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СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ 

АЗ Агенция по заетостта 

АПИ Агенция пътна инфраструктура 

ДБ/ЦБ Държавен/централен бюджет 

ДБТ Дирекция „Бюро по труда“ 

ДИ Други източници (дарения, съфинансиране, фондове на други финансови 

инструменти) 

ЕИП Европейско икономическо пространство 

ЕС Европейски съюз 

ИСУН Информационна система за управление и наблюдение на средствата от 

Структурните фондове на ЕС 

ЗМСМА Закон за местното самоуправление и местната администрация 

ЗОП Закон за обществените поръчки 

ЗРР Закон за регионалното развитие 

МОН Министерство на образованието и науката 

МРРБ Министерство на регионалното развитие и благоустройството 

МСП Малки и средни предприятия 

МФ Министерство на финансите 

ОБ Общински бюджет 

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

ОПР Общински план за развитие 

ОСР Областна стратегия за развитие 

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

ОПРР Оперативна програма „Регионално развитие“ 2014-2020 г. 

ОПИК Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. 

ОПРЧР Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. 

ОПХ Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 

ПМС Постановление на Министерски съвет 

ППЗРР Правилник за прилагане на Закона за регионалното развитие 

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

ПУДООС Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда 

ПЧП Публично-частно партньорство 

СЦР Северен централен район 

ТСБ Териториални статистическо бюро 

ТСУ Териториално и селищно устройство 

ФЕС Фондове на Европейския съюз (ЕФРР, ЕСФ, КФ, ЕЗФРСР, ЕФМДР) 

ЧФФ Частни фондове, фирми 
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I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

 

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

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

провеждането на устойчиво и балансирано местно развитие в посочената територия. 

Документът очертава средносрочната перспектива за икономическо, социално, 

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

Изпълнението на Общинския план за развитие се отчита чрез годишни доклади за 

наблюдението на изпълнението на Общинския план за развитие по чл. 91, ал. 2 от ППЗРР, на 

основата на данните от системата за наблюдение и оценка на Общинския план за развитие. 

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

ефективност и ефикасност на стратегическото планиране, програмирането, управлението и 

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

наблюдението и оценката на изпълнението на Общинския план за развитие служат като основа 

за наблюдението и оценка на Областната стратегия за развитие, Регионалния план за развитие 

и съответно на Националната стратегия за регионално развитие (чл. 31, ал. 1 във връзка с чл. 

9 от ЗРР).  

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, както и мерките за осигуряване 

на информация и публичност за резултатите от изпълнението на документите за стратегическо 

планиране на регионалното и местното развитие (чл. 77, ППЗРР).  

За постигане целите на наблюдението се изгражда система за наблюдение, която 

отговаря на специфичните условия и организация за изпълнение на Общинския план за 

развитие (чл. 78, ППЗРР).  

Орган за наблюдение на Общинския план за развитие е Общинският съвет. В процеса 

на наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие Общинският съвет осигурява 

участието на заинтересованите органи, организации, физически и юридически лица при 

спазване на принципа за партньорство, публичност и прозрачност при изпълнението на 

Общинския план за развитие. Кметът на общината организира наблюдението на изпълнението 

на Общинския план за развитие, като за резултатите от наблюдението на изпълнението на 

Общинския план за развитие се разработва годишен доклад.  

Мониторингът (наблюдението) и контролът на изпълнението на Общинския план за 

развитие са неразделна част от общия процес на реализиране на публични политики. 
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Мониторингът на Общинския план за развитие трябва да осигури ефективно и ефикасно 

изпълнение на различни секторни и тематични политики за развитие, които попадат в 

предметния обхват на местното самоуправление. Също така, той трябва да спомогне за 

постигането на резултатите на политиките и да гарантира широк обществен достъп до тях. 

Процесът на мониторинг изисква набирането на количествени и качествени данни за 

почти непрекъснатия процес по изпълнение на съответните проекти и 

политиките/приоритетите, които те прилагат и/или следват, като напредъкът към текущия 

момент се сравнява с първоначалните очаквания. Целта е да се определят евентуалните 

необходими корективни действия при отчитане на несъответствие.  

Чрез мониторинга се цели да се предостави на компетентните местни органи 

(Общински съвет – Сливо поле, Кмета на общината, служителите от общинска 

администрация), както и на всички заинтересовани страни (социално-икономическите 

партньори и структури на гражданското общество) ранна информация за напредъка, или 

липсата на напредък по заложените цели и резултати. Основната цел е да се идентифицират 

отклоненията или проблемите при изпълнението на поставените задачи, като по този начин се 

подобри осъществяването на плана/политиката и се улесни/подобри по-нататъшното развитие 

на процеса на реализация. В резултат на осъществяването на мониторинг могат да се направят 

своевременни промени в начина на изпълнение на политиките. Мониторингът има особено 

важна роля при дългосрочните политики и програми, които се реализират в няколко времеви 

фази, отнасят се до различни икономически сектори и засягат различни територии и население.  

Правната рамка на процеса на мониторинг, контрол и оценка на изпълнението на 

Общинския план за развитие се съдържа в Закона за регионалното развитие (ЗРР) и 

Правилника за неговото прилагането (ППЗРР).  

Съгласно чл. 23 от ЗРР, кметът на общината: 

 организира изработването на общинския план за развитие и го внася за обсъждане 

и приемане от общинския съвет; 

 ръководи, организира и контролира дейността по изпълнението на общинския план 

за развитие; 

 представя годишен доклад за наблюдението на изпълнението на общинския план 

за развитие за одобряване от общинския съвет; 

 осигурява публичност и прозрачност на общинския план за развитие, както и на 

действията по реализацията му. 
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Общински съвет – Сливо поле одобрява годишните доклади за наблюдението на 

изпълнението на общинския план за развитие по предложение на кмета на общината. 

Съгласно чл. 91, ал. 8 от ППЗРР, годишният доклад за наблюдението на изпълнението 

на общинския план за развитие съдържа: 

1. Общите условия за изпълнение на ОПР и в частност промените в социално-

икономическите условия в общината; 

2. Постигнатия напредък по изпълнението на целите и приоритетите на ОПР въз 

основа на индикаторите за наблюдение; 

3. Предприети действия за осигуряване на ефективност и ефикасност при 

изпълнението на ОПР; 

4. Изпълнението на проекти, допринасящи за изпълнението на ОПР и ОСР; 

5. Заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението. 

Настоящият доклад представя резултатите от наблюдението на изпълнението на ОПР 

2014-2020 г. на община Сливо поле за периода 01.01.2018 - 31.12.2018 г. Докладът е разработен 

в съответствие с изискванията на Закона за регионално развитие и Правилника за неговото 

прилагане и относимите и приложими нормативни и поднормативни актове. 

В процеса на разработване на доклада са използвани следните информационни 

източници: Информационната система за управление и наблюдение на структурните 

инструменти на ЕС в България (ИСУН и ИСУН 2020); официални данни и статистическа 

информация от ТСБ - гр. Русе, ДБТ - гр. Русе; интернет сайтове и портали - Община Сливо 

поле, НСИ, АЗ, ОПОС, ОПДУ, ОПРР, ОПРЧР, ОПИК, ПРСР; информация, предоставена от 

дирекциите и отделите на Общинска администрация - Сливо поле. 

Данните в някои части на социално-икономическия анализ са с година назад във 

времето (2017 г. вместо 2018 г.), тъй като националната статистика не разполага с по-актуални 

обработени данни. Навсякъде в годишния доклад са използвани последни актуални данни от 

различните институции за 2018 г., получени чрез справки от м. февруари 2019 г. 
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Кмет на 

община 

Сливо 

поле 

Въведена системата за мониторинг, 

контрол и последваща оценка на 

Общинския план за развитие в Община 

Сливо поле 

Заинтересовани 

страни – 

граждани, 

НПО, органи и 

структури 

Общинска 

администрация 

Сливо поле 

ГОДИШЕН ДОКЛАД  

за наблюдение на 

изпълнението на ОПР 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – Сливо поле 

/Постоянни комисии на ОбС/ 

обсъждане и одобряване 

Копие до председателя на 

областния съвет за развитие в 7-

дневен срок от решението на ОбС 
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II. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОПР 2014-2020 И В ЧАСТНОСТ 

ПРОМЕНИТЕ В СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИТЕ УСЛОВИЯ НА 

ОБЩИНАТА 

Основната характеристика в национален план, даваща отражение и върху условията за 

развитие на местно ниво през 2018 г., e сравнителната икономическа и финансова стабилност 

в цялата страна, съчетана с относително стабилна политическата обстановка и оказваща 

влияние върху средата за изпълнение на Общинския план за развитие.  

При анализиране и проследяване на условията за изпълнение на ОПР са отчетени 

настъпилите промени в социално-икономическите условия, оказващи въздействие върху 

социално-икономическото развитие на общината. 

 

1. Демографска характеристика на община Сливо поле 

По данни на НСИ, към 31.12.2017 г. община Сливо поле заема четвърто място по брой 

на населението в област Русе. Общият брой на средногодишното население в общината към 

края на 2017 г. възлиза на 10 003 д. (4,5% от населението в област Русе, което е 222 413 д. към 

31.12.2017 г.). 

Основните демографски показатели за община Сливо поле за периода 2013-2017 г. са 

отразени в Таблица 1: 

Таблица 1. Основни демографски показатели за община Сливо поле 

Основни демографски показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Средногодишен брой на населението 

в област Русе (общо) 
230 682 228 735 226 680 224 582 222 413 

Средногодишен брой на населението 

в община Сливо поле (общо) 
10 495 10 356 10 258 10 163 10 003 

Родени (в брой) 104 93 68 83 94 

Умрели (в брой) 234 220 224 222 219 

Естествен прираст (в брой) -130 -127 -156 -139 -125 

Заселени (в брой) 162 138 284 144 153 

Изселени (в брой) 149 173 162 161 193 

Механичен прираст (в брой) 13 -35 122 -17 -40 

Източник: Национален статистически институт, 2019 г. www.nsi.bg 

От данните в таблицата могат да бъдат направени следните изводи: 

 Средногодишният брой на населението бележи постоянна и равномерна тенденция 

към намаление; 

 Броят на ражданията до 2015 г. намалява, след това започва да се покачва, но все 

още е на нива под 2013 г.; 

http://www.nsi.bg/
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 Броят на умрелите е сравнително постоянен; 

 Естественият прираст е с отрицателни стойности през целия разглеждан период.  

 Механичният прираст е предимно отрицателен, с най-висока стойност през 2017 г. 

Община Сливо поле се състои от 11 населени места (1 град – Сливо поле и 10 села). В 

град Сливо поле живее 28,8% от населението в общината – 2 859 д. Други по-големи населени 

места над 500 души са с. Борисово, с. Кошарна, с. Малко Враново, с. Стамболово, с. Юделник, 

а с. Голямо Враново и с. Ряхово са с население над 1000 д. 

През 2017 г. населението в под трудоспособна възраст е около 13,3% от населението на 

община Сливо поле. Възрастните над трудоспособна възраст са 30,2%. Около 56,5% е делът 

на хората в трудоспособна възраст на 15 и повече години.  

Таблица 2. Население в трудоспособна възраст в община Сливо поле 2013-2017 г. 

Година/Показател 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Общо 10 437 10 275 10 241 10 085 9 920 

Под трудоспособна 1 429 1 420 1 381 1 341 1 324 

Трудоспособна 5 924 5 788 5 797 5 727 5 600 

Над трудоспособна 3 084 3 067 3 063 3 017 2 996 

Източник: Национален статистически институт, 2019 г. www.nsi.bg 

Данните от таблицата показват, че по отношение на възрастовата структура на 

населението през периода 2013-2017 г. се наблюдават следните тенденции: 

 Населението и в трите възрастови групи - под трудоспособна възраст, в 

трудоспособна възраст и над трудоспособна възраст намалява съответно със 7%, 5% и 3%. 

Най-осезателно е намалението на населението в под трудоспособна възраст. 

Можем да обобщим, че населението на територията на община Сливо поле е 

застаряващо. Това е процес, който е характерен не само за община Сливо поле, а за цялата 

страна и за всички държави в Европейския съюз. Тази тенденция е резултат от три основни 

фактора: увеличаване на продължителността на живота, комбинирана с по-ниска раждаемост 

и влизането в пенсионна възраст на поколението от „бейби бума“ след Втората световна война. 

Илюстрация на процеса на демографско остаряване може да се види в намаляването на 

абсолютния брой и относителния дял на населението под 15 години и увеличаване на дела на 

населението на 60 и повече години.  

 

2. Икономическо развитие на община Сливо поле 

Oбщият брой на предприятията на територията на община Сливо поле се повишава през 

2017 г. на 284 от 231 през 2015 г., като данните са посочени по-долу в таблица. Общият брой 

http://www.nsi.bg/
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на заетите лица също се увеличава на 1 589 бр. през 2017 година. На територията на общината 

преобладават микро- и малките предприятия. Общата стойност на дълготрайните материални 

активи (ДМА) нараства със 113 милиона лева. Изводът от представените статистически данни 

е, че се наблюдава подобрение на всички икономически показателите за 2015 година, което е 

предпоставка за икономически растеж в общината.  

Таблица 3. Основни икономически показатели на община Сливо поле 

Година 
Предприятия 

(брой) 

Заети лица 

(брой) 

ДМА  

(хил. лв.) 

2015 231 1 404 107 805 

2017 284 1 589 113 178 

Източник: Национален статистически институт 2019 г. 

 

Селско стопанство 

Селското стопанство е основен отрасъл в община Сливо поле и затова е разгледано по-

детайлно. 

Таблица 4. Справка за засети площи на основни земеделски култури през 2015 г. и 2018 г. за 
община Сливо поле 

Култури 2015 г. 2018 г. 

Пшеница 66 618 68 250 

Ечемик 3 743 1 130 

Маслодайна рапица 8 064 8 700 

Маслодаен слънчоглед 58 589 44 116 

Царевица за зърно 23 717 28 097 

Ябълки 210 225 

Праскови 1 509 1605 

Череши 473 842 

Сливи 241 501 

Круши 75 68 

Кайсии 1 487 1 558 

Ягоди 50 96 

Източник: Областна дирекция „Земеделие“, Русе 

Според таблицата най-много декари са засети с пшеница - 68 250 през 2018 г., което е 

характерно за общините, намиращи се на територията на Дунавската равнина. Маслодайният 

слънчоглед се доближава най-много по декари засети площи до пшеницата - 44 116, следван 

от царевицата за зърно с 28 097 дка. При тези три култури се наблюдава увеличение в засетите 

площи от 2015 година. Площите засети с ечемик намаляват, а площите с трайни насаждения 

се увеличават. Двойно са се увеличили черешовите и сливовите насаждения. 

Основният извод от данните е, че земеделието през последните години се развива 

благоприятно. 
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3. Пазар на труда 

Равнището на безработица в община Сливо поле за 2018 г. е 7,5% и тя намалява от 2017 

г. от 10,40%.  

Броят на безработните лица, включени в заетост по мерките за насърчаване на 

заетостта, включително по ОП РЧР 2014-2020 г., е 35 лица. Те са били включени в програмите: 

„Старт в кариерата“ и „Асистенти на хора с увреждания“. 

Заетите лица са общо 1 589, което прави 1,7% от наетите в област Русе за 2017 г.  

По предварителни данни към края на декември 2018 г. наетите лица по трудово и 

служебно правоотношение в област Русе са 66,9 хиляди. Спрямо края на септември 2018 г. 

наетите лица намаляват с 0,5%, а в сравнение със същия период на предходната година 

(декември 2017 г.) – се запазват почти без промяна. В обществения сектор на област Русе в 

края на декември работят 13,5 хил. души, а в частния сектор – 53,4 хил., или 79,8% от всички 

наети лица в областта. Спрямо края на третото тримесечие на 2018 г. броят на наетите лица в 

частния сектор намалява с 0,5 %. 

В сектора на услугите към края на декември 2018 г. работят 35.3 хил. (52,8%) от наетите 

лица, в индустрията – 28.3 хил. (42,3%), а в селското, горското и рибното стопанство – 3,3 

хиляди (4,9%). В сектора на услугите най-голям относителен дял заема икономическа дейност 

„Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ - 25,8% от всички наети в сектора. 

Работещите в предприятията от преработващата промишленост (23,5 хил.) представляват 83% 

от общия брой на наетите в сектор „Индустрия”. Спрямо края на септември 2018 г. броят на 

наетите в сектор „Индустрия“ намалява с 1.8%. 

Средната годишна работна заплата в общината за 2017 г. по данни на НСИ е 11 020 лв. 

Стойността на показателя за 2017 г. е по-висока от тази за област Русе от 10 243 лв. и по-ниска 

от средната за страната от 12 448 лв. 

 

4. Социално развитие 

В сферата на образованието е представена динамиката в броя на децата в детските 

градини и учениците в училищата.  
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Таблица 5. Индикатори в сферата на образованието 

Показатели 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Детски ясли 1 1 1 1 1 

Места в детските ясли 16 16 16 16 16 

Деца общо 20 20 21 16 21 

Детски градини 2 2 2 2 2 

Детски учители 28 28 26 22 22 

Деца  316 311 283 265 290 

Общообразователни училища 3 3 3 3 3 

Преподаватели в 

общообразователни училища 
44 46 46 45 65 

Учащи в общообразователни 

училища 
673 653 634 609 576 

Източник: НСИ, http://www.nsi.bg/bg, 2019 г. 

 

Детските ясли в общината намаляват от 3 на 1 след периода 2011/2015 година, 

съответно броят на местата в детските ясли се променя от 49 на 16. Затварянето на двете детски 

ясли се дължи на намаляването на броя на децата, който е бил доста по-нисък от техния 

капацитет - 33 деца при 49 места. 16-те места, които остават след периода 2011/2012 са точно 

запълнени през следващия такъв период, но в следващите години броят на децата надвишава 

броя на местата в яслите. 

Броят на детските градини и общообразователни училища се запазва непроменен през 

периода, обхванат от статистиката. Двете детски градини и трите училища обслужват децата 

от 11-те населени места на територията на община Сливо поле. Наблюдава се плавен спад в 

броя на учениците, който може да бъде обвързан с данните от таблицата, отнасяща се до 

населението под трудоспособна възраст, което също е намаляващо.  

Броят на децата, посещаващи детски градини е най-нисък в периода 2016/2017 година 

- 265, но не може да става въпрос за постоянна тенденция на намаляване, тъй като стойността 

е много близка до останалите години. 

По отношението на здравеопазването, през 2017 г. се увеличава броят на лекарите на 

6 от 4 през 2016 г., броят на лекарите по дентална медицина се променя за периода 2012-2017 

г., като варира между 2 и 5; а през 2017 г. броят на медицинските специалисти по здравни 

грижи пада от 7 на 6.  

http://www.nsi.bg/bg
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III. ПОСТИГНАТ НАПРЕДЪК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ И 

ПРИОРИТЕТИТЕ НА ОПР 2014-2020 ВЪЗ ОСНОВА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

НА ПРОЕКТИ, ДОПРИНАСЯЩИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ И 

ПРИОРИТЕТИТЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН РАЗВИТИЕ И НА 

ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ 

 

В тази част на доклада са обобщени резултатите от изпълнението на целите и 

приоритетите, предвидени в Общинския план за развитие на община Сливо поле през периода 

от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г. Следвана е структурата на ОПР – стратегически цели, 

приоритети, специфични цели, като резултатите за изпълнението на конкретните мерки и цели 

са въз основа на информацията, предоставена от дирекциите и отделите в Община Сливо поле, 

външни институции и организации.  

Поставената ВИЗИЯ за развитие е: 

Община Сливо поле – привлекателна община от Дунавското пространство с добре 

развито селско стопанство, базирано на внедрени модерни технологии, съвременни 

комуникации и добра инфраструктура, съхранено природно и културно-историческо 

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

интелигентен растеж. 

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

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

надеждна инфраструктура и подобряване на административното обслужване. 

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

и преработващите предприятия, производство на биопродукти и създаване на 

разнообразни форми на туризъм. 

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

чрез повишаване на социалното и културно-образователното равнище и 

професионалната квалификация. 

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

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

опазване на горския фонд и запазване на биоразнообразието. 

Реализирането на общата и стратегическите цели на ОПР се осъществява посредством 

специфични мерки в 6 приоритетни области. 
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През 2017 г. е извършена Актуализация на ОПР Сливо поле 2014-2020 г. и е променена 

индикативната финансова рамка, на чиято база е изготвен настоящия годишен доклад.  

 

1. Резултати от изпълнението на Приоритет 1 

Приоритет 1. „Обновяване на инфраструктурата на територията на общината“ 

включва специфични цели за осигуряване на достъп и безопасно придвижване на територията 

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

тротоари, превенция от свлачищни процеси и наводнения в населените места, ефективно и 

ефикасно използване на водните ресурси чрез подобряване ВиК инфраструктурата, цялостно 

устройство на територията на общината. 

Планирани са мерки за: изработване и изпълнение на инвестиционни проекти за 

реконструкция/рехабилитация на общинската пътна мрежа; изработване и изпълнение на 

инвестиционни проекти, водещи до подобряване на уличната мрежа; изработване и 

изпълнение на инвестиционни проекти, осигуряващи улеснен достъп в землищата на 

населените места; укрепване на съществуващи свлачища на територията на общината; 

превенция от наводнения; рехабилитация на водопроводни инсталации и изграждане на 

канализация и ПСОВ в населените места; определяне насоките за развитие на територията на 

община Сливо поле в съответствие с приетата концепция за пространствено развитие; 

изготвяне на цифрови модели или кадастрални карти за всички населени места в общината и 

прилежащите им землища. 

Изпълнени са няколко дейности, финансирани от републиканския бюджет: 

„Рехабилитация общински път Ряхово – Бабово – Голямо Враново – Малко Враново –

Черешово; „Довеждащ път до Помпена станция с. Борисово“; „Рехабилитация ул. „Родопи“ с. 

Юделник, ул. „Ангел Войвода“, ул. „Мусала“, пл. „Иван Рилски“ гр. Сливо поле“; 

„Рехабилитация/реконструкция/изграждане на водопроводна мрежа - ул. „Софроний 

Врачански“, ул. „Одрин“ с. Борисово. 

На 26.06.2018 г. е подписан Договор № 18/07/2/0/00391 с ДФ „Земеделие“ по Подмярка 

7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по 

мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските 

райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. С подписването на договора 

общината ще получи 100% безвъзмездна финансова помощ за осъществяването на проект 

„Реконструкция на водопроводна мрежа в с. Голямо Враново и с. Юделник, общ. Сливо поле“. 

Договорът е на стойност 5 865 128,85 лв. без ДДС и включва реконструкция на водопроводната 
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мрежа на с. Голямо Враново и с. Юделник, която е с обща дължина 36 770 метра. Началото на 

проекта е 26.06.2018 г., а краят - 27.06.2021 г. Към края на 2018 г. са проведени обществените 

поръчки за избор на изпълнители, но работата по същинското изпълнение ще стартира в 2019 

г., затова стойността на този проект не се отчита във финансовото изпълнение на Програмата 

за реализация на ОПР Сливо поле за 2018 година. 

През 2018 г. е подготвен и подаден проект по Програма за развитие на селските райони 

за „Реконструкция и рехабилитация на улици в гр. Сливо поле и с. Голямо Враново, 

община Сливо поле“. Очаква се окончателната оценка за неговото финансиране да бъде ясна 

през 2019 г. 

 

2. Резултати от изпълнението на Приоритет 2 

Приоритет 2 „Подобряване на административното обслужване“ включва мерки, 

които целят постигането на две специфични цели: оптимизиране на предоставяните от 

общината административни услуги, подобряване качеството на предоставяните 

административни услуги чрез повишаване административния капацитет. 

Планирани са мерки за: осъвременяване на материалната база чрез оборудване и 

прилагане на нови IT технологии и повишаване ефикасността на човешките ресурси. 

През 2018 г. е изпълнена модернизация на техническото оборудване в администрацията 

чрез закупуване на компютри и изграждане на система за контролиран достъп. 

 

3. Резултати от изпълнението на Приоритет 3 

Приоритет 3 „Повишаване конкурентоспособността на малки и средни 

предприятия на територията на общината“ е насочен към внедряване на ефективни 

технологии и добри практики в селското стопанство; включително чрез прилагане подхода 

ЛИДЕР. 

Включени са мерки за: насърчаване на биоземеделието и подпомагане осъществяване 

на маркетинга на селскостопанската продукция. 

През 2018 г. е завършен проект на местно предприятие за подобряване на енергийната 

ефективност на фирма „УДЕКС“ ЕООД. 
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4. Резултати от изпълнението на Приоритет 4 

Приоритет 4 „Диверсификация на икономически дейности, разширяване на 

трансграничното сътрудничество и развитие на туристическия сектор“ е насочен към 

Създаване на предпоставки за развитие на туризъм чрез подобряване на туристическата 

инфраструктура и 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. 

Включени са мерки за: изпълнение на стратегията за развитие на МИРГ и разширяване 

сферите на сътрудничество със съседни общини и Разширяване сътрудничеството с общини 

от съседни държави. 

Община Сливо поле разработи и подаде проектно предложение „Координация, достъп 

и съвместни усилия за по-безопасна среда“ по Приоритетна ос III „Сигурен регион“ по III-та 

покана на програма INTERREG V – A РУМЪНИЯ-БЪЛГАРИЯ с водещ партньор Окръжен 

съвет Гюргево. Проектът бе изключително важен за трансграничното въздействие на 

Програмата, тъй като включваше реални мерки, които да допринесат за превенция на риска от 

наводнения. От българска страна проектът бе планирано да въздейства върху населението на 

общините Сливо поле, Иваново и Русе от област Русе, и общините Тутракан и Главиница от 

област Силистра, както и върху населението на окръг Гюргево. С писмо № 88 от 03.01.2018 г. 

Община Сливо поле беше информирана, че проектът е избран за финансиране от Комитета за 

наблюдение с Решение № 63 от 28.12.2017 г. На проекта бяха присъдени най-много точки по 

оста, а именно – 91 бр., с което се показа, че съответствието на проекта с целите на програмата 

и желаното въздействие по отношение на превенция на рискове върху трансграничния регион 

е изключително голямо! С писмо № 5897 от 11.05.2018 г., обаче, водещият партньор Окръжен 

съвет Гюргево се оттегли от проекта и той остана нереализиран въпреки усилията на Община 

Сливо поле. 

През 2018 г. са извършени подготвителни дейности по Стратегията за ВОМР на МИГ 

Тутракан-Сливо поле и през 2019 г. ще бъдат отворени за кандидатстване мерките по 

стратегията. 

 

5. Резултати от изпълнението на Приоритет 5 

Приоритет 5 „Създаване на предпоставки за насърчаване на заетостта, 

образованието, културата, квалификацията и социалната интеграция в община Сливо 
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поле“ е насочен към намаляване на безработицата чрез прилагане на мерки по осигуряване на 

заетост, осигуряване на интелигентен растеж чрез повишаване квалификацията на човешките 

ресурси в общината, оптимизиране на образованието в училища и детски градини, изграждане 

на нови и разширяване обхвата на съществуващите социални услуги за интеграция и социално 

включване на рискови групи в това число и деца, съхраняване на културно-историческото 

наследство в общината, повишаване привлекателността на населените места чрез 

благоустрояване. 

Приоритетът включва мерки за: изпълнение на национални и европейски програми за 

осигуряване на заетост; повишаване квалификацията на заети и безработни лица; подобряване 

качеството на образованието в училищата; социално включване; интеграция на рискови групи; 

насърчаване развитието на читалищата като средища на духовността; исторически и 

археологични паметници; създаване на условия за пълноценно прекарване на свободното 

време; подобряване на социалната и културната инфраструктури. 

В периода 2016-2019 г. се изпълнява проект „Бъдеще за нашите деца“ - услуги за 

ранно детско развитие в община Сливо поле“, който има за цел да продължи 

предоставянето на комплекс от интегрирани социални услуги в община Сливо поле, насочени 

към: семейства с деца от 0 до 7 г., включително с увреждания; деца от 0 до 7 г. в риск и техните 

семейства; деца и възрастни в риск. Услугите се предоставят в изградените по проект 

„Социално включване“ центрове за ранно детско развитие в гр. Сливо поле, с. Малко Враново 

и с. Кошарна.  

В периода 2017-2019 г. се изпълнява проект „Отново активни“ с обща цел на проекта: 

Насърчаване на социалното включване, повишаване на мотивацията за самостоятелен начин 

на живот и подобряване достъпа до заетост на хора с увреждания и техните близки в община 

Сливо поле. Основни дейности по проекта са: Подкрепа за намиране на работа и подобряване 

достъпа до заетост на хора с увреждания чрез създаване на иновативни социални услуги (К2) 

и Предоставяне на посреднически услуги на пазара на труда; Обучение за повишаване на 

професионална квалификация или придобиване на нова; Осигуряване на заетост на лица с 

увреждания след предоставени посреднически услуги на пазара на труда и/или обучение за 

период от 6 месеца; Работа с работодатели за преодоляване на дискриминационни нагласи на 

представители на уязвими групи на пазара на труда (К1). 

Със средства от общинския бюджет са изпълнени и дейностите: 

 Благоустрояване на образователната инфраструктура - основен ремонт на ДГ с. Малко 

Враново; 
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 Благоустрояване на здравната и социалната инфраструктура - ремонт на сграда бивша 

поликлиника – гр. Сливо поле, внедряване на мерки за енергийна ефективност; 

 Център за деца с увреждания – гр. Сливо поле; 

 Благоустрояване на културната инфраструктура - основен ремонт на киносалон с. 

Голямо Враново; 

 Разходи за финансиране на дейностите от културния календар (фолклорни празници 

„Дядов ден“, „Греяна ракия и зелева чорба от старовремската софра“, „Нептунова 

вечер“, рибен фест „Бръшлен“, симпозиум за съвременно изкуство „Ломея“, 

международен пленер по графика „Бръшлен 2019“, Ден на самодееца, Ден на детето, 

Международен ден на река Дунав в с. Ряхово, Сливополски панаир, посрещане на 

международната речна регата ТИД 2018, колективно четене на любими книги, карнавал 

на любими литературни герои, Седмица на театъра, тържества по посрещане на Новата 

година и др.);  

 Благоустрояване на спортната инфраструктура и на инфраструктурата за отдих - 

изграждане на детски площадки с. Бабово, с. Бръшлен, с. Борисово, гр. Сливо поле; 

 Разходи за финансиране на дейностите от спортния календар – спортни клубове;  

 Водоснабдяване на стадион с. Юделник. 

 

6. Резултати от изпълнението на Приоритет 6 

Приоритет 6 „Опазване на природните ресурси“ е насочен към устойчиво 

управление на отпадъците в Община Сливо поле, популяризиране на биоразнообразието, 

опазване на горския фонд на територията на общината и увеличаване оползотворяването на 

природните ресурси. 

Включени са мерки за: подобряване системата за управление на отпадъците, опазване 

и съхранение на биоразнообразието на територията на общината, извършване на дейности, 

свързани с превенция от пожари и борба с възникнали пожари, изпълнение на 

горскостопанския план, увеличаване приложението на ВЕИ и въвеждане на мерки за 

енергийна ефективност. 

През 2018 г. са подготвени и подадени важни проекти по приоритета: „Изграждане на 

анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци за нуждите на 

общините – Русе, Иваново, Сливо поле, Тутракан и Ветово“ по Оперативна програма 

„Околна среда“ и „Реконструкция и прилагане на мерки за енергийна ефективност в 

общинска сграда, находяща се в УПИ IX - 1027, кв. 49 по плана на гр. Сливо поле, общ. 
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Сливо поле“ по Програма за развитие на селските райони. Очаква се решенията за 

финансиране да се вземат през 2019 г. 

Изпълнени са и следните дейности: проекти за чиста околна среда в с. Бабово, с. 

Борисово, с. Бръшлен и гр. Сливо поле; дейности за управление на отпадъците и поддържане 

на зелени площи, доставка на растителност и паркова архитектура. 

Конкретните индикатори за финансовото изпълнение, както и резултатите от 

реализацията на ОПР Сливо поле 2014-2020 през 2018 г., са отразени в Приложение 1 

„Изпълнени проекти и дейности от Програмата за реализация на ОПР 2014-2020 г. на 

община Сливо поле за периода 01.01-31.12.2018 г.“. 

 
 

IV. ПОСТИГНАТ НАПРЕДЪК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ И 

ПРИОРИТЕТИТЕ НА ОПР 2014-2020 ВЪЗ ОСНОВА НА ИНДИКАТОРИТЕ 

ЗА НАБЛЮДЕНИЕ 

 

Постигнатият напредък за изпълнение на целите и приоритетите на ОПР 2014-2020 г. 

въз основа на индикаторите за наблюдение (индикатори за въздействие за целите и индикатори 

за резултат за приоритетите) е представен по-долу: 

Таблица 6. Изпълнение на индикаторите на Общински план за развитие на община Сливо поле 
през 2018 г. 

 

Индикатор 
Класифи

кация 

Мерна 

единица 

Източник на 

информация 

Период на 

отчитане 

Стойност 

Междинна 

2018* г. 

Целева 

2020 г. 

Икономически индикатори 

1. БВП (брутен вътрешен 

продукт) или БДС (брутна 

добавена стойност) – за област 

Русе 

Общ Млн. лева ТСБ на НСИ годишно 
2 480 

2 151 

2 660,4 

2 310 

2. Произведена продукция на 

глава от населението 
Общ Лева ТСБ на НСИ годишно 28,2 33,8 

3. Нетни приходи от продажби на 

глава от населението 
Общ Лева ТСБ на НСИ годишно 42 50,4 

4. Разходи за придобиване на 

дълготрайни материални активи 

(ДМА) 

Ключов Лева ТСБ на НСИ годишно 10,52 12,6 

5. Преки чуждестранни 

инвестиции в нефинансовите 

предприятия към 31.12 

Общ Лева НСИ годишно 139,8 754,1 

6. Средна годишна работна 

заплата 
Общ Лева ТСБ на НСИ годишно 11 020 10 603 
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Индикатор 
Класифи

кация 

Мерна 

единица 

Източник на 

информация 

Период на 

отчитане 

Стойност 

Междинна 

2018* г. 

Целева 

2020 г. 

7. Среден списъчен брой на 

наетите лица по служебно и 

трудово правоотношение 

Общ Брой  ТСБ на НСИ годишно 1 292 1 550 

8. Брой предприятия Общ Брой ТСБ на НСИ годишно 284 254 

9. Относителен дял на 

предприятията с до 9 заети лица 
Общ % ТСБ на НСИ годишно 29,4 29,4 

10. Относителен дял на 

предприятията с 10-49 заети лица 
Общ % ТСБ на НСИ годишно 39,5 39,5 

11. Относителен дял на 

предприятията с 50-249 заети 

лица 

Общ % ТСБ на НСИ годишно 31,1 31,1 

Качество на живот (благосъстояние и разполагаеми средства в домакинствата) 

1. Среден общ годишен доход на 

лице от домакинството - за 

област Русе 

Общ Лева ТСБ на НСИ годишно 11 882 6 705 

2. Брой жилища Общ Брой ТСБ на НСИ годишно 5 993 5 993 

Пазар на труда 

1. Коефициент на заетост – за 

област Русе 
Общ % 

Агенция по 

заетост/ ДБТ 
годишно 65% 66% 

2. Дял на безработицата в 

общината 
Общ % ДБТ годишно 7,5% 13,3% 

Демографски показатели 

1. Темпове на промяна на 

населението 
Общ % ТСБ на НСИ годишно -1,6 0 

2. Коефициент на естествен 

прираст на 1000 души от 

населението 

Ключов % ТСБ на НСИ годишно -12,5 -12 

3. Коефициент на детската 

смъртност на 1000 души от 

живородени деца 

Ключов % ТСБ на НСИ годишно 14,7 10 

4. Коефициент на смъртност на 

1000 души от населението 
Ключов % ТСБ на НСИ годишно 21,89 18,8 

5. Коефициент на механичен 

прираст 
Общ % 

ТСБ на НСИ/ 

собствени бази 

данни 

годишно -4 11,9 

Инфраструктура 

1. Относителен дял на 

населението, ползващо обновена 

инфраструктура 

Общ % 
Собствени бази 

данни 
годишно 28,00 50 

2. Относителен дял на 

реконструирана и рехабилитирана 

ОПМ, улици и тротоари 

Общ % 
Собствени бази 

данни 
годишно 18,00 25 
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Индикатор 
Класифи

кация 

Мерна 

единица 

Източник на 

информация 

Период на 

отчитане 

Стойност 

Междинна 

2018* г. 

Целева 

2020 г. 

3. Изпълнени инвестиционни 

проекти 
Общ Брой 

Собствени бази 

данни 
годишно 3 5 

4. Изградена, реконструирана и 

рехабилитирана общинска пътна 

мрежа на територията на 

общината 

Общ Км 
Собствени бази 

данни 
годишно 1,7 15 

5. Изградени, реконструирани и 

ремонтирани улици 
Общ Км 

Собствени бази 

данни 
годишно 2,6 4 

6. Изградени, реконструирани и 

ремонтирани тротоари 
Общ Кв .м. 

Собствени бази 

данни 
годишно 816 1000 

7. Брой имоти, защитени от 

свлачища и наводнения 
Общ Брой 

Собствени бази 

данни 
годишно 0 500 

8. Изградени съоръжения за 

превенция от свлачища и 

наводнения 

Общ Брой 
Собствени бази 

данни 
годишно 0 1 

9. Изградени отводнителни 

канавки 
Общ Км 

Собствени бази 

данни 
годишно 0 1 

10. Изградени подпорни стени за 

превенция от свлачища и 

наводнения 

Общ Брой 
Собствени бази 

данни 
годишно 0 1 

11. Дял на населението с 

подобрена питейна вода 
Общ % ВиК годишно 3 6 

12.Дял на населението с 

канализация 
Общ % ВиК годишно 0 10 

13. Изградени водопроводи за 

питейна вода 
Общ Км 

Собствени бази 

данни 
годишно 2,7 2 

14. Относителен дял на 

териториите, включени в общ 

устройствен план 

Общ % 
Собствени бази 

данни 
годишно 10 100 

Конкурентоспособност МСП 

1. Внедрени технологии и добри 

практики в селското стопанство 
Общ Брой 

Собствена база 

данни 
годишно 0 2 

2. Информационни срещи с МСП Общ Брой 
Собствена база 

данни 
годишно 4 10 

3. Събития, насочени към 

инвеститори 
Общ Брой 

Собствена база 

данни 
годишно 0 2 

4. Създадена стокова 

борса/тържище 
Общ Брой 

Собствена база 

данни 
годишно 0 1 

5. Събития за промотиране на 

местни селскостопански 

производители 

Общ Брой 
Собствена база 

данни 
годишно 0 2 

Туризъм 
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Индикатор 
Класифи

кация 

Мерна 

единица 

Източник на 

информация 

Период на 

отчитане 

Стойност 

Междинна 

2018* г. 

Целева 

2020 г. 

1. Брой посетители, ползващи 

зоните за отдих и спорт, и 

почивната станция 

Общ Брой 
Собствени бази 

данни 
годишно 552/20* 1000 

2. Обекти за спорт и прекарване 

на свободното време 
Общ Брой 

Собствени бази 

данни 
годишно 1 2 

3. Легла в местата за подслон и 

настаняване 
Общ Брой 

Собствени бази 

данни 
годишно 48 52 

4. Брой събития с фокус туризъм Общ Брой 
Собствени бази 

данни 
годишно 1 2 

5. Създадени зони за отдих Общ Брой 
Собствени бази 

данни 
годишно 0 1 

6. Брой съвместни събития със 

съседни общини 
Общ Брой 

Собствени бази 

данни 
годишно 1 2 

7. Партньорски споразумения Общ Брой 
Собствени бази 

данни 
годишно 1 2 

8. Разработен туристически 

продукт 
Общ Брой 

Собствени бази 

данни 
годишно 0 1 

9. Брой участия в международни 

изложения/фестивали 
Общ Брой 

Собствени бази 

данни 
годишно 1 2 

Здравеопазване 

1. Лекарски практики на 

територията на общината 
Ключов Брой 

Собствена база 

данни 
годишно 6 6 

2. Стоматологични кабинети Ключов Брой 
Собствена база 

данни 
годишно 5 5 

Образование 

1. Относителен дял на 

отпадналите ученици от училище 
Общ % 

Собствена база 

данни 
годишно 2 2 

2. Брой учебни заведения с 

подобрено качество на 

образованието 

Общ Брой 
Собствена база 

данни 
годишно 3 3 

3. Брой на учениците в училищата 

и децата в детските градини, 

ползващи съвременни технически 

средства 

Общ Брой 
Собствена база 

данни 
годишно 769 700 

4. Брой учители в учебните 

заведения, преминали курсове за 

квалификация 

Общ Брой 
Собствена база 

данни 
годишно 24 40 

Социални услуги 

1. Увеличен относителен дял на 

предоставяните социални услуги 
Общ % 

Собствена база 

данни 
годишно 0 30 

2. Брой лица в ЦНСТ, ползващи 

услуги 
Общ Брой 

Собствена база 

данни 
годишно 0 10 
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Индикатор 
Класифи

кация 

Мерна 

единица 

Източник на 

информация 

Период на 

отчитане 

Стойност 

Междинна 

2018* г. 

Целева 

2020 г. 

3. Брой настанени в ЦНСТ 

възрастни хора 
Общ Брой 

Собствена база 

данни 
годишно 0 10 

4. Брой лица, ползващи социална 

услуга „Домашен санитар“ за 

възрастни хора и деца в звено 

„Милосърдие“ към Домашен 

социален патронаж 

Общ Брой 
Собствена база 

данни 
годишно 82 120 

5. Брой лица от рискови групи, 

ползващи предоставяните услуги 
Общ Брой 

Собствена база 

данни 
годишно 327 180 

6. Брой изпълнени мероприятия 

за създаване на условия за 

интеграция 

Общ Брой 
Собствена база 

данни 
годишно 4 6 

7. Брой нововъдени социални 

услуги 
Общ Брой 

Собствена база 

данни 
годишно 0 3 

Култура 

1. Брой обекти на КИН Общ Брой 
Собствена база 

данни 
годишно 19 19 

2. Брой читалища с музейни 

сбирки/състави 
Общ Брой 

Собствена база 

данни 
годишно 11 11 

3. Брой читалища с разширен 

библиотечен фонд 
Общ Брой 

Собствена база 

данни 
годишно 6 7 

4. Брой участия на съставите към 

читалищата 
Общ Брой 

Собствена база 

данни 
годишно 48 60 

5. Брой исторически паметници Общ Брой 
Собствена база 

данни 
годишно 0 0 

6. Реновирана сграда за 

етнографска музейна сбирка 

Специфи

чен 
Брой 

Собствена база 

данни 
годишно 0 1 

7. Относителен дял на 

населението, ползващо 

изградените и реновирани обекти 

Общ % 
Собствена база 

данни 
годишно 0 10 

8. Брой реновирани сгради Общ Брой 
Собствена база 

данни 
годишно 0 2 

Административно обслужване 

1. Повишена удовлетвореност на 

гражданите от качеството на 

предоставяните услуги 

Специфи

чен 
% 

Собствена база 

данни 
годишно 98 95 

2. Намаляване срока за 

предоставяне на административни 

услуги 

Специфи

чен 
% 

Собствена база 

данни 
годишно 0 10 

3. Изградена система за 

комплексно административно 

обслужване 

Специфи

чен 
Брой 

Собствена база 

данни 
годишно 0 1 
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Индикатор 
Класифи

кация 

Мерна 

единица 

Източник на 

информация 

Период на 

отчитане 

Стойност 

Междинна 

2018* г. 

Целева 

2020 г. 

4. Видове актове и регистри, 

включени в електронна база 

данни 

Специфи

чен 
Брой 

Собствена база 

данни 
годишно 2 2 

5. Брой създадени/ предоставяни 

"онлайн" услуги 

Специфи

чен 
Брой 

Собствена база 

данни 
годишно 0 10 

6. Брой услуги с намалени 

доказателствени средства, за 

които са налице данни от другите 

органи 

Специфи

чен 
Брой 

Собствена база 

данни 
годишно 6 10 

7. Брой служители, преминали 

курсове за квалификация и 

обучение 

Специфи

чен 
Брой 

Собствена база 

данни 
годишно 10 30 

Информационни технологии 

1. Относителен дял на 

домакинствата с достъп до 

Интернет - за област Русе 

Общ % 

НСИ и данни в 

общината от 

местен 

доставчик 

годишно 65 70 

2. Брой на местата (обектите) с Wi 

Fi интернет зона 

Специфи

чен 
Брой 

Собствена база 

данни 
годишно 3 4 

3. Относителен дял на 

населението, ползвало Интернет 

през последните 12 месеца – за 

област Русе 

Ключов % НСИ годишно 73 65 

Опазване на природните ресурси 

1. Относителен дял на разходите 

за опазване на околната среда – за 

област Русе 

Общ % 
Собствена база 

данни 
годишно 8,4 10 

2. Относителен дял на 

населението, ползващо системата 

за разделно организирано 

сметосъбиране 

Общ % 
Собствена база 

данни 
годишно 60 100 

3. Брой съдове за разделно 

събиране 
Общ Брой 

Собствена база 

данни 
годишно 21 

60 бр. тип 

Бобър и 

155бр. 

кофи 240 л 

4. Брой специализирана техника 

за сметоизвозване 
Общ Брой 

Собствена база 

данни 
годишно 0 1 

5. Изградени площадки за БРО Общ Брой 
Собствена база 

данни 
годишно 0 1 

6. Рекултивирани площи Общ Брой 
Собствена база 

данни 
годишно 1 1 

7. Брой събития за 

популяризиране на 

биоразнообразието 

Общ Брой 
Собствена база 

данни 
годишно 5 1 

8. Брой информационни срещи Общ Брой 
Собствена база 

данни 
годишно 2 4 
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Индикатор 
Класифи

кация 

Мерна 

единица 

Източник на 

информация 

Период на 

отчитане 

Стойност 

Междинна 

2018* г. 

Целева 

2020 г. 

9. Залесени запустели горски 

територии и отглеждане 
Общ Дка 

Собствена база 

данни 
годишно 25 1 300 

10. Брой обекти с изпълнени 

инвестиционни проекти 
Общ Брой 

Собствена база 

данни 
годишно 0 2 

11. Брой обекти с монтирани 

слънчеви колектори за БГВ 
Общ Брой 

Собствена база 

данни 
годишно 0 1 

12. Брой обекти с автоматизирани 

системи за отчитане и управление 

на отоплителни инсталации 

Общ Брой 
Собствена база 

данни 
годишно 0 1 

13. Брой изпълнени покривни 

фотоволтаична инсталация 
Общ Брой 

Собствена база 

данни 
годишно 0 1 

14. Брой събития Общ Брой 
Собствена база 

данни 
годишно 0 2 

Източник: Справки Община Сливо поле, НСИ* – данните са за 2017 г., ДБТ, ВиК, ОПУ, ИСУН 2020, ПРСР. 

 

Индикаторите за наблюдение отчитат положителен напредък по всички тематични 

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

населението. Впечатление прави подобряването на икономическите показатели и тези в 

сферата на пазара на труда, като безработицата е сведена до изключително минимални 

стойности.  

Постигнатият напредък за изпълнение на целите и приоритетите на ОПР 2014-2020 въз 

основа на финансовите индикатори за изпълнение е представен на следващата таблица: 

Таблица 7. Финансово изпълнение на приоритети от ОПР 2014-2020 г. за 2018 г. 

Приоритет 

Годишен 

доклад  

2018 г.  

(хил. лв.) 

Бюджет 

ОПР 

(хил. лв.) 

% 

изпълнение 

от ОПР 

Приоритет 1: Обновяване на инфраструктурата 1 254 25 992 5% 

Приоритет 2: Подобряване на административното 

обслужване 
35 600 6% 

Приоритет 3: Повишаване конкурентоспособността на 

МСП 
398 19 712 2% 

Приоритет 4: Диверсификация на икономически 

дейности, ТГС и туризъм 
0 4 105 0% 

Приоритет 5: Заетост, образование, култура, 

квалификация и социалната интеграция 
1 620 6 019 27% 

Приоритет 6: Опазване на природните ресурси 1 346 6 749 20% 

ОБЩО 4 653 63 177 7% 

Източник: Приложение 1 Изпълнени проекти и дейности от Програмата за реализация на ОПР 2014-2020 г. на 

община Сливо поле за периода 01.01-31.12.2018 г. 
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Фигура 1. Финансово изпълнение на приоритетите от ОПР 2014-2020 г. за 2018 г. в хил. 

лв. 

 

Източник: Собствени изчисления 

 

От данните могат да се направят следните изводи за финансовото изпълнение: 

Планираните средства за реализиране на ОПР Сливо поле 2014-2020 г. възлизат на 63 

177 хил. лв. Договореният бюджет, в т.ч. изпълненият за 2018 г., е равен на 4 653 хил. лв. или 

съотношението на общото изпълнение спрямо планираното е 7%. Трябва да се има предвид, 

обаче, че част от отчетените и остойностени проекти и дейности са започнали да се реализират 

в предишни години, а друга част ще продължат да се реализират и в следващи години. Прави 

впечатление и неравномерното изпълнение по приоритети – четири от приоритетите (1, 2, 3 и 

4) са с под 7% изпълнение. Приоритет 5 за заетост, образование, култура, квалификация и 

социалната интеграция е изпълнен с принос за годината от 27% от планираното до 2020 г., а 

Приоритет 6 за опазване на природните ресурси е изпълнен с 20% от планираното до 2020 г.  

Анализът на изразходваните ресурси продължава с обобщение на тежестта на 

планираното и отчетеното изразходване на средства в изпълнение на приоритетите. Това 

е още един показател за измерване на ефикасността. По-долу е визуализирана информацията 
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Приоритет 1: Обновяване на инфраструктурата

Приоритет 2: Подобряване на административното обслужване

Приоритет 3: Повишаване конкурентноспособността на МСП

Приоритет 4: Диверсификация на икономически дейности, ТГС и туризъм.

Приоритет 5: Заетост, образование, култура, квалификация и социалната интеграция

Приоритет 6: Опазване на природните ресурси
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за вложения финансов ресурс за 2018 г. по приоритети като процент от целия финансов ресурс 

на ОПР Сливо поле 2014-2020 г. и е направена съпоставка с планираното разпределение. 

 

Фигура 2. Дял на приоритетите спрямо общия бюджет 

  
Източник: Собствени изчисления 

 

ОПР Сливо поле залага най-голяма тежест за изпълнение на инфраструктурни проекти 

в рамките на Приоритет 1 за обновяване на инфраструктурата, което не е спазено при 

реалното изпълнение на плана – 27% при планирани 41%, което нарежда приоритета на трето 

място с 1 254 хил. лв. На второ място по изпълнение е Приоритет 6 за опазване на 

природните ресурси с изпълнение от 29% (1 346 хил. лв.) при планирани за него 11%. На 

първо място по вложен финансов ресурс е Приоритет 5 за насърчаване на заетостта, 

образованието, културата, квалификацията и социалната интеграция в община Сливо 

поле с 1 620 хил. лв. (35%) при планирани за него 10%. 

Разпределението на изразходваните ресурси по източници на финансиране 

показва ефикасното комбиниране на различни форми на финансиране от страна на 

Община Сливо поле. През отчетния период са осигурени средства от следните източници: 
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Действително вложен финансов ресурс 

през 2018 г. по приоритети на ОПР Сливо 

поле 2014-2020 (% от общото изпълнение)

Приоритет 1: Обновяване на инфраструктурата

Приоритет 2: Подобряване на административното 

обслужване
Приоритет 3: Повишаване конкурентноспособността на 

МСП
Приоритет 4: Диверсификация на икономически 

дейности, ТГС и туризъм.
Приоритет 5: Заетост, образование, култура, 

квалификация и социалната интеграция
Приоритет 6: Опазване на природните ресурси
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Планиран финансов ресурс по приоритети 

на ОПР Сливо поле 2014-2020 (% от 

общото изпълнение)

Приоритет 1: Обновяване на инфраструктурата

Приоритет 2: Подобряване на административното 

обслужване
Приоритет 3: Повишаване конкурентноспособността на 

МСП
Приоритет 4: Диверсификация на икономически дейности, 

ТГС и туризъм.
Приоритет 5: Заетост, образование, култура, 

квалификация и социалната интеграция
Приоритет 6: Опазване на природните ресурси
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1. общински бюджет; 

2. централен бюджет, вкл. целеви субсидии по капиталовите програми и национално 

съфинансиране на проекти по оперативните програми; 

3. фондове на ЕС; 

4. частно финансиране, вкл. собствено съфинансиране на проекти по оперативните 

програми; 

5. Други източници. 

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

бюджет с 2 057 хил. лв. Централния бюджет, който освен пряко финансиране на дейности на 

общината, съфинансира и проектите на Европейския съюз, заема второ място, като общата 

стойност на ресурса от ЦБ възлиза на 1 615 хил. лв. На трето място са средствата Фондовете 

на ЕС, възлизащи на 862 хил. лв. На четвърто място са средствата от Частни фондове и фирми 

в размер на 119 хил. лв. Основните източници на финансиране за 2018 г. са представени 

графично на следващата Фигура 3. 

От фигурата ясно се вижда, че средствата от Общинския бюджет са основополагащи за 

развитието на общината и изпълнението на плана през 2018 г. Размерът им е 44% от 

изпълнението на ОПР, при планиран дял от 10%, т.е. прогнозите не са спазени, основно поради 

факта, че изпълнението на средствата от Фондовете на Европейския съюз – 18%, е под 

прогнозата от 55%. На второ място по изпълнение се нареждат средствата от Централния 

бюджет с 35% при планирани 20%. Частни фондове и фирми заемат също по-малък дял от 

3% в сравнение с прогнозата от 15%. Други източници на финансиране са планирани, но не 

са реализирани през годината.  
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Фигура 3. Основни източници на финансиране на ОПР 2014-2020 за 2018 г. 

  
Източник: Собствени изчисления 

Изводът е, че финансовото изпълнение на ОПР за 2018 г. се дължи най-вече на 

вложените средства от общинския бюджет и по-малък привлечен ресурс от оперативните 

програми. Причината за липса на финансиране от ЕС на общински и частни проекти е, че през 

2018 г. бяха отворени процедури за кандидатстване по ОПИК (процедура „Насърчаване на 

предприемачество“) и по ПРСР (Подмярка 6.4. за развитие на неземеделски дейности за частни 

инициативи и подмярка 7.2 за общински проекти), като през 2019 г. се очаква окончателната 

оценка по тях и стартирането на изпълнението им.  

 

V. ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТ И 

ЕФИКАСНОСТ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОПР 2014-2020 

 

1. Мерки за наблюдение и механизми за събиране, обработване и анализ на данни 

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

претърпял две актуализации след приемането му. 

В него с цел осигуряване на ефективност и ефикасност на стратегическото планиране, 

програмиране, управление и ресурсното осигуряване на местното развитие е заложено да се 

създаде система за наблюдение и оценка на изпълнението на ОПР.  

Предмет на системата за наблюдение и оценка включва: 
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 изпълнението на целите и приоритетите на Общинския план за развитие, съгласно 

определени физически и финансови индикатори; 

 организацията и методите на изпълнение, прилагани от органите за управление; 

 предприетите мерки за осигуряване на информация и публичност за резултатите от 

изпълнението на плана за развитие.  

Системата за наблюдение и оценка на изпълнението на ОПР 2014-2020 съдържа 

следните елементи: 

1) Системата от индикатори за наблюдение – дефинирани и отчитащи специфичния 

характер на плана, реализацията на неговите цели, социално-икономическото състояние, 

развитието на инфраструктурата и проблемите на околната среда в контекста на устойчивото 

регионално развитие; 

2) Източниците, начините и периодичността за събиране, обработка и анализиране на 

информацията – наблюдението на изпълнението на ОПР се осъществява на основата на данни 

на НСИ, ИСУН, ЕВРОСТАТ, АПИ, Агенция за чуждестранни инвестиции, Агенция за 

устойчиво енергийно развитие, Агенцията по заетостта, както и на основата на данни от други 

надеждни национални, регионални и местни източници на информация; 

3) Финансовото и техническото обезпечаване на дейността по наблюдението на ОПР се 

осигурява от бюджета на Община Сливо поле; 

4) Органи за наблюдение на ОПР, организация и методи на тяхната работа. 

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

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

Общинският съвет осигурява участието на заинтересованите органи, организации, физически 

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

изпълнението на Общинския план за развитие. Функциите на органа за наблюдение на 

изпълнението на Общинския план развитие, съгласно чл. 81 от ППЗРР, включват: 

 осигуряване на информация и данни и прилагане на система от индикатори за 

наблюдение по отношение на реализацията на целите и приоритетите за регионално и местно 

развитие; 

 координация на дейностите по наблюдението между централните и местните 

органи на изпълнителната власт, други заинтересувани органи, организации и юридически 

лица на основата на принципа за партньорство; 

 осигуряване съответствие на действията по наблюдението с условията и правилата 

в областта на защитата на конкуренцията, държавните помощи, обществените поръчки, 



Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на ОПР 2014-2020 г. на община Сливо 

поле за периода 01.01.2018-31.12.2018 г. 
 

Страница 32 

опазването на околната среда и насърчаването на равните възможности и социалното 

включване; 

 обсъждане и одобряване на доклади за наблюдението на документите за 

стратегическо планиране на регионалното развитие; 

 осигуряване на комуникация и взаимодействие с административните структури, 

участващи в процеса на изпълнение на регионалните планове за развитие и на общинските 

планове за развитие; 

 разглеждане на предложения и вземане на решения за повишаване ефективността 

на процеса на наблюдение в случай на установяване на проблеми и пропуски; 

 определяне и изпълнение на мерки за осигуряване на информация и публичност 

относно постигнатите резултати от наблюдението с цел да се гарантира прозрачност при 

изпълнението на документите за стратегическо планиране на регионалното и местното 

развитие. 

5) Система на докладване и осигуряване на информация и публичност. 

В ОПР на община Сливо поле за периода 2014-2020 г. е заложено Кметът да организира 

наблюдението и изпълнението на Общинския план за развитие, като не е предвидено 

създаването на постоянна Работна група, която да управлява изпълнението на ОПР и да 

упражнява контрол и мониторинг върху резултатите от ОПР, но е предвидено изготвянето на 

Годишни доклади, с които да се наблюдава напредъка по изпълнението на ОПР. 

За периода 01.01.2018-31.12.2018 г. текущото управление на изпълнението на ОПР на 

община Сливо поле се осъществява от общинската администрация и кмета.  

В ОПР 2014-2020 г. на община Сливо поле е регламентирана „Матрица на индикаторите 

за наблюдение и оценка на Общинския план за развитие на община Сливо поле 2014-2020“, 

която съдържа индикатори за въздействие и индикатори за резултат.  

В Община Сливо поле няма разработвани годишни Програми за реализация на ОПР 

2014–2020 г., в които да са посочени планираните проекти на годишна база.  

 

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

През 2018 г. от периода на изпълнение на ОПР се наблюдават следните проблеми, които 

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

 Липса на достатъчно собствени средства за реализирането на проекти; 
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 Липса на механизъм за набиране на актуална статистическа информация за всички 

области на социално-икономическия живот на територията на общината, поради което 

анализите се извършват на база налична информация за предходни години от НСИ; 

 Липса на механизъм за набиране на информация за реализираните проекти на НПО 

и стопанските субекти на територията на общината чрез информация, предоставена от 

съответните регионални структури;  

 Липса на активно действащи НПО;  

 Липса на стопански субекти, отворени към създаване на ПЧП при реализация на 

проекти;  

 Недостатъчен административен капацитет в публичния и частния сектор;  

 Забавяне стартирането на оперативните програми и ПРСР за периода 2014-2020 г. 

 

3. Мерки за осигуряване на информация и публичност на действията по 

изпълнение на ОПР 2014-2020 

Основен принцип за провеждане на държавната политика за регионално развитие е 

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

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

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

взаимодействие и поддържане на активна комуникация между общинските служители, 

държавните структури, бизнеса, културните институции, неправителствения сектор, 

образователните институции, граждани и др. 

Основен източник за информираност на обществото по отношение на изпълнението на 

Общинския план за развитие, публичност и прозрачност, е официалната уебстраница на 

Община Сливо поле http://slivopole.bg/, в която се публикуват за обществено обсъждане 

всички нормативни актове, документи, стратегии, планове и програми на общината. На нея се 

публикува и информация за изпълняваните и реализираните проекти, както и за документите, 

резултат от тяхното изпълнение.  

Информация и публичност на действията по изпълнение на ОПР се предоставят на 

граждани и организации чрез следните комуникационни канали: 

 Чрез информационни справки, внасяни в общинския съвет за промените по 

бюджета за съответната година; 

 Чрез актуализиране на информацията в сайта на общината; 

 Провеждане на дискусии; 

http://slivopole.bg/
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 Чрез публикации в регионалните медии, вкл. електронните им издания. 

В заключение на горепосоченото може да се даде много добра оценка за дейностите по 

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

 

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

територията на община Сливо поле, в т.ч. мерки за ограничаване на 

изменението на климата 

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

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

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

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

самостоятелно всички въпроси от местно значение в сферата на: 

 Общинското имущество, общинските предприятия, общинските финанси, данъци 

и такси, общинската администрация; 

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

нея; 

 Образованието; 

 Здравеопазването; 

 Културата; 

 Благоустрояването и комуналните дейности; 

 Социалните услуги; 

 Опазването на околната среда и рационалното използване на природните ресурси; 

 Поддържането и опазването на културни, исторически и архитектурни паметници; 

 Развитието на спорта, отдиха и туризма; 

 Защитата при бедствия. 

Необходимо е и по отношение на секторните политики да се прилага механизъм на 

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

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

действието му. 

Необходимо е да се направи преглед и се изготвят и/или актуализират документите 

(стратегии, програми, планове, наредби, правила), свързани с прилагането, изпълнението и 

отчитането на отделните секторни политики, които са в правомощията на органите на местно 

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

територията на общината, мерките, които се предприемат към настоящия момент, са:  

 провеждане на коригиращи действия, на базата на предложения от 

заинтересованите страни;  

 разглеждане на предложения от заинтересованите страни в постоянните комисии 

на Общинския съвет и внасяне на предложения за решения от ОбС;  

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

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

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

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

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

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

чийто обхват са включени всички политики.  

 

5. Приложение на принципа на партньорство 

Партньорският модел на управление е необходим за бъдещото развитие на общината. 

Благодарение на неговото приложение Общината ще може да реализира процеса съвместно, 

комуникирано с партньорите, при вземането на решения и координирането на техните 

изпълнения. В процеса на управление на политиките за регионално развитие са въвлечени 

разнородни по своите интереси и функции заинтересовани страни - институции, организации, 

административни звена, общности (групи) от различни юридически и физически лица, които 

имат конкретен интерес във връзка с реализацията на публична политика/план и са нейни 

поддръжници или противници. С помощта на партньорството може да се осъществи 

целенасочено взаимодействие между тях, което ще гарантира успешното развитие на 

дейността.  

Работата в партньорство не означава само информиране или консултиране. Преди 

всичко означава съвместно вземане на решения и съвместни действия за изпълнение на тези 

решения. Решения, които първоначално са общоприети от мнозинството партньори, имат 

висока обществена подкрепа в процеса на реализацията. 

 

6. Резултати от извършени оценки 

През 2017 г. е извършена задължителната междинна оценка на ОПР Сливо поле 2014-

2020 г. за изпълнението на плана през първите три години от програмния период 2014-2016 г. 
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Оценката е извършена от външна независима организация. Основните изводи и препоръки, 

които дава оценката, са насочени към актуализиране на индикативната финансово таблица и 

прецизиране на индикаторите за резултат и за въздействие. Препоръките са изпълнени чрез 

актуализация на плана. 

През 2018 г. не са правени други оценки. 

 

VI. ПРОЕКТИ, ДОПРИНАСЯЩИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ И 

ПРИОРИТЕТИТЕ НА ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ 2014-

2020  

 

Изпълнението на ОПР Сливо поле през 2018 г. допринася в най-голяма степен за 

постигането на Стратегическа цел 2: Социално сближаване чрез преодоляване на 

междурегионалните и вътрешнорегионални различия в социалната сфера, ограничаване на 

риска от социална изолация и създаване на условия за развитие и реализация на човешкия 

капитал и по- конкретно Приоритет 2.3. Устойчив и приобщаващ растеж на човешкия 

капитал в областта чрез подобряване на достъпа до образователни, здравни, социални и 

културни услуги и развитие на спорта от Областната стратегия за развитие на област Русе 

2014-2020 г. Това се дължи най-вече на изпълнените проекти за социални услуги. 

 

VII. ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА 

РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА ОПР 2014-2020  

 

Мониторингът и оценката предполагат изследване на текущото състояние и 

проследяване във времето на промените, до които довеждат прилагането на Общинския план 

или на съответния друг стратегически документ. По тази причина е важно да се обезпечат 

надеждни данни за изходното състояние на съответните индикатори, чрез които се описва 

проблемът или ситуацията преди изпълнението на заложените проект, мярка, приоритет и 

специфична цел. Такива изходни индикатори (индикатори за резултат и индикатори за 

въздействие) са заложени в ОПР Сливо поле 2014-2020 г. със заложени междинни и целеви 

стойности (след актуализацията на плана).  

Мониторингът на общинските политики е предвидено да се реализира на две нива. 

Първото ниво се осъществява от общинската администрация и включва следене на графиците 
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за изпълнение на програмата и спазването на сроковете, както и оценка на степента на 

постигане на целите, финансовите ресурси (планирани и изразходвани) и управлението. Това 

нещо се изпълнява. Второто ниво се осъществява от Общинския съвет, който приема решения 

по изпълнението на програмата или по възникнали проблеми.  

Една от основните задачи на мониторинга по отношение на публичните политики е да 

следи за степента на постигане на заложените цели и ефективност по време на тяхното 

прилагане. Реализирането на Общинския план за развитие представлява етапен процес, при 

който всяка финансова година може да се разглежда като отделна фаза. Именно поради това, 

мониторингът завършва с годишни оценки и доклади, които да послужат на корективните 

действия в следваща фаза/година. 

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.  

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.  

Необходимо е да се направи преглед и се изготвят и/или актуализират документите 

(стратегии, програми, планове, наредби, правила), които са свързани с прилагането, 

изпълнението и отчитането на отделните секторни политики, които са в правомощията на 

органите на местно самоуправление. 

Необходимо е и по отношение на секторните политики да се прилага механизъм на 

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

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

действието му. 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1. Изпълнени проекти и дейности от Програмата за реализация на ОПР 

2014-2020 г. на община Сливо поле за периода 01.01-31.12.2018 г. 
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№ Наименование на дейността/проекта

Източник на 

финансиране - 

програма

Бенефициент / 

партньор
Статус

Бюджет 

(хил. лв.)

Общински 

бюджет

Централен 

бюджет

Фондове на 

ЕС

Други 

източници

Частни 

фондове, 

фирми

Планиран 

бюджет 

(хил. лв.)

% 

изпълне

ние

О Б Щ О : 4 653 2 057 1 615  862   119 63 177 7%

Приоритет 1: Обновяване на инфраструктурата на 

територията на общината
1 254  1 254    25 992 5%

1

Рехабилитация общински път Ряхово – Бабово – Голямо 

Враново – Малко Враново –Черешово; Довеждащ път 

до Помпена станция с. Борисово

Централен 

бюджет

Община Сливо 

поле
Изпълнен  582  582

2

Рехабилитация ул. "Родопи" с.Юделник, ул. "Ангел 

Войвода", ул. "Мусала", пл. "Иван Рилски"  гр. Сливо 

поле

Централен 

бюджет

Община Сливо 

поле
Изпълнен  640  640

3

Рехабилитация/реконструкция/изграждане на 

водопроводна мрежа - ул. "Софроний Врачански", ул. 

"Одрин" с. Борисово

Централен 

бюджет

Община Сливо 

поле
Изпълнен  32  32

4

Проект "Реконструкция на водопроводна мрежа в с. 

Голямо Враново и с. Юделник, общ. Сливо Поле" (* 

подписан договор, избрани изпълнители, но 

реализацията на проекта ще започне през 2019 г., 

затова тук не се отчита финансово изпълнение.)

ПРСР
Община Сливо 

поле
Текущ

Приоритет 2: Подобряване на административното 

обслужване
 35  35      600 6%

1

Модернизация на техническото оборудване в 

администрацията - закупуване на компютри, 

изграждане на система за контролиран достъп

Общински 

бюджет

Община Сливо 

поле
Изпълнен  35  35

Приоритет 3: Повишаване конкурентоспособността 

на малки и средни предприятия на територията на 

общината

 398   40  239   119 19 712 2%

1
Подобряване на енергийната ефективност на "УДЕКС" 

ЕООД
ОПИК "Удекс" ЕООД Изпълнен  398  40  239  119

Приоритет 4: Диверсификация на икономически 

дейности, разширяване на трансграничното 

сътрудничество и развитие на туристическия сектор

      4 105 0%

1

Разработено и подадено проектно предложение 

„Координация, достъп и съвместни усилия за по-

безопасна среда“

INTERREG V – 

A РУМЪНИЯ-

БЪЛГАРИЯ

Окръжен съвет 

Гюргево и 

Община Сливо 

поле

Одобрен за 

финансира

не, но 

партньорът 

се отказва

Изпълнени проекти и дейности от Програмата за реализация на ОПР 2014-2020 г. на община Сливо поле за периода 01.01-31.12.2018 г.
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№ Наименование на дейността/проекта

Източник на 

финансиране - 

програма

Бенефициент / 

партньор
Статус

Бюджет 

(хил. лв.)

Общински 

бюджет

Централен 

бюджет

Фондове на 

ЕС

Други 

източници

Частни 

фондове, 

фирми

Планиран 

бюджет 

(хил. лв.)

% 

изпълне

ние

Приоритет 5: Създаване на предпоставки за 

насърчаване на заетостта, образованието, културата, 

квалификацията и социалната интеграция в община 

Сливо поле

1 620  716  281  623   6 019 27%

1 Проект "Отново активни" ОПРЧР
Община Сливо 

поле
Текущ  389  58  331

2
Проект "Бъдеще за нашите деца" - услуги за ранно 

детско развитие в община Сливо поле
ОПРЧР

Община Сливо 

поле
Текущ  344  52  292

3
Благоустрояване на образователната инфраструктура - 

основен ремонт на ДГ с. Малко Враново

Общински 

бюджет

Община Сливо 

поле
Изпълнен  54  54

4

Благоустрояване на здравната и социалната 

инфраструктура - Ремонт сграда бивша поликлина – гр. 

Сливо поле, внедряване на мерки за енергийна 

ефективност

Общински 

бюджет

Община Сливо 

поле
Изпълнен  305  305

5 Център за деца с увреждания – гр. Сливо поле
Централен 

бюджет

Община Сливо 

поле
Изпълнен  171  171

6
Благоустрояване на културната инфраструктура - 

основен ремонт на киносалон с. Голямо Враново

Общински 

бюджет

Община Сливо 

поле
Изпълнен  115  115

7
Разходи за финансиране на дейностите от културния 

календар – читалища

Общински 

бюджет

Община Сливо 

поле
Изпълнен  167  167

8

Благоустрояване на спортната инфраструктура и на 

инфраструктурата за отдих - изграждане на детски 

площадки с. Бабово, с. Бръшлен, с. Борисово, гр. Сливо 

поле

Общински 

бюджет

Община Сливо 

поле
Изпълнен  50  50

9
Разходи за финансиране на дейностите от спортния 

календар – спортни клубове 

Общински 

бюджет

Община Сливо 

поле
Изпълнен  15  15

10 Водоснабдяване на стадион с. Юделник
Общински 

бюджет

Община Сливо 

поле
Изпълнен  10  10

Приоритет 6: Опазване на природните ресурси 1 346 1 306  40    6 749 20%

1
Проекти за чиста околна среда в с. Бабово, с. Борисово, 

с. Бръшлен и гр. Сливо поле
ПУДООС

Община Сливо 

поле
Изпълнен  40  40

2 Дейности за управление на отпадъците 
Общински 

бюджет

Община Сливо 

поле
Изпълнен  653  653

3
Поддържане на зелени площи, доставка на растителност 

и паркова архитектура

Общински 

бюджет

Община Сливо 

поле
Изпълнен  653  653
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