се основават на официална,
максимално обективна статистическа информация, генерирана по емпиричен път и местен
експертен опит. Те осигуряват информация за общото състояние на Общината и са основно
с икономическа насоченост. Чрез тях се демонстрира нивото на социално-икономическо
развитие на общината и те предоставят възможност за ефективно наблюдение, отчитане и
оценка на резултатите от изпълнението на ОПР.
Системата от индикатори за наблюдение на изпълнението на общинския план за
развитие, въз основа на събраната обективна информация и данни, отчита напредъка и
степента на постигане на целите и приоритетите за развитие на общината по физически и
финансови характеристики.
ИНДИКАТОРИ ЗА ОЦЕНКА, ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ И ПЕРИОД НА ОТЧИТАНЕ
НА ЦЕЛЕВИТЕ СТОЙНОСТИ
Индикатор

Класификация

Мерна
единица

Източник

2010 2011

2012

2013 2014

Икономически индикатори
1. БВП(брутен
вътрешен продукт)
или БДС (брутна
добавена стойност) за
област Русе
2. Произведена
продукция на глава от
населението
3. Нетни приходи от
продажби на глава от
населението

Общ

млн.лв.

ТСБ на НСИ

Общ

Лева

ТСБ на НСИ

16588 22258

Общ

Лева

ТСБ на НСИ

26269 28975

1615 1882

1964
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Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на общински план за развитие на община
Сливо поле 2014-2020 г. за 2014 година
4. Разходи за
придобиване на
дълготрайни
материални активи
(ДМА)
5. Преки
чуждестранни
инвестиции в
нефинансовите
предприятия към
31.12
6. Средна годишна
работна заплата
7. Среден списъчен
брой на наетите лица
по служебно и
трудово
правоотношение
8. Брой предприятия
9. Относителен дял на
предприятията с до 9
заети лица
10. Относителен дял
на предприятията с до
10-49 заети лица
11. Относителен дял
на предприятията с до
50-249 заети лица

Ключов

хил. лева

ТСБ на НСИ

Общ

хил. Евро

НСИ

Общ

Лева

Общ

19000 17654

810

425,2

ТСБ на НСИ

7447

8017

Брой
лица

ТСБ на НСИ

1762

1703

Общ

Брой

ТСБ на НСИ

238

235

Общ

брой

ТСБ на НСИ

212

210

Общ

брой

ТСБ на НСИ

21

20

Общ

брой

ТСБ на НСИ

5

5

Качество на живот (благосъстояние и разполагаеми средства в домакинствата)
1. Среден общ
годишен доход на
лице от
Общ
Лева
ТСБ на НСИ
4541 5094
домакинството (за
България)
2. Брой жилища
Общ
Брой
ТСБ на НСИ
5997 5994
3. Относителен дял на
обитаемите жилища

Ключов

%

Собствена
база данни

73

73

Пазар на труда
1. Дял на
безработицата в
общината

Общ

%

2.Осигурена заетост
на безработни лица(с
натрупване)

Общ

3. Осигурена заетост
на безработните
младежи до 29 г.

Общ

ТСБ на НСИ

21,7 19,8

Брой

Бюро по
труда

370

350

Брой

Бюро по
труда

58

72
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Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на общински план за развитие на община
Сливо поле 2014-2020 г. за 2014 година
4. Относителен дял на
регистрираните
продължително
безработни лица над
една година
5. Брой лица
завършили курсове за
ограмотяване и
квалификация
6. Брой безработни
лица, завършили
курсове за
квалификация
7. Брой неграмотни
лица, завършили
успешно курсове за
ограмотяване
8. Брой безработни
лица
9. Брой безработни
лица без, или с ниско
образование
10. Брой безработни
лица с увреждания
11. Брой безработни
младежи от 18 до 25
години
12. Брой безработни
лица на възраст над 55
години

Общ

%

Бюро по
труда

33,5

49

Общ

бр.

Бюро по
труда

13

9

Общ

Брой

собствени
бази данни

5

5

Общ

Брой

собствени
бази данни

0

0

Общ

Брой

Агенция по
заетостта

738

673

Общ

Брой

Агенция по
заетостта

260

Общ

Брой

Агенция по
заетостта

41

Общ

Брой

Агенция по
заетостта

25

Общ

Брой

Агенция по
заетостта

257

625

Демографски показатели
1. Темпове на промяна
на населението
(демографско
остаряване)
2. Коефициент на
естествен прираст на
1000 души от
населението
3. Коефициент на
детската смъртност на
1000 души от
живородени деца
4. Коефициент на
смъртност на 1000
души от населението
5. Коефициент на
механичен прираст

Общ

ТСБ на НСИ

99,4

98,4

Ключов

бр. На 1000
ТСБ на НСИ
души

-11,8

-12,4

Ключов

бр. На 1000
ТСБ на НСИ
живородени

12

-

Ключов

бр. На 1000
ТСБ на НСИ
души

19,6

22,3

Общ

ТСБ на НСИ /
бр. На 1000
собствени
души
бази данни

-6,8

1,2

%

Инфраструктура
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Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на общински план за развитие на община
Сливо поле 2014-2020 г. за 2014 година
1. Относителен дял на
населението,
ползващо обновена
инфраструктура

Общ

%

собствени
бази данни

44,61

46

2. Относителен дял на
реконструирана и
рехабилитирана ОПМ,
улици и тротоари

Общ

%

собствени
бази данни

1,96

0,5

Общ

бр.

собствени
бази данни

20

26

Общ

км

собствени
бази данни

5,51

3,9

Общ

км

собствени
бази данни

2,08

1,1

Общ

кв.м.

собствени
бази данни

2,08

―

Общ

бр.

собствени
бази данни

―

68

Общ

бр.

собствени
бази данни

―

1

Общ

км

собствени
бази данни

10

7

Общ

Брой

собствени
бази данни

0

0

Общ

%

ВиК

14

22

Общ

%

ВиК

0

0

Общ

км

собствени
бази данни

―

3,5

Общ

%

собствени
бази данни

―

―

3. Изпълнени
инвестиционни
проекти
4. Изградена,
реконструирана и
рехабилитирана
общинска пътна
мрежа на територията
на общината
5. Изградени,
реконструирани и
ремонтирани улици
6. Изградени,
реконструирани и
ремонтирани тротоари
7. Брой имоти,
защитени от свлачища
и наводнения
8. Изградени
съоръжения за
превенция от
свлачища и
наводнения
9. Изградени
отводнителни канавки
10. Изградени
подпорни стени за
превенция от
свлачища и
наводнения
11. Дял на
населението с
подобрена питейна
вода
12.Дял на населението
с канализация
13. Изградени
водопроводи за
питейна вода
14. Относителен дял
на териториите,
включени в общ
устройствен план
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Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на общински план за развитие на община
Сливо поле 2014-2020 г. за 2014 година
15. Относителен дял
на териториите с
изготвени карти и
планове
16. Относителен дял
на териториите с
изготвени цифрови
модели
17. Относителен дял
на териториите с
изготвени
кадастрални карти

Общ

%

собствени
бази данни

100

100

Общ

%

собствени
бази данни

4,59

4,6

Общ

%

собствени
бази данни

14,69

15

Конкурентноспособност МСП
1. Внедрени
технологии и добри
практики в селското
стопанство
2. Относителен дял на
площи внедрено
биоземеделие
3. Информационни
срещи с МСП
4. Събития, насочени
към инвеститори
5. Създадена стокова
борса/тържище
6. Събития за
промотиране на
местни
селскостопански
производители

Общ

Брой

Собствена
база данни

-

5

Общ

%

Собствена
база данни

1,44

1,44

Общ

Брой

Собствена
база данни

2

3

Общ

Брой

Собствена
база данни

0

0

Общ

Брой

Собствена
база данни

0

0

Общ

Брой

Собствена
база данни

0

1

Туризъм
1. Брой заети работни
места в туристическия
сектор
2. Брой посетители,
ползващи зоните за
отдих и спорт, и
почивната станция
3. Обекти за спорт и
прекарване на
свободното време
4. Легла в местата за
подслон и настаняване
5. Брой събития с
фокус туризъм
6. Създадени зони за
отдих
7. Брой съвместни
събития със съседни
общини

Общ

Брой

собствени
бази данни

53

53

Общ

Брой

собствени
бази данни

-

-

Общ

Брой

собствени
бази данни

8

11

Общ

Брой

18

18

Общ

Брой

1

1

Общ

Брой

собствени
бази данни

0

1

Общ

Брой

собствени
бази данни

2

2

собствени
бази данни
собствени
бази данни
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Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на общински план за развитие на община
Сливо поле 2014-2020 г. за 2014 година
8. Партньорски
споразумения

Общ

Брой

собствени
бази данни

2

0

9. Разработен
туристически продукт

Общ

Брой

собствени
бази данни

0

0

10. Брой участия в
международни
изложения/фестивали

Общ

Брой

собствени
бази данни

2

5

Здравеопазване
1. Лекарски практики
на територията на
общината

Ключов

Брой

Собствена
база данни

2. Брой
здравноосигурени
лица, обхванати от
лекарите на
територията на
общината

Ключов

Брой

Собствена
база данни

3. Стоматологични
кабинети

Ключов

Брой

Собствена
база данни

4. Относителен дял на
заболеваемост на
населението за
територията по групи
болести
-Скарлатина
- Варицела
- Заушка
- Бактериални
менингити и
менингоенцефалити
- Вирусни хепатити

Ключов

бр. На 100
хил.души

ТБ на НСИ
/МЗ

6

6

6800 6500

6

39,1
815,7
1,7
8,6

7

91
459,9
0,4
1,7
6,1

Образование
1. Относителен дял на
отпадналите ученици
от училище
2. Брой учебни
заведения с подобрено
качество на
образованието
3. Брой на учениците в
училищата и децата в
детските градини,
ползващи съвременни
технически средства
4. Брой учители в
учебните заведения,
преминали курсове за
квалификация

Общ

%

Собствена
база данни

3,5

4

Общ

Брой

Собствена
база данни

3

3

Общ

Брой

Собствена
база данни

963

958

Общ

Брой

Собствена
база данни

63

64

Социални услуги
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Сливо поле 2014-2020 г. за 2014 година
1. Брой лица в ЦНСТ,
ползващи услуги

Общ

Брой

Собствена
база данни

0

0

2. Брой настанени в
ЦНСТ възрастни хора

Общ

Брой

Собствена
база данни

0

0

3. Брой настанени в
ЦСРИ „Здравец“,
с.Ряхово

Общ

Брой

Собствена
база данни

35

40

Общ

Брой

Собствена
база данни

128

151

Общ

Брой

Собствена
база данни

0

45

Общ

Брой

Собствена
база данни

16

22

Общ

Брой

Собствена
база данни

179

698

Общ

Брой

Собствена
база данни

1

1

Общ

Брой

Собствена
база данни

0

4

18

18

11

11

6

6

84

95

5

5

4. Брой лица,
ползващи социална
услуга „Домашен
санитар“ за възрастни
хора и деца в звено
„Милосърдие“ към
Домашен социален
патронаж
5. Брой лица,
ползващи социална
услуга „Социален
асистент“
6. Брой лица,
ползващи социална
услуга „Личен
асистент“
7. Брой лица от
рискови групи,
ползващи
предоставяните
услуги
8. Брой изпълнени
мероприятия за
създаване на условия
за интеграция
9. Брой нововъдени
социални услуги

Култура
1.Брой обекти на КИН
2.Брой читалища с
музейни
сбирки/състави
3. Брой читалища с
разширен
библиотечен фонд
4.Брой участия на
съставите към
читалищата
5.Брой исторически
паметници

Общ

Брой

Собствена
база данни

Общ

Брой

Собствена
база данни

Общ
Общ
Общ

Брой
Брой
Брой

Собствена
база данни
Собствена
база данни
Собствена
база данни
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6.Реновирана сграда
за етнографска
музейна сбирка
7.Изграден път до
могилата

Специфичен

Брой

Собствена
база данни

-

-

Специфичен

км

Собствена
база данни

-

-

8.Относителен дял на
населението,
ползващо изградените
и реновирани обекти

Общ

%

Собствена
база данни

6

14

9.Брой реновирани
сгради

Общ

Брой

Собствена
база данни

1

3

Административно обслужване
1. Повишена
удовлетвореност на
гражданите от
качеството на
предоставяните
услуги
2. Намаляване срока
за предоставяне на
административни
услуги
3. Изградена система
за комплексно
административно
обслужване
4. Видове актове и
регистри, включени в
електронна база данни
5. Брой създадени /
предоставяни
"онлайн" услуги
6. Брой услуги с
намалени
доказателствени
средства, за които са
налице данни от
другите органи
7. Брой служители,
преминали курсове за
квалификация и
обучение

Специфичен

%

Собствена
база данни

95

96

Специфичен

%

Собствена
база данни

28

40

Специфичен

Брой

Собствена
база данни

-

0

Специфичен

Брой

Собствена
база данни

34

46

Специфичен

Брой

Собствена
база данни

-

0

Специфичен

Брой

Собствена
база данни

2

5

Специфичен

Брой

Собствена
база данни

17

25

Информационни технологии
1. Относителен дял на
домакинствата с
достъп до Интернет
2. Брой на местата
(обектите) с Wi Fi
интернет зона

Общ

Брой

НСИ и данни
в общината
от местен
доставчик

Специфичен

Брой

Собствена
база данни

447

470

510

5

10

14
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3. Относителен дял на
населението, ползвало
Интернет през
последните 12 месеца

Ключов

%

Собствена
база данни

-

-

13

Опазване на природните ресурси
1.Относителен дял на
разходите за опазване
на околната среда
2.Относителен дял на
населението,
ползващо системата за
разделно /
организирано
сметосъбиране
3.Брой съдове за
разделно/
организирано
събиране
4.Брой
специализирана
техника за
сметоизвозване
5.Изградени площадки
за БРО
6.Рекултивирани
площи
7.Брой събития за
популяризиране на
биоразнообразието
8.Брой
информационни
срещи
9.Залесени запустели
горски територии и
отглеждане
10.Брой обекти с
монтирани слънчеви
колектори за БГВ
11.Брой обекти с
автоматизирани
системи за отчитане и
управление на
отоплителни
инсталации
12.Брой изпълнени
покривни
фотоволтаична
инсталация
13.Брой събития

Общ

%

Собствена
база данни

6

11

Общ

%

Собствена
база данни

0/
96

0/
100

Общ

Брой

Собствена
база данни

Общ

Брой

Собствена
база данни

2

2

Общ

Брой

Собствена
база данни

0

0

Общ

Брой
(дка)

Собствена
база данни

Общ

Брой

Собствена
база данни

1

1

Общ

Брой

Собствена
база данни

0

0

Общ

дка

Собствена
база данни

30

15

Общ

Брой

Собствена
база данни

1

0

Общ

Брой

Собствена
база данни

0

0

Общ

Брой

Собствена
база данни

1

0

Общ

Брой

Собствена
база данни

12

13

0/
0/
5766 5968

1
3
(11) (60)

50

0
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От представените индикатори могат да бъдат направени следните изводи:
Икономически индикатори: Въпреки увеличението на произведената продукция
и нетните приходи от продажби, разходите за придобиване на ДМА намаляват; средната
годишна работна заплата е увеличена за сметка на намаления брой на заетите. Броят на
предприятията на територията на общината е по-малък в сравнение с 2012 г. Увеличен е
средния годишен общ доход на лице от домакинството за страната.
Пазар на труда: Най-важният извод е, че процентът на безработните е спаднал с
2% през 2014 г. в сравнение с 2013 г., но все още не е възможно да говорим за тенденция.
Най-голям дял заемат безработните лица с начално и по-ниско образование и безработните
на възраст над 55 г. Увеличен е броят на младежите до 29 г., на които е осигурена заетост.
Демографски показатели: Продължава трайната тенденция към застаряване на
населението и отрицателен естествен прираст.
Инфраструктура: Увеличен е делът на населението, ползващо подобрена
инфраструктура. Значителен е броят на изпълнените инвестиционни проекти. Изпълнени са
са 10 проекта за водопроводни отклонения към гробищни паркове в общината. Изработени
са концепция за постранствено развитие и задание за изработване на общ устройствен план.
Конкурентноспособност: Повишаване на конкурентноспособността на
предприятия на територията на общината е постигната чрез финансиране от ПРСР 20072013, пример за това са внедрените сортировъчни машини и компресорни системи по
мярка 123 във фирма „Солей“. За подобряване условията на труд с финансиране по ОП
„Конкурентноспособност“ е монтирана аспирация в „ИЗОЛАТ“ ООД. За повишаване на
добивите от селскостопанска продукция е въведена съвременна система за напояване на
обработваеми земи с площ 3000 дка от ЕТ „САФАРИ-М“ гр.Русе. Със собствени средства е
въведена система за напояване на 500 дка обработваеми земи на ППК „Бръшлян“
с.Бръшлен. Изпълнени са 4 бр. проекти по програмата „Млад фермер“ с прилагане на
методи на биологично земеделие - засаждане и отглеждане на орехи.
Туризъм: Като цяло показателите запазват едни и същи стойности, на
територията на общината липсват значими за страната или за региона туристически или
културни забележителности, върху които да се акцентира и да бъдат приоритет за развитие.
Усилията в това направление са зоните за спорт и отдих, както и строящата се почивна
станция с павилион за образователни занятия в с.Бръшлен.
Здравеопазване: Прави впечатление, че значително е намалял броя на
здравноосигурените лица, обхванати от лекарите на територията на общината; увеличен е
броя на стоматологичните кабинети. С цел превенция на здравето е проведен скрининг за
рак на млечната жлеза на 152 жени от 8 населени места, финансиран от НПО „Динамика“
гр.Русе и е осъществена информационна кампания за превенция от рак на маточната шийка
под егидата на РЗИ гр.Русе в трите средищни училища в общината.
Образование: Съществени изменения в стойностите на показателите не се
наблюдават;
Социални услуги: През 2014 г. е увеличен броя на предоставяните социални
услуги в общността и в домашна среда, разширен е обхвата на целевите групи, ползващи
социални услуги:
o
създадена е нова социална услуга за деца и младежи с ментални
увреждания, предоставяна в Дневен център за деца и младежи с ментални увреждания
o
изградено е звено „Милосърдие“ за предоставяне на социална услуга
„Домашен помощник“ за хора с увреждания и самотни възрастни хора в риск
o
интеграция на деца с увреждания за деца на възраст от 0 до 7 г.
o
здравна консултация за деца на възраст от 0 до 7 г.
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Култура: От наблюдаваните индикатори е видно, че има по-голяма активност от
страна на съставите към читалищата. През 2014 г. са извършени ремонти на читалище
с.Стамболово и с.Борисово и на общинска сграда в с.Бръшлен.
Административно обслужване: Продължава тенденцията към съкращаване на
сроковете при предоставянето на услуги на гражданите - ГРАО и местни данъци и такси,
водещи до повишаване удовлетвореността на гражданите от организацията на работа при
предоставянето на услуги. Продължава тенденцията към увеличаване броя на услугите с
намалени доказателствени средства от други организации.
Информационни технологии: Рязко е увеличен броя на потребителите на
интернет на територията на общината, както и 3 пъти е увеличен броя на обектите с
безжичен интернет.
Опазване на природните ресурси: Обхванати са на 100 % домакинствата със
съдове за отпадъци, организирана е система за сметосъбиране и сметоизвозване, която
функционира от 2008 г. Община Сливо поле е една от първите общини с рекултивирани
депа за битови отпадъци; залесени са 15 дка запустели площи. През 2014 г. не се отчита
строителство на обекти с монтирани слънчеви колектори или покривни фотоволтаични
инсталации.
Индикаторите за продукт са посочени в индикативната финансова таблица на ОПР
(Годишен отчет за изпълнение на общински план за развитие на Община Сливо поле
през 2014 година).
Така представеният индикаторен модел за оценка на напредъка в изпълнението на
Общинския план за развитие се основава на следните принципи:
• възможност за отчетност и оценка изменението на параметрите;
• достоверност на данните;
• проследяване на времеви тенденции посредством динамичен ред.
Общинският план за развитие на Община Сливо поле за 2014-2020 г. е приет от
Общински съвет през 2013 г. с решение №318, протокол № 28 от заседание на Общински
съвет Сливо поле, проведено на 29.10.2013г.
Визията за развитие на общината за този период е “Община Сливо поле –
привлекателна Община от Дунавското пространство с добре развито селско
стопанство, базирано на внедрени модерни технологии, съвременни комуникации и
добра инфраструктура, съхранено природно и културно-историческо наследство,
обединяваща потенциала на местните ресурси за устойчив, приобщаващ и
интелигентен растеж”.
Стратегически цели:

Осигуряване на благоприятна инвестиционна среда чрез изграждане и
поддържане на надеждна инфраструктура и подобряване на административното обслужване.

Стимулиране на устойчив икономически растеж чрез иновации в селското
стопанство и преработващите предприятия, производство на биопродукти и създаване на
разнообразни форми на туризъм.

Подобряване средата на живот и намаляване на бедността и социалното
изключване чрез повишаване на социалното и културно-образователното равнище, и
професионалната квалификация.

Опазване на околната среда чрез оптимизиране управлението на отпадъците,
използване на енергия от ВЕИ, внедряване на мерки за енергийна ефективност, опазване на
горския фонд и запазване на биоразнообразието.
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ОПР съдържа 6 приоритета:
• ПРИОРИТЕТ 1. Обновяване на инфраструктурата на територията на общината
• ПРИОРИТЕТ 2. Подобряване на административното обслужване
• ПРИОРИТЕТ 3. Повишаване конкурентноспособността на малки и средни
предприятия на територията на общината
• ПРИОРИТЕТ 4. Диверсификация на икономически дейности, разширяване на
трансграничното сътрудничество 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 съдържа специфични цели, мерки и проекти. Общински план за
развитие 2014-2020 г. е стратегическо надграждане на ОПР 2007-2013 г. На база изпълнение
на ОПР в предходния период, както и прогнози в средносрочен план може да се оцени, че
планираните приоритети са значими и към настоящия момент.
ПРИОРИТЕТ 1. Обновяване на инфраструктурата на територията на общината
Специфична цел 1: Осигуряване на достъп и безопасно придвижване на територията на
общината чрез реконструкция и рехабилитация на общинската пътна мрежа, улици и
тротоари
1. Изработени са два инвестиционни проекта за:
•
„Реконструкция и рехабилитация на общински път RSE1173 /ІІІ-2102,
Борисово-Черешово/-Голямо Враново-Бабово-Ряхово /RSE1171/ от км 0+020 до км 9+084
•
„Реконструкция и рехабилитация на общински път RSE1173 /ІІІ-2102,
Борисово-Черешово/-Голямо Враново-Бабово-Ряхово /RSE1171/ от км 9+134 до км 16+739
2. Изработен е инвестиционен проект за „Реконструкция и рехабилитация на два пътя
от общинската пътна мрежа, осъществяващи връзка между индустриална зона и път RSE ІІ21 Русе – Силистра, както и с път ІІІ-2102 /Сливо поле – Кубрат/”, от който през 2014 г. е
реализиран първи етап: „Довеждащ път до фуражен завод“ със средства от ПИП „Растеж и
устойчиво развитие на регионите“. При осигурено финансиране ще бъде реализиран и втори
етап от проекта.
3. Реализиран е проект „Полагане на трошенокаменна настилка по съществуващ полски
път - поземлен имот № 000133 по КВС на гр.Сливо поле“.
4. Със средства от капиталовите разходи са извършени ремонти по поддържане на
четвъртокласната пътна мрежа и улици в населените места на общината.
5. Със средства от дарения е извършен ремонт на улици в населените места, съгласно
волеизявлението на дарителите.
6. Наличен е одобрен проект за „Реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари в
кв.Сливица“
Освен изграждане и ремонт на пътища имаме за цел да разполагаме с готови,
одобрени проекти при предстоящо кандидатстване за финансиране през новия програмен
период. При предоставяне на възможност имаме готовност за кандидатстване за
финансиране с 3 проекта за рехабилитация и реконструкция на пътища и улици.
Специфична цел 2: Превенция от свлачищни процеси и наводнения в населените места
1. Със средства от ПИП „Растеж и устойчиво развитие на регионите“ през 2014 г. е
реализиран проект за ремонтно-възстановителни работи на сухото дере и строителство на
мост в с.Юделник.
2. Почистен е отводнителния канал в с.Кошарна.
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Специфична цел 3: Ефективно и ефикасно използване на водните ресурси чрез
подобряване ВиК инфраструктурата.
През 2013 г. е извършен ремонт на външен водопровод от помпена станция
с.Юделник до напорен резервоар с.Юделник. Подменен е водопровода с ПЕВП Ф100 с
дължина 620 м. Извършен е ремонт на външен водопровод от помпена станция
с.Стамболово до напорна кула. Подменен е водопровода с ПЕВП Ф200/16 с дължина 607 м,
представляващ II етап от обекта.
През 2014 г. е извършена рехабилитация на водопровод, захранващ с.Юделник.
Подменен е водопровода с ПЕВП Ф160 от напорния резервоар до водомерната шахта преди
населеното място с дължина 483 м.
Подобренията са извършени със средства на ВиК Русе в съответствие с програмата за
планови ремонти на дружеството.
Изградени ВиК проекти, включени в програмата за капиталови разходи на Община
Сливо поле за 2014 г.:
1. Водопроводно отклонение за гробищен парк ПИ 000204 по КВС на гр. Сливо поле
2. Водопроводно отклонение за гробищен парк ПИ 311 по КВС на гр. Сливо поле
3. Водопроводно отклонение за гробищен парк ПИ 231 по КВС на гр. Сливо поле
4. Водопроводно отклонение за гробищен парк, ПИ 100 по КВС на с. Борисово;
5. Водопроводно отклонение за гробищен парк, ПИ 327 по КВС на с. Борисово;
6. Водопроводно отклонение за гробищен парк, ПИ 80 по КВС на с. Кошарна;
7. Водопроводно отклонение за гробищен парк, ПИ 311 по КВС на с. Стамболово;
8. Водопроводно отклонение за гробищен парк, ПИ 86 по КВС на с. Малко Враново;
9. Водопроводно отклонение за гробищен парк, УПИ ІІІ-355, кв. 20 по КВС на с.
Юделник;
10. Водопроводно отклонение за гробищен парк, ПИ 136 по КВС на с. Юделник.
Специфична цел 4: Цялостно устройство на територията на общината
1. На основата на приетата концепция за пространствено развитие на община Сливо
поле е изработено задание за общ устройствен план и е възложено изработване на общ
устройствен план с финансовата помощ от Министерство на инвестиционното проектиране,
предстоящо преподписване на споразумение за 2015 г. с МРРБ.
2. Извършено е оцифряване на съществуващите кадастрален и регулационен планове на
село Борисово.
ПРИОРИТЕТ 2. Подобряване на административното обслужване
Специфична цел 1: Оптимизиране на предоставяните от общината административни
услуги
През 2014 г. е извършен преглед на административните услуги и определяне на тези
от тях, които в настоящия етап могат да бъдат утвърдени като комплексни. Очакват се
промени в законовата база.
Стабилна остава удовлетвореността на гражданите от предоставяните услуги. През
2014 г. не са постъпвали писмени жалби за изразяване недоволство от административното
обслужване.
Предоставяните услуги се изпълняват в много по-кратки срокове от утвърдените
стандарти за административно обслужване в Общината. По-голяма част от услугите за
гражданско състояние и гражданска регистрация се изпълняват веднага при поискване.

21

Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на общински план за развитие на община
Сливо поле 2014-2020 г. за 2014 година
Създадени са и се поддържат електронни регистри в различни направления на
предоставяните услуги: местни данъци и такси, устройство на територията, екология,
деловодни регистри.
Специфична цел 2: Подобряване качеството на предоставяните административни услуги
чрез повишаване административния капацитет
Повишаване на административния капацитет е постигнат чрез повишаване
квалификацията на: кметовете на кметства и на служители от администрацията – през 2014
г. в курсове и семинари са участвали общо 25 специалисти и експерти.
ПРИОРИТЕТ 3. Повишаване конкурентноспособността на малки и средни предприятия
на територията на общината
Специфична цел 1: Внедряване на ефективни технологии и добри практики в селското
стопанство.
През 2014 г. е внедрена добра практика за опазване на почвеното плодородие чрез прилагане
на минимални почвени обработки. Партньори в прилагането на тази практика са Фондация
„Америка за България“, земеделски производители от община Сливо поле и РУ „Ангел Кънчев“.
През 2014 г. се отчита завишен интерес към прилагане на съвременни методи при производството на
плодове и зеленчуци - проведени са три информационни срещи с участието на земеделски
производители от Община Сливо поле и преработватели на селскостопанска продукция на следните
теми: „Представяне на възможностите, които дава сдружаването на производителите и електронната
търговия“, „Обсъждане на технологии, щадящи почвеното плодородие и мястото им в практиката“.

ПРИОРИТЕТ 4. Диверсификация на икономически дейности, разширяване на
трансграничното сътрудничество и развитие на туристическия сектор
Специфична цел 1: Създаване на предпоставки за развитие на туризъм чрез подобряване на
туристическата инфраструктура
Стратегията на създадената МИРГ Главиница-Тутракан-Сливо поле е подходящ
финансов инструмент за постигане на тази специфична цел. С финансиране на проекти от
Оперативна програма „Развитие на сектор Рибарство“ за публичния сектор са реализирани 4
проекта и през 2015 г. продължава изпълнението на още два.
Изпълнени проекти са:
„Подобряване средата на живот в населените места от Община Сливо поле,
разположени по поречието на река Дунав и подобряване достъпа до крайбрежната зона на
гр.Сливо поле“ с обособени позиции:
1.
Полагане на трошенокаменна настилка по съществуващ полски път - поземлен
имот № 000133 по КВС на гр.Сливо поле;
2.
Облагородяване на зона за отдих, спорт и развлечения в УПИ I-457, кв.60 по
регулационния план на град Сливо поле;
3.
Основно обновяване на детски кът с. Ряхово, УПИ I-776, кв.33, по
регулационния план на селото, представляващ детска градина;
4.
Облагородяване на прилежащ терен към сграда за социални дейности - УПИ
IV-221, кв.38, по регулационния план на село Бабово.
Преходни обекти, започнали през 2014 г. и продължаващи през 2015 г. са:
1.
Създаване на зона за отдих и развлечения в с.Бръшлен.
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2.
Преустройство на масивна двуетажна сграда със сутерен в информационен
център с почивна станция и изграждане на павилион за образователни занятия в с.Бръшлен.
3.
С финансиране на проекти от Оперативна програма „Развитие на сектор
Рибарство“ за частния сектор са в процес на реализация 2 проекта в с.Ряхово.
4.
Читалищата в с.Бръшлен и с.Кошарна изпълняват проекти, финансирани от
ОПРСР.
5.
В с.Ряхово се изпълнява проект на Клуб по водомоторен спорт КВМС-Ряхово
„Дни на река Дунав“, включващ организиране на туристически атракции при отбелязване
дните на река Дунав, обучение на младежи в майсторско водене на спортна лодка,
провеждане на две състезания по водомоторен спорт, организиране на Нетпунова вечер с
атракционна програма. В Нептуновата вечер участва група от НЧ „Познай себе си 1911“
с.Ряхово, което спомага за запазване местните традиции, в частност при посрещане на
международната регата ТИД по р.Дунав.
Специфична цел 2: Разширяване на сътрудничество с общините от дунавския регион чрез
прилагане на мерки от Дунавската стратегия и програмата за ТГС Румъния България за
периода 2014-2020.
1.
И през 2014 г. продължи създадената вече традиция за провеждане на
съвместни спортни и културни мероприятия с партньорските общини от Р Румъния –
Расучени и Извоареле.
2.
Фолклорен танцов състав „Бабовски гайтани“ взе участие в международен
фестивал в Гърция.
3.
Фолклорни ансамбли и фестивали към читалищата и групата за автентичен
фолклор към ЦСРИ „Здравец“ участваха в международни фестивали, организирани в
РБългария.
ПРИОРИТЕТ 5. Създаване на предпоставки за насърчаване на заетостта,
образованието, културата, квалификацията и социалната интеграция в Община
Сливо поле
Специфична цел 1: Намаляване на безработицата чрез прилагане на мерки по осигуряване
на заетост
С финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и
Национални програми продължи тенденцията към осигуряване на заетост от различни
възрастови групи на безработни лица:
1.
ОП РЧР, схема „Помощ в дома“ осигури заетост на 43 лица. След
приключване на проекта е осигурена устойчивост на услугата чрез осигуряване на заетост
на 6 лица.
2.
ОП РЧР, схема „Алтернативи“, предоставяне на услуга „Личен асистент“
осигури заетост на 18 лица. След приключване на проекта същите лица са назначени чрез
осигурено национално финансиране. С финансиране от ОП РЧР, схема „Нови Алтернативи“
през новия програмен период ще бъде надградено действието на ОП РЧР 2007-2013.
Осигурена е заетост на 6 лица като социални асистенти по проект „Надежда за достоен
живот“ финансиран от ФСЗ към МТСП. След приключване на проекта обучените лица ще
бъдат наети по предстоящи програми и проекти на МТСП.
3.
ОП РЧР, мярка „Подкрепа за заетост“ с предимство за лица до 29 г. и над 50 г.
възраст беше осигурена заетост на 11 лица.
4.
По националната програма „Старт в кариерата“ бяха назначени 2 младежи с
висше образование
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5.
По националната програма „От социални помощи към осигуряване на
заетост“ общината назначи 22 лица.
Специфична цел 2: Осигуряване на интелигентен растеж чрез повишаване квалификацията
на човешките ресурси в общината
През 2014 г. в курсове за квалификация са участвали служители от администрация, в
курсове за преквалификация – учители от трите средищни училища.
През 2013 г. 48 лица са участвали в квалификационни курсове и са наети от Община
Сливо поле с продължителност на трудовите договори до м.септември 2014 г.
Специфична цел 3: Оптимизиране на образованието в училища и детски градини
През отчетният период усилията на ръководството на общината в областта на
образованието бяха насочени към осигуряване на равен достъп до образование и получаване
на качествено образование от децата и учениците от всички етнически общности.
Стремежът бе подрастващите да получават равни възможности за възпитание и обучение,
за усвояване на знания, умения и навици, за да не се допуска социална изолация,
неконкурентоспособност на пазара на труда, неподготвеност за справяне с житейски
ситуации.
Спецификата на етническия състав на населението в община Сливо поле, а имено:
българи, турци, роми, помаци и татари, обуславя утвърдените толерантни взаимоотношения
между различните етнически общности. Прояви на дискриминация, нетолерантност или
незачитане на правата и свободите на отделна личност или социална група заради етническа
или верска принадлежност са нетипични явления. В детските и учебните заведения е
създадена атмосфера на взаимно уважение, толерантност и разбирателство.
На територията на община Сливо поле има три средищни общински училища: СОУ
„Св. Паисий Хилендарски” в гр.Сливо поле, ОУ „Иван Вазов” в с.Голямо Враново и ОУ
„Св. св. Кирил и Методий” в с.Ряхово.
Детските градини на територията на общината са две: ОДЗ „Мечо Пух” в гр.Сливо
поле с филиали в селата Ряхово и Юделник и ЦДГ „Пролет” в с.Малко Враново с филиали в
селата Голямо Враново и Стамболово.
Сградният фонд на училищата и детските градини е в добро състояние, което
непрекъснато се подобрява, ползвайки финансовите ресурси на Национални и Европейски
програми.
Всички 5 и 6 годишни деца на територията на общината са обхванати, както и
подлежащите за първи клас на учебната 2014/2015 година.
Учениците, които се обучават в начален етап на основно образование, посещават
редовно училище и не допускат неизвинени отсъствия.
Предлагат им се безплатни услуги като транспорт, безплатна храна, безплатни
учебници, целодневно обучение. Същите тези деца, тръгвайки в прогимназиален етап на
обучение започват да отпадат като това най-вече се наблюдава при учениците от 7 и 8
класове.
Единици са и учениците от ромски произход, които продължават образованието си в
средната степен.
С оглед намаляване на ранното отпадане на учениците от ромски произход ( и от
други етнически малцинства) от училищата в общината и насърчаване на ромите за
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продължаване на образованието си в средната степен на СОУ в гр.Сливо поле, през 2014 г.
се работи в следните 2 основни направления в областта на образованието в общината:
Постоянно подобряване и усъвършенстване на материално-техническата база на детските
градини и училищата в общината.
Мотивиране на децата и учениците и на техните родители за получаване на образование и
ценз, необходими за успешна реализация в бъдеще.
Всички училища и детски градини разполагат и провеждат учебната си дейност с децата и
учениците със съвременни учебно-технически средства.
Всички учители от детските ни градини, от средищните училища и педагогическите
ръководители през 2014 г. са преминали квалификационни курсове организирани от МОН и
РИО – Русе.
СПОРТ:
Целенасочената спортна дейност в общината намира израз в две посоки – спортния
живот на младите хора в ученическа възраст до 18 години и спортуването и изявите на
младите хора след завършване на средно образование. Всяка от тези възрастови групи има
своята специфична характеристика и в спортната си дейност, която провежда и в
отношението си към нея.
В общината се развиват най-вече спортовете свободна борба, джудо, самбо, футбол и
шахмат.
- Детско-юношески спортни дейности:
- Водещ с изявите си и със спортносъстезателната си дейност е спортен клуб
„ДУНАВ” Сливо поле, развиващ спортовете – свободна борба, джудо и самбо с ръководител
Димитър Лападжов (бивш състезател по свободна борба). През тази спортно-състезателна
година, занимаващите се в клуба са около 20 момчета и момичета. Възрастови групи – от
деца до юноши младша.
Редица са успехите на малките борци в последните няколко години. Много са и
възпитаниците на местния спортен клуб по борба, които продължават пътя си в спортни
училища и захранват различни възрастови гарнитури на националния ни отбор.
- Футболът е другата голяма любов на учениците в общината.
На общинско равнище се провеждат футболни срещи на разменни начала между
средищните училища и вътрешноучилищни такива между отделните класове.
- Ученици взимат участие и в станалия вече традиционен турнир по шах под егидата
на кмета на общината в рамките на Сливополския панаир
Разбира се, че горепосочените спортове не изчерпват спортните изяви на учениците –
отделни състезатели и училища участват приоритетно в областни ученически игри.
- Младежки спортни дейности:
Активен спортносъстезателен живот младежите от общината водят най-вече чрез
футболната „болест” обхванала по-голямата част от младите хора.
От всичко 11 населени места на територията на общината, по-активно с футболни
клубове на аматьорско ниво през последните години участват освен гр.Сливо поле и селата
Ряхово, Бабово, Голямо Враново, Малко Враново, Стамболово.
Големите финансови изисквания за поддържане на футболен отбор доведоха до
участие на приливи и отливи на изброените отбори в регионалните първенства, но
неугасващата им любов към спорта и футболната игра пък доведоха до това – стадионите ни
по селата да не се превръщат в пасища.
Всички населени места разполагат с футболни стадиони като в най-добро състояние е
тоя в гр. Сливо поле със съблекални, пейки, санитарни възли, водопровод и ел.инсталация –
с изграденото през 2014 г. мини футболно игрище, поставяне на районно осветление и
поливна система на голямото и малкото игрище, както и извършеното озеленяване и
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парково обзавеждане (32 пейки, 7 бр. кошчета за отпадъци, 2 бр. градински чешми)
стадионът в гр.Сливо поле става все по-отговарящ на съвременните изисквания за
провеждане на спортно-състезателни игри.
Следват стадионите в селата Стамболово и Юделник като по-добре поддържани и
опазвани.
Футболните стадиони са общинска собственост, стопанисват се от кметовете на
населените места и се ползват по предназначение от спортуващите ученици и младежи,
занимаващи се с масов спорт.
Свободната борба събира младите хора на провежданите традиционни народни
борби посветени на Сливополския панаир, където имат възможност да премерят сили и
умения с призьори и медалисти от наши и международни шампионати – гости на турнира от
цяла България.
През 2014 г. поставихме началото на състезания OFF-ROAD, с подходящо трасе в
землището на с.Бабово. Очакваме състезанието да стане традиция.
С решение №447 по протокол №41 от заседание на Общински съвет Сливо поле,
проведено на 28.10.2014 г. е предоставен за безвъзмездно ползване за срок от 5 год. имот
със сграда в с.Ряхово на Сдружение „Клуб по водомоторен спорт – село Ряхово” за целите
на проекта на сдружението, финансиран от ЕФР по ОП РСР.
Специфична цел 4: Изграждане на нови и разширяване обхвата на съществуващите
социални услуги за интеграция и социално включване на рискови групи в това число и деца
От юни 2011 г. Община Сливо поле работи по Проект „Право на детство –
интегрирани социални услуги за децата от община Сливо поле от 0 до 7 години и техните
семейства”, финансиран със заемни средства (Заем 7612 BG) от Международната банка за
възстановяване и развитие в размер на 31.39 милиона евро по Проекта за социално
включване.
През 2014 г. е доставено обзавеждане за помещенията за предоставяне на услуги в гр.
Сливо поле и с. Кошарна, както и обзавеждане за медицински кабинети в с. Кошарна и с.
Малко Враново. Доставени са климатици за отопление на помещенията в с. Кошарна и гр.
Сливо поле. Доставено е и специализирано транспортно средство за предоставяне на
услугите по проекта, пригодено за лица с увреждания.
Услуги за деца от 0 до 3 г. и техните родители
Услуга 1. Формиране и развитие на родителски умения
Услуга 2. Ранна интервенция на уврежданията чрез създаване на Център за ранна
интервенция на уврежданията
Услуга 3. Семейно консултиране и подкрепа
Услуга 4. Здравна консултация за деца
Услуга 7. Намаление на таксата за детска ясла
Услуги за деца от 3 до 7 г. и техните родители
Услуга 1: Интеграция на децата в детските градини и в предучилищните
групи/класове
Услуга 4: Здравна консултация за деца
Услугата се предоставя от месец септември 2014 г. Общо 436 деца за двете
възрастови групи са ползвали услугата до края на 2014 г.
Услуга 6: Допълнителна подготовка за равен старт в училище
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Услугата е предоставяна в периода 19.08.2014 г. – 12.09.2014 г. Сформирани са две
групи от по 15 деца в гр. Сливо поле и с. Малко Враново. В продължение почти на месец с
децата работиха педагози за придобиване на знания и умения, необходими за първи клас.
Услуга 7: Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания
Услугата се предоставя от месец ноември 2014 г. Общо децата, ползватели на
услугата са 40. Освен посещенията в домашна среда екип от педиатър, специален педагог,
рехабилитатор, психолог, логопед, социален работник и медиатор, работят в изградените
помещения по проекта с децата, които позволяват транспортиране. Обследване за говорни
дефекти и необходимост от специални образователни потребности се извършва и на децата
от детските градини в общината. Оказана е подкрепа и съдействие на семейството на дете с
диабет за документи за ТЕЛК, проведени са разговори с директора на детската градина в с.
Малко Враново, детето да започне да посещава градината.
Специфична цел 5: Съхраняване на културно-историческото наследство в общината
Културната дейност в общината през 2014 г. бе концентрирана в дейността на
народните читалища в населените места и трите средищни училища.
Към всички читалища има изградени самодейни колективи, които водят пълнокръвен
живот и участват в много местни, регионални и национални фолклорни празници и
прегледи на художествената самодейност.
Ежегодно през месец август в общината се провежда общински преглед на
художествената самодейност, в рамките на седмицата на Сливополския панаир. На този
преглед самодейните колективи представят обичаи, песни и танци, характерни за
различните етноси в общината под надслов „Различни, но заедно”.
Част от самодейните ни колективи са гостували със свои програми на фолклорни
празници в Полша, Македония, Румъния и Турция.
С помощта на Програмата „Глобални библиотеки – България” в предходни години в
населените места гр.Сливо поле, с.Ряхово, с.Борисово, с.Голямо Враново и с.Бабово бяха
оборудвани компютърни зали в сградите на читалищата, където се ползва безплатен
интернет наред с другите услуги предлагани на населението.
В културния живот на общината дейно участие вземат и ученическите колективи на
трите средищни училища с литературно-музикални програми и концерти по повод различни
празници и чествания на годишнини, а отделни ученици участват и в самодейните
колективи към народните читалища по населени места.
Към НЧ „Христо Ботев 1928” гр.Сливо поле има изградена детска танцова група за
модерни танци, в която участват ученици от различни етноси, възпитаници на СОУ
„Св.Паисий Хилендарски” гр.Сливо поле.
През последните години са реновирани по-голямата част от читалищните сгради в
общината, а конкретно през 2014 г. бе реновиран салона на НЧ в с.Борисово.
Общинското ръководство и Общинският съвет се стремят да подпомагат дейността
на читалищата в общината според възможностите и правомощията си и активно участват в
положителното решаване на възникналите проблеми на отделните читалища, съобразно
действащата законово установена нормативна база.
Специфична цел 6: Повишаване привлекателността на населените места чрез
благоустрояване
1.
С финансиране от ПИП „Растеж и устойчиво развитие на регионите“ през
2014 г. беше разработен и изпълнен проект за „Реновиране на съществуващи детски
площадки в детските градини в гр.Сливо поле и селата Голямо Враново, Стамболово и
Юделник“.
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2.
Със средства от ПУДООС и собствени средства е изградена спортна
площадка в с.Борисово, благоустроен е парка в с.Кошарна, където е изградена беседка,
монтирани са пейки, поставени са кошчета за отпадъци и е извършено благоустрояване на
градинки в с.Малко Враново чрез оформяне на нови градинки и направа на тротоари.
3.
Извършен е ремонт на киносалон към читалището в с.Борисово.
4.
Църквата в с.Бабово е реновирана по проект, на стойност 230 000 лв.,
финансиран от ПРСР 2007-2013 г. – извършен е ремонт на покрива, сменени са олуци,
прозорци, направена е вертикална планировка и са оформени алеи с подходящо озеленяване
и районно осветление, направена е нова ограда.
ПРИОРИТЕТ 6. Опазване на природните ресурси
Специфична цел 1: Устойчиво управление на отпадъците в Община Сливо поле
Отчитайки приетите изменения и допълнения на Закона за управление на отпадъците
и подзаконовата нормативна уредба, се завиши контрола при извършване на дейности,
свързани с управление на отпадъците.
1.
Оптимизиране на системата за организирано сметосъбиране и сметоизвозване
на твърди битови отпадъци през 2014 г. се извърши като се закупиха 150 бр. пластмасови
кофи с вместимост 240 л и 52 бр. метални контейнери тип „Бобър“, с което територията на
общината е обхваната на 100%. Част от амортизираните съдове бяха подменени.
Все още на територията на общината не е въведена система за разделно събиране на
отпадъците. Причината към настоящия етап е в изразения отказ на организациите по
оползотворяване на отпадъците от опаковки.
Съгласно Решение №1 по протокол №10 от Общо събрание на Регионално сдружение
за управление на отпадъците за регион Русе“, проведено на 21.10.2014 г. от „Топлофикация
– Русе“ ЕАД са предприети действия по изграждане на инсталация за предварително
третиране (сепариране) на битовите отпадъци на регион Русе. От това следва, че отпада
задължението на община Сливо поле да изгражда сепарираща линия, както и площадки за
компостиране на биоразградими отпадъци.
2. Проект: „Закриване и рекултивация на депото за битови отпадъци в кв.Сливица“
През 2014 г. приключи 3-годишния период на отгледни мероприятия – след
извършената техническа и биологична рекултивация по проекта за рекултивация на депото
за битови отпадъци в кв.Сливица, финансиран по постановление №209 от 2009 г.
3. Проект: „Закриване и рекултивация на ДБО в гр.Сливо поле“
Със средства от ПУДООС беше извършена техническа рекултивация на депото за
битови отпадъци в гр.Сливо поле. Изпълнява се биологична рекултивация и предстои 3годишен период на отгледни мероприятия.
4. Проект: „Закриване и рекултивация на сметище в с.Ряхово“
Със средства по програма ИСПА е приключена техническата рекултивация на
сметището в с.Ряхово.
5.
На територията на общината са реализирани проекти от ежегодния конкурс
„За чиста околна среда“ в с.Малко Враново, с.Борисово и с.Кошарна.
Специфична цел 2: Популяризиране на биоразнообразието
Съществуващият транс-европейски велосипеден коридор Евро Вело 6, преминаващ
през територията на общината, дава възможност за привличане на туристи с интерес към
биологичното разнообразие в защитена местност Калимок-Бръшлен, в частност в
Бръшленското блато.
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Постигната е устойчивост на проект „Туристически маршрути около Бръшленското
блато“, реализиран през 2010 г. Ежегодно по създадената екопътека преминават около 100
туристи.
Специфична цел 3: Опазване на горския фонд на територията на общината
За извършване на дейности, свързани с борба с възникнали пожари през 2014 г. е
доставена специализирана техника: автомобил с автоцистерна, специализиран автомобил за
транспорт на хора, цистерна за вода с вместимост 1200 л и бензинов агрегат.
За поддържане на горски територии и общинския поземлен фонд са закупени и
ефективно се използват шредер, дискова брана и кастрачка на клони.
В изпълнение на горскостопанския план по проект „Залесяване на запустели горски
територии и отглеждане“ през 2013г. са залесени 30 дка, през 2014 г. – 15 дка.
Специфична цел 4: Увеличаване оползотворяването на природните ресурси
На територията на общината в предходните години са изграждани фотоволтаични
системи. През 2014 г. не са внедрявани системи с ВЕИ.
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ДЕЙСТВИЯ, ПРЕДПРИЕТИ ОТ КОМПЕТЕНТНИТЕ ОРГАНИ С ЦЕЛ ОСИГУРЯВАНЕ
НА ЕФЕКТИВНОСТ И ЕФИКАСНОСТ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН
ЗА РАЗВИТИЕ
а. МЕРКИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И СЪЗДАДЕНИ МЕХАНИЗМИ ЗА
СЪБИРАНЕ, ОБРАБОТВАНЕ И АНАЛИЗ НА ДАННИ
Всички проекти на територията на общината се възлагат съобразно ЗОП, за постигане
на ефективност и ефикасност, в съответствие с принципите за публичност и прозрачност,
свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и недопускане на дискриминация.
При възлагане и изпълнение на обществени поръчки са спазени стриктно Вътрешните
правила за възлагане на обществени поръчки от 30.03.2014 г. С изменение на ЗОП, с цел
изпълнение на влезлите в сила промени от 01.07.2014 г. и от ноември 2014 г., със Заповед на
Кмета на Общината са утвърдени Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки
от 30.06.2014 г., изменени със заповед на Кмета на общината от 17.10.2014 г. Със заповед на
Кмета на Общината от 30.12.2014 г. са утвърдени вътрешни правила за поддържане Профил
на купувача на Община Сливо поле.
Възлагането на обществени поръчки и контрола при изпълнението на договори се
извършва при спазване на СФУК, в съответствие със Закона за публичните финанси.
Изпълнение на проекти с европейски средства се извършва при спазване на
нормативната уредба за разходване на средства от СФ и КФ и указанията на управляващите
органи.
Прилаганите мерки за наблюдение са:
- Физически контрол на място при изпълнение на проектните дейности;
- Документална проверка на отчетните документи;
- Справки за изпълнение, получени като изход от деловодната система „Архимед”;
- Счетоводни справки.
Механизми за събиране на данни са:
- Искания за предоставяне на данни от стопанските субекти, от НСИ, ОССЗ, Агенция
по заетостта, Бюро по труда гр.Русе и от Министерство на земеделието;
- Собствена база данни.
Механизми за обработка и анализ на данни:
- Прилагане на статистически методи за анализ на получената информация;
- Проследяване на тенденцията от получените данни;
- Формулиране на изводи за перспективата за развитие на съответния сектор;
- Обсъждане и обработване на предложения за предприемане на коригиращи действия.
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
През периода на изпълнение на ОПР се наблюдават следните проблеми:
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- Забавяне съгласуването на одобрени проекти след предварителен контрол от страна
на договарящия орган на ПРСР и ОПРСР, в резултат на което стартирането на изпълнението
на съответните договори закъсня;
- Липса на свободни финансови средства за междинни плащания и за успоредно
изпълнение на проекти → търсене на алтернативни източници на финансови средства;
- Липса на механизъм за набиране на актуална статистическа информация за всички
области на социално-икономическия живот на територията на общината → анализите се
извършват на база налична информация за предходната година, предоставена от НСИ;
- Липса на механизъм за набиране на информация за реализираните проекти на
стопанските субекти → чрез информация, предоставена от съответните регионални
структури;
- Все още малко на брой активно действащи НПО;
- Липса на стопански субекти, отворени към създаване на ПЧП при реализация на
проекти;
- Недостатъчен административен капацитет в публичния и частния сектор;
- Приемане на нормативни актове, задължаващи общините да извършват дейности,
без да е предвидено ресурсно обезпечение
- Забавяне стартирането на оперативните програми и ПРСР за периода 2014-2020 г.
в. МЕРКИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ
НА ДЕЙСТВИЯТА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА
РАЗВИТИЕ
Информация и публичност на действията по изпълнение на ОПР се предоставят на
граждани и организации по няколко комуникационни канала:
- чрез тримесечните информационни справки, внасяни в общинския съвет;
- чрез актуализиране на информацията в сайта на общината;
- презентации за стартиране и приключване на проекти, изпълнявани от общината;
- презентации за изпълнени проекти на територията на Общината през изтеклата
година;
- изработване и поставяне на билбордове/табели за популяризиране приноса на
съответната програма, осигуряваща финансиране;
- чрез публикации в регионалните медии.
г. МЕРКИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА НЕОБХОДИМОТО СЪОТВЕТСТВИЕ
НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ СЪС СЕКТОРНИТЕ
ПОЛИТИКИ, ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНАТА
За постигане съответствие на ОПР със секторните политики, планове и програми на
територията на общината, мерките, които се предприемат са:
- провеждане на коригиращи действия, на базата на предложения от заинтересованите
страни;
- разглеждане на предложения от заинтересованите страни в постоянните комисии на
Общинския съвет;
- привеждане на Наредбите на Общинския съвет в съответствие.
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д. МЕРКИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПРИНЦИПИТЕ ЗА ПАРТНЬОРСТВО
През 2014 година мерките за прилагане на принципите за партньорство се изразяват в:
- членството на Община Сливо поле в Еврорегион „Данубиус“ и участие в съвместните
земеделски комисии с участието на представители от област Русе и Регион Гюргево, до
съвместни мероприятия с РУ „Ангел Кънчев“ при прилагане на научен подход за
внедряване на съвременни технологии и добри практики в селското стопанство;
- сътрудничество с Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия
Русе;
- членство в Асоциацията на Дунавските общини;
- участието на общината в местната инициативна рибарска група Тутракан- Главиница
- Сливо поле;
- адекватна реакция на ОбС Сливо поле с цел подкрепа на фирми и НПО на
територията на общината при изпълнение на проектни идеи;
- разширяване на партньорските взаимоотношения в трансграничния регион РусеГюргево.
Все още регламентирани мерки за прилагане принципите за партньорство са
конкретизирани само в участието на общината в местната инициативна рибарска група
Тутракан- Главиница - Сливо поле и Еврорегион „Данубиус“.
е. РЕЗУЛТАТИ ЗА ИЗВЪРШЕНИ
СЪОТВЕТНАТА ГОДИНА

ОЦЕНКИ

КЪМ

КРАЯ

НА

През 2014 г., която е първата година от новия програмен период не са извършвани
експертни оценки на изпълнението от независима организация. Оценка на изпълнението е
представена единствено с този доклад, чрез система от целеви индикатори и отчета за
изпълнените проекти на територията на общината.
Напредъкът в отделни сектори е очевиден от изложените факти и данни. Ползвайки
данните от предходния период за индикаторите за оценка, в различни сектори и
направления, се очертават трайните тенденции на изменение в положителна посока по
отношение подобряване на инфраструктура, предоставяне на социални услуги и
информационни технологии.
Увеличен е делът на населението, ползващ подобрена инфраструктура, увеличен е
броя на предоставяните социални услуги, в резултат на повишената квалификация на
служителите от администрацията е съкратено времето за предоставяне на услуги на
гражданите, подобрено е оборудването в училищата и са въведени съвременни методи на
преподаване, в голяма степен са постигнати планираните за 2014 г. цели.
Напредъкът при изпълнение на общинския план за развитие за изминалата 2014 г. се
дължи на ползването на различни източници на финансиране – ЕЗФ, ЕФР, ДБ, собствени
средства.
В резултат на доброто планиране, организация и координация при управлението на
всеки от проектите, както и заявения интерес от страна на общността преди и по време на
изпълнението им и подкрепата от ОбС Сливо поле, бяха постигнати добри резултати при
изпълнение на ОПР 2014-2020.
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Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на общински план за развитие на община
Сливо поле 2014-2020 г. за 2014 година

ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ
НАБЛЮДЕНИЕТО
Наблюдението на изпълнението на Общинския план за развитие 2014-2020 г. обхваща
началото на плановия период 2014-2020 г. Политическата обстановка през 2014 г. беше
нестабилна, което доведе до провеждане на предсрочни парламентарни избори и смяна на
правителството.
През 2014 г. Оперативните програми все още не са стартирали, което се отразява
негативно върху изпълнението на Общинския план за развитие 2014-2020 г. Въпреки
готовността с инвестиционни проекти, не са отворени схеми за кандидатстване за
финансиране.
Алтернативен източник за привличане на финансов ресурс се оказа Публичната
инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите“. В резултат на
натрупания опит на служителите от общинска администрация стана възможно в най-кратки
срокове да бъдат подготвени апликационни форми за кандидатстване за 4 приоритетни
проекти, включени в програмата на ОПР 2014-2020, от които три бяха одобрени за
финансиране. Създадена беше добра организация и координация при разпределение на
дейностите и задачите, така че своевременно да бъдат проведени обществени поръчки за
избор на изпълнители и договорите да бъдат изпълнени в срока на действие на програмата.
Агенция за Държавна финансова инспекция проведе планова проверка по трите
финансирани проекта, обхващаща всички етапи: подготовка на апликационни форми,
провеждане на обществените поръчки и избор на изпълнители, изпълнение и отчитане на
договорите.
Докладът от проверката е положителен, което доказва спазването на
финансовата дисциплина и принципите за ефективност и ефикасност при управлението на
публичните финанси.

Георги Големански,
Кмет на община Сливо поле
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