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СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ 
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АПИ Агенция пътна инфраструктура 

ДБ/ЦБ Държавен/централен бюджет 

ДБТ Дирекция „Бюро по труда“ 

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

инструменти) 

ДПЖ Дребни преживни животни 

ЕС Европейски съюз 

ЗМСМА Закон за местното самоуправление и местната администрация 

ЗОП Закон за обществените поръчки 

ЗРР Закон за регионалното развитие 

ИСУН Информационна система за управление и наблюдение на средствата от 

Структурните фондове на ЕС 

МРРБ Министерство на регионалното развитие и благоустройството 

МСП Малки и средни предприятия 

НПО Неправителствена организация 

НСИ Национален статистически институт 

ОБ Общински бюджет 

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

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

ОПР Общински план за развитие 

ОСР Областна стратегия за развитие 

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

ОПРР Оперативна програма „Региони в растеж“ 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 

ПЧИ Преки чуждестранни инвестиции 

ПЧП Публично-частно партньорство 

РБ Републикански бюджет 

СЦ Стратегическа цел 

ТСБ Териториални статистическо бюро 

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

ЧФФ Частни фондове, фирми 

COVID-19 Coronavirus disease 2019 (Заболяване коронавирус 2019) 
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1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

Общинският план за развитие на община Лозница 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 (ОПР) се отчита чрез годишни доклади 

за наблюдението на изпълнението на Общинския план за развитие, 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 служи като основа 

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

и съответно на Националната стратегия за регионално развитие.  

Предмет на наблюдение е изпълнението на целите и приоритетите за регионално и 

местно развитие, съгласно определени физически и финансови индикатори, организацията и 

методите на изпълнение, прилагани от органите за управление, както и мерките за осигуряване 

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

планиране на регионалното и местното развитие.  

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

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

развитие.  

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. 

Мониторингът на Общинския план за развитие трябва да осигури ефективно и ефикасно 



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

Лозница за периода 01.01.2020-31.12.2020 г. 

 

Страница 6 

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 – Лозница, 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).  

Кметът на общината: 

 ръководи, организира и контролира дейността по изпълнението на общинския план за 

развитие; 

 организира изграждането, поддържането и оперирането на единната информационна 

система за управление на регионалното развитие на територията на общината; 

 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. 

Общински съвет – Лозница одобрява годишните доклади за наблюдението на 

изпълнението на общинския план за развитие по предложение на кмета на общината. 
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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. Постигнатият 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, в т.ч.: 

 мерките за наблюдение и създадените механизми за събиране, обработване и анализ на 

данни; 

 преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на общинския план за 

развитие през съответната година, както и мерките за преодоляване на тези проблеми; 

 мерките за осигуряване на информация и публичност на действията по изпълнение на 

общинския план за развитие; 

 мерките за постигане на необходимото съответствие на общинския план за развитие със 

секторните политики, планове и програми на територията на общината, включително 

мерките за ограничаване изменението на климата и за адаптацията към вече 

настъпилите промени; 

 мерките за прилагане принципа на партньорство; 

 резултатите от извършени оценки към края на съответната година. 

4. Изпълнени на проекти, допринасящи за изпълнението на общинските планове за 

развитие и на областната стратегия за развитие. 

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 Лозница за периода 01.01.2020 - 31.12.2020 г. 

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. Разград, ДБТ - гр. Разград; интернет сайтове и портали - Община 

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

от дирекциите и отделите на Общинска администрация - Лозница.  
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2. 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 2020 г., e настъпилата пандемия от COVID-19, която се отразява 

на всички административни нива. 

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. През годината в националното и европейско 

законодателство не са настъпили промени, които да налагат изменение на ОПР.  

В следващия раздел са представени основните изводи от анализа на социално-

икономическите промени, настъпили в общината от приемането на общинския план за 

развитие и оказващи влияние върху темповете и степента на изпълнение на ОПР.  

За анализа са подбрани ключови за развитието на територията показатели, които са 

проследени в периода 2014 (началото на действието на ОПР) и 2020 (или последните актуални 

данни преди изготвянето на настоящия годишен доклад). Където е уместно са добавени и 

референтни стойности за област Разград, за да може да се сравнят процесите в общината с тези 

в областта. 

 

2.1 Демографска характеристика на община Лозница 

За проследяването на демографската ситуация са подбрани няколко ключови 

демографски показателя, които дават обективна представа за социалния капитал – хората. 

По данни на НСИ, към 31.12.2019 г. община Лозница заема пето място по брой на 

населението в област Разград. Общият брой на населението в общината възлиза на 8 307 д. 

(7,5% от населението в област Разград, което е 110 789 д. към 31.12.2019 г.). 

За периода 2014-2019 г. движението на населението в община Лозница показва една 

трайна тенденция за намаление – характерно и за градското, и за селското население. Тази 

тенденция е характерна както за общината, така и за областта. 

През 2019 г. населението на община Лозница е намаляло с 5,9% спрямо 2014 г., а 

населението на област Разград е намаляло с 6,9%.  

През разглеждания период от 2014 г. до 2018 г. се наблюдава отрицателен механичен 

прираст. През 2019 г. прирастът е положителен. 

Основните демографски показатели за община Лозница за периода 2014-2019 г. са 

отразени в следващата таблица. 
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Таблица 1. Основни демографски показатели за община Лозница 

Основни демографски 

показатели 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Население в област Разград 119 048  117 241  115 402  113 714  112 229  110 789 

Население в община Лозница 8 829  8 721  8 576  8 505  8 375  8 307 

Родени (в брой) 72 62 62 66 70 67 

Умрели (в брой) 157 133 140 114 140 145 

Естествен прираст (в брой) -85 -71 -78 -48 -70 -78 

Заселени (в брой) 169 197 159 230 193 285 

Изселени (в брой) 268 234 226 253 252 275 

Механичен прираст (в брой) -99 -37 -67 -23 -60 10 

Източник: НСИ 

 

По данни от текущата демографска статистика за периода 2014-2019 г. броят на 

живородените лица се запазва сравнително постоянен между 62 и 72. Родените през 2019 г. са 

7,6% от родените в област Разград (876 д.). 

Основният демографски проблем в общината е не толкова намаляващата раждаемост, а 

относително високото ниво на смъртност, което е със стойности близки до средните за 

страната. Високите нива на смъртност се определят от ниския стандарт на живот, влошаването 

на здравното обслужване, застаряването на населението, което е характерно за страната, 

района и областта. По-високата средна продължителност на живота, съчетана с изселване на 

хора в активна възраст, води до акумулиране на население в горните възрастови групи, което 

по логичен път повишава общата смъртност. 

Броят на починалите през 2019 г. е 145 д. В последните години смъртността варира в 

границите между 114 и 157 души. Смъртността за 2019 г. в община Лозница е 7,7% от 

смъртността за област Разград (1 880 д.). 

Механичният прираст в община Лозница е положителен през 2019 г. (10 д.) като броят 

на заселилите се лица е 285 д., а броят на изселилите се – 275 д.; в същото време на областно 

ниво стойностите са отрицателни. 

От данните в таблицата могат да бъдат направени следните изводи: 

 Населението бележи постоянна и равномерна тенденция към намаление; 

 Раждаемостта бележи колебания през разглеждания период; най-много са родените 

през 2014 г. (72 бр.), а най-малко раждания са отчетени през 2015 и 2016 г. (62 бр.). Към 

2019 г. броят на ражданията се е покачил на 67; 

 Броят на умрелите също има променливи стойности през годините без определена ясна 

тенденция. Най-висок е броят на умрелите през 2014 г., а най-нисък през 2017 г.; 



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

Лозница за периода 01.01.2020-31.12.2020 г. 

 

Страница 10 

 Естественият прираст е с отрицателни стойности през целия разглеждан период. По 

отношение на този показател също се наблюдава отрицателна тенденция - най-голямо 

намаление на величината е отчетено през 2014 г; 

 Механичният прираст през 2019 г. е положителен. 

Община Лозница се състои от 16 населени места (1 град – Лозница и 15 села). По-голяма 

част от населението живее в селата – 75,8%, а в град Лозница живеят останалите 24,2% 

(2 008 д.). Села с население над 500 души са: с. Бели лом, с. Веселина, с. Ловско, с. Синя вода 

и с. Трапище. В област Разград преобладаващото населени също живее в селата - 52,9%, което 

се наблюдава в малко области в страната. 

 

Фигура 1. Разпределение на населението в градовете и селата за община Лозница и 

област Разград, 2019 г. (в %) 

 
Източник: НСИ 
 

В половата структура на територията на община Лозница се наблюдава почти равен 

брой на мъжете и жените, като жените са само с 0,6% повече (мъже – 4 130 д.; жени – 4 177 д.). 

През 2019 г. населението в под трудоспособна възраст е около 13,9% от населението на 

община Лозница. Възрастните над трудоспособна възраст са 23,9%. Около 62,1% е делът на 

хората в трудоспособна възраст на 15 и повече години. За област Разград разпределението е: 

под трудоспособна възраст – 14,7%; над трудоспособна възраст – 25,7; трудоспособна възраст 

– 59,7%. 

Таблица 2. Население по възрастови групи в община Лозница 2014-2019 г. 

Година/Показател 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Общо 8 829  8 721  8 576  8 505  8 375  8 307 

Под трудоспособна 1 356  1 296  1 265  1 226  1 182  1 158 

Трудоспособна 5 552  5 472  5 346  5 282  5 210  5 161 

Над трудоспособна 1 921  1 953  1 965  1 997  1 983  1 988 

Източник: НСИ 
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Данните от таблицата показват, че по отношение на възрастовата структура на 

населението през периода 2014-2019 г. се наблюдават следните тенденции: 

 Населението в под трудоспособна възраст намалява; 

 Населението в трудоспособна възраст също намалява;  

 Населението в над трудоспособна възраст се увеличава. 

Можем да обобщим, че демографската ситуация в община Лозница се характеризира с 

продължаващо намаляване и застаряване на населението, намаляваща раждаемост и 

задържащо се високо равнище на общата смъртност, отрицателен естествен и механичен 

прираст, като тази ситуация е характерна за цялата страна. 

 

2.2 Икономическо развитие на община Лозница 

За проследяване на икономическото развитие в община Лозница бяха изследвани 

основни икономически показатели за общината за периода 2014-2019. Икономиката на 

общината се обуславя предимно от селското стопанство, търговията, услугите и 

съществуващите предприятия, предимно малки и средни предприятия (МСП). 

Общият брой на предприятията, функциониращи на територията на община Лозница за 

2019 г., е 219. Техният брой не се различава много от предходните години (намалели са само 

с 11 единици, спрямо 2018 г.). През 2019 г. броят на микропредприятията (до 9 заети) е 95% 

от всички, като за страната те достигат 92,7%. 

През 2019 г. при всички показатели се наблюдава малък спад спрямо 2018 г. 

Произведената продукция в общината през 2019 г. е намаляла с 3,4% спрямо 2018г., а при броя 

на микропредприятията спадът е с 3,3%. Незначително е понижението на приходите от 

дейността – 1,3%. Има значително снишаване на заетите лица в общината, което е с 15,6% по- 

малко за 2019 г. Липсват средни и големи предприятия на територията на общината. 

През 2019 г. се наблюдава и намаляване на разходите за придобиване на дълготрайни 

материални активи (ДМА) (4,3%), направените инвестициите в оборудване и разширяване на 

производството на предприятията в общината са по-малко спрямо 2018 г. На територията на 

общината са направени 12,7% от разходите за придобиване на ДМА от тези за област Разград 

за 2019 г. (266 323хил. лв.). 

В сравнение с област Разград, произведената продукция в община Лозница (43 369 хил. 

лв.) за 2019 г. е само 2,4% от продукцията произведена в областта (1 836 496хил. лв.). 
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Таблица 3. Основни икономически показатели на предприятия в община Лозница за периода 

2014 - 2019 г. 

Година 

Групи предприятия 

според броя на заетите 

лица 

П
р

ед
п

р
и

я
т
и

я
 

П
р

о
и

зв
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ен
а
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о
д
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д
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о
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т
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Д
М

А
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а

ет
и

 л
и

ц
а

2
 

Брой Хиляди лева Брой 

2014 

Общо 214 36 184  53 004  48 996  26 588 682 

Микро до 9 заети 198 13 462  23 356 21 431  - 369 

Малки от 10 - 49 .. .. .. .. - .. 

Средни от 50 – 249 .. .. .. .. - .. 

Големи над 250 - - - - - - 

2015 

Общо 212 39 302  54 786  47 559 23 788 662 

Микро до 9 заети 195 .. .. .. - 346 

Малки от 10 - 49 .. 19 957  25 826  22 198 - .. 

Средни от 50 – 249 .. .. .. .. - .. 

Големи над 250 - - - - - - 

2016 

Общо 218 45 515  62 300  55 052  28 222 772 

Микро до 9 заети 203 .. .. .. - 404 

Малки от 10 - 49 .. 18 146  24 861  21 961  - .. 

Средни от 50 – 249 .. .. .. .. - .. 

Големи над 250 - - - - - - 

2017 

Общо 220 44 681  59 956  52 606  32 678 751 

Микро до 9 заети 203 .. .. .. - .. 

Малки от 10 - 49 .. 22 070  28 181  24 505 - .. 

Средни от 50 – 249 .. .. .. .. - .. 

Големи над 250 - - - - - - 

2018 

Общо 230 44 888  63 028  55 602  35 308 751 

Микро до 9 заети 215 14 635  25 426  22 821  - 442 

Малки от 10 - 49 .. .. .. .. - .. 

Средни от 50 – 249 .. .. .. .. - .. 

Големи над 250 - - - - - - 

2019 

Общо 219 43 369 62 196 54 954 33 793 634 

Микро до 9 заети 208 15 574 28 830 26 037 13 406 407 

Малки от 10 - 49 .. .. .. .. .. .. 

Средни от 50 – 249 .. .. .. .. .. .. 

Големи над 250 - - - - - - 

Източник: ТСБ – Север, Отдел „Статистически изследвания – Разград“ 

 

 

                                                 
1 Показателят е изчислен по методология на Структурна бизнес статистика 
2 Данните са изчислени в еквивалент на пълна заетост 

.. конфиденциални данни 

- няма случай 
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По отношение на приноса на икономическите дейности за общото икономическо 

благосъстояние на общината, най-голям принос към произведената продукция за 2019 г. имат 

предприятията от селското, горското и рибното стопанство, които са произвели 55,5% от 

общото производство, а приходите от икономически дейности възлизат на 50,6% от всички 

приходи.  

Втората по значение за общината икономическа дейност е преработващата 

промишленост, която генерира 34,3% от приходите и представлява 27,5% от произведената 

продукция. 

Третата дейност по генериране на приходи е търговията, ремонта на автомобили и 

мотоциклети – 5,5%, но производствената продукция е едва 18,3%. 

 



Таблица 4. Основни показатели на нефинансовите предприятия в община Лозница за 2019 г. по икономически дейности 

Икономически дейности 
Предприятия 

Произведена 

продукция[1] 

Приходи от 

дейността 

Нетни приходи 

от продажби 

Разходи за 

дейността 

брой дял % хил. лв. дял % хил. лв. дял % хил. лв. дял % хил. лв. дял %  

Общо 219 100% 43 369 100% 62 196 100% 52 845 100% 54 954 100% 

Селско, горско и рибно стопанство 63 28,8 24 051 55,5 31 457 50,6 25 111 47,5 26 318 47,9 

Добивна промишленост -   -   -   -   -   

Преработваща промишленост 19 8,7 14 880 34,3 17 091 27,5 14 390 27,2 16 145 29,4 

Производство и разпределение на електрическа и 

топлинна енергия и на газообразни горива 
..   ..   ..   ..   ..   

Доставяне на води; канализационни услуги, 

управление на отпадъци и възстановяване 
-   -   -   -   -   

Строителство 5 2,3 365 0,8 372 0,6 324 0,6 300 0,5 

Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети 92 42,0 2 380 5,5 11 394 18,3 11 169 21,1 10 554 19,2 

Транспорт, складиране и пощи 7 3,2 693 1,6 693 1,1 692 1,3 621 1,1 

Хотелиерство и ресторантьорство 11 5,0 193 0,4 290 0,5 290 0,5 328 0,6 

Създаване и разпространение на информация и 

творчески продукти; Далекосъобщения 
..   ..   ..   ..   ..   

Операции с недвижими имоти ..   ..   ..   ..   ..   

Професионални дейности и научни изследвания ..   ..   ..   ..   ..   

Административни и спомагателни дейности ..   ..   ..   ..   ..   

Образование -   -   -   -   -   

Хуманно здравеопазване и социална работа 5 2,3 358 0,8 358 0,6 358 0,7 269 0,5 

Култура, спорт и развлечения ..   ..   ..   ..   ..   

Други дейности 7 3,2 233 0,5 290 0,5 284 0,5 274 0,5 

Източник: ТСБ – Север, Отдел „Статистически изследвания – Разград“ 

[1]Данните са изчислени в еквивалент на пълна заетост 

.. конфиденциални данни 

-   няма случай  



Положителна характеристика на икономиката в община Лозница е намаляването на 

предприятията с отрицателен краен финансов резултат от дейността им. През 2019 г. те са 

11,9% от всички предприятия и с 2,6% по-малко спрямо 2017 г. 

Наблюдава се относително постоянни стойности на предприятията, при които има 

печалба, през 2019 г. те са 80,8% от всички предприятия в общината. 

 

Таблица 5. Разпределение на нефинансовите предприятия в община Лозница според крайния 

финансов резултат 

Година 
Предприятия 

Предприятия с 

печалба 

Предприятия със 

загуба 

Предприятие с 

нулев резултат 

Брой Брой % Брой % Брой % 

2017 220 179 81,4 32 14,5 9 4,1 

2018 230 180 78,3 32 13,9 18 7,8 

2019 219 177 80,8 26 11,9 16 7,3 
Източник: НСИ 

 

До 2018 г. се наблюдава тенденция за увеличаване на преките чуждестранни 

инвестиции (ПЧИ) за територията на община Лозница. През 2018 г. те достигат 227,4 хил. 

евро, но през 2019 г. има снишаване с 12,5% на ПЧИ – 199,0 хил. евро. 

 

Таблица 6. Чуждестранни преки инвестиции в предприятията в община Лозница за периода 

2014-2019 г. 

Година 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Чуждестранни преки 

инвестиции (хиляди евро) 
170,5 188,0 220,1 197,0 227,4 199,0 

Източник: НСИ 

 

Аграрният сектор в община Лозница е традиционно водещ в местната икономика, като 

определящо значение има растениевъдството. Площите със зърнени култури, заемат основен 

дял в структурата на отглежданите в общината земеделски култури. 

Земеделските кооперации и арендаторите инвестират в обновяване на машинния си 

парк с нови и по-икономични машини. Наблюдава се и развитие на пчеларството. 

През разглеждания период 2014-2019 г. броят на земеделските производители в община 

Лозница варира между 191 и 245. През 2019 г. той е 222 бр. с 19 по-малко от 2018 г. и с 31 бр. 

повече от 2014 г. 

Таблица 7. Земеделски производители в община Лозница, брой 

Година 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Брой ЗП 191 241 245 248 241 222 
Източник: ОД „Земеделие“ Разград 
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Земеделските обработваеми площи се увеличават постепенно през годините между 

2014 г. и 2020 г. През 2020 г. земеделските площи заемат 57,3% от територията на община 

Лозница. Голям е и делът на земеделски площи в област Разград около 70% от цялата 

територия. 

Таблица 8. Обработваеми земеделски площи в община Лозница, дка 

Година 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Брой декари 156 090  157 733 160 577  155 856  161 258  164 205  168 111 
Източник: ОД „Земеделие“ Разград 

 

Благоприятните природни и климатични условия и плодородната земя са предпоставка 

за отглеждането на различни селскостопански култури и най-вече зърнени и технически 

култури. През последните години, обаче, намаляват площите със зърнено-фуражни култури, 

но се увеличават площите с трайни насаждения: овощни, малини и ягодоплодни. 

 

Таблица 9. Отглеждани земеделски култури на територията на община Лозница, дка 

Земеделски култури 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Пшеница 6 170,57 4 550,72 4 196,15 4 769,36 4 001,94 4 740,54 

Ечемик 996,8 834,82 631,29 361,06 511,69 550,45 

Ръж и тритикале 0,48 0,6 0 6 5,5 0 

Овес 8,9 7,94 17,29 12,66 8,49 7,05 

Царевица 1 671,64 1 495,5 1 396,37 1 370,65 1 673,01 1 852,54 

Други житни 52,91 24,7 2,39 0 0 0,63 

Слънчоглед 3 582,34 2 944,19 2 994,54 2 803,89 2 931,61 2 055,69 

Тютюн 0 0 0 0 0 0 

Индустриални маслодайни 

култури 
754,5 1 048,64 1 135,93 847,58 1 000,04 766,17 

Други индустриални култури 39 146,07 210,7 288,43 187,91 112,75 

Картофи 1,86 1,44 4,8 9,23 5,94 1,41 

Грах, фасул, бакла, леща и 

други варива 
0,28 5,88 72,84 126,19 430,3 133,88 

Пресни зеленчуци 23,27 16,62 14,89 18,85 10,69 6,51 

Разсадници 0,04 0,04 0,04 0 0 0 

Едногодишни фуражни 

култури 
7,78 56,25 40,65 31,42 39,4 19,07 

Ливади засети с бобови и 

житни треви 
0 0 0 0 0 0 

Угар 2,87 440,45 264,74 107,29 96,4 483,53 

Оранжерии 0,98 0,69 0,9 0,78 0,67 0,65 

Обработваема земя: 13 314,22 11 574,55 10 983,52 10 753,39 10 903,6 10 730,87 

Семейни градини 0 0 0 0 0 0 

Овощни насаждения 284,83 382,04 457,35 722,62 594,11 573 

Лозя- чиста култура 2,94 4,17 5,35 3,6 3,65 4,05 

Смесени трайни насаждения 1,17 1,17 4,78 1,17 1,17 8,64 

Разсадници 0,04 0,04 0,04 0 0 0 
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Земеделски култури 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Общо трайни насаждения: 288,99 287,42 467,52 727,39 589,93 585,69 

Оранжерии 0,98 0,69 0,9 0,78 0,67 0,65 

Постоянно затревени площи 

и ливади - овощни градини 
365,62 584,53 737,8 1 137,5 1 291,27 1 336,7 

Използвана земеделска 

площ: 
13 968,79 12 546,45 12 188,8 12 618,28 12 793,8 13 653,26 

Източник: ОД „Земеделие“ Разград 

 

Към 2019 г. се наблюдава увеличаване на добива на пшеница, царевица за зърно и 

силажна царевица. 

Таблица 10. Среден добив на основните отглеждани земеделски култури в община 

Лозница за периода 2014-2019 г. (ср. добив/дка) 

Видове култури 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Есенни култури 

Пшеница 360 505 520 480 465 510 

Ечемик 480 460 510 511 480 480 

Маслодайна рапица 295 350 295 280 250 260 

Тритикале   570     400 680 

Пролетни култури 

Слънчоглед 210 230 215 210 240 200 

Царевица за зърно 640 400 410 640 780 800 

Пролетен ечемик 460 410 550   90 420 

Овес 390 360 310   110 480 

Сорго 510           

Царевица силажна 1 600 2 800 1 560   4 000 4 000 

Тютюн - ориенталски 180 180         

Фуражен грах       540 80 100 

Зеленчуци на открито 

Пипер 240 620 280   500 400 

Домати 860 1 060 780 740 80 600 

Картофи 380 420 720 500 800 380 

Дини 1 100 1 100 1 200 1 100 220 1 100 

Пъпеши 720 430 440   250 850 

Соя 180 48 70       

Фасул 220 280 380   80 150 

Грах       620   220 

Трайни култури 

Ябълки 420 480 360 400 400 400 

Сливи 720 680 600 800 810 600 

Череши 55 380 50 145 160 110 

Ягоди 920 980 1 011 800 850 930 

Малини 1 200 1 010 940 645 880 840 

Кайсии 350 480 250 1 500 80 560 

Лозя - винени 300 620 500 840 760 600 
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Видове култури 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Лозя - десертни 420 620 800 650 800 550 

Праскови     480 450 45 350 

Вишни       120 120 140 

Лавандула   33     850 340 
Източник: ОД „Земеделие“ Разград 

Тенденциите за развитие на растениевъдството в общината са положителни. 

Традициите, плодородната и екологично чиста земя, обезпечеността с техника и свободната 

работна ръка, с възможности за реализация предимно в земеделието, са основните ресурси на 

общината. 

Друга предпоставка за развитието на земеделието в общината са запазените 

хидромелиоративни съоръжения, част от които са действащи: – ПС Ловско-1, ПС Крояч-1, ПС 

Крояч-2, ПС Каменна чешма-2.  

Животновъдството е втори по значение подотрасъл в района на община Лозница. На 

територията на общината се отглеждат говеда, овце, кози и еднокопитни животни. От 

представителите на птиците се срещат бройлери. Положителни са тенденциите за развитие на 

пчеларството и рибовъдството. Към края на 2019 г. броят на отглежданите животни е 

представен в таблици 11, 12 и 13. 

През разглеждания период 2014-2019 г. се наблюдава намаляване броя на фермите и 

личните стопанства за отглеждане на говеда, които са били общо 267 бр. през 2014 г. и 172 бр. 

– 2019 г. Съответно намалява и броя на животните в тях. При броя на фермите и личните 

стопанства за отглеждане на овце също се наблюдава намаляване за разглеждания период 

2014-2019 г. През 2014 г. те са били 463 бр., а през 2019 г. са с 31,5% по-малко (317 бр.). с 19% 

е намалял и броя на овцете в тях. Драстично е намаляването на фермите и личните стопанства 

за отглеждане на кози, което е 76,9% по малко за 2019 г. От 2016 г. до 2019 г. няма лични 

стопанства, в които да се отглеждат кози. 

Отглеждането на еднокопитни животни през разглеждания период 2014-2019 г. е почти 

непроменено. На територията на община се отглеждат – магарета, мулета и катъри. 

На територията на общината най-много се отглеждат бройлери, като има 4 

функциониращи обекта с над 5 000 бр. бройлери. 

При пчелите се наблюдава увеличаване през разглеждания период. През 2014 г. на 

територията на общината има 4 041 пчелни семейства, а през 2019 г. те са се увеличили с 34,6% 

(6 180 бр.).  

Районът на община Лозница е изключително чист и пчелите се радват на богата и 

разнообразна паша. Това е една от предпоставките за създаването през 2009 г. по програма 
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„Сапард“ на най-големият пчелин в България с 2100 кошера – „Амброзия“. От тогава до днес 

той продължава да се развива и обогатява своя асортимент и продуктова гама. Днес може да 

се похвали с добив от близо 100 тона пчелен мед на година. Медът и пчелните продукти са 

натурални, чисти, без захар, глюкоза и антибиотици. Произвеждат се натурален пчелен мед, 

пчелен прашец, пчелно млечице, пчелен прополис (клей) и пчелен восък.  

Основен и много важен етап е изграждането и оборудването на напълно самостоятелна 

и завършена фабрика за преработка и правилно съхранение на пчелни продукти. 

Предприятието е създадено съгласно всички европейски изисквания и стандарти и е с 

капацитет за преработка на над 3000 тона мед годишно. От 2017 г. фабрика „Амброзия“ е и 

био сертифицирана. Продуктите ѝ могат да се открият във верига от магазини в градовете 

София, Варна, Бургас, Благоевград, Разград и Русе. 

На територията на община още има шаранови стопанства, калифорнийски червеи и 

зайци.   



Таблица 11. Брой на отглеждани животни на територията на община Лозница – говеда, овце, кози 

Източник: ОБДХ-Разград 

 

Таблица 12. Брой на отглеждани животни на територията на община Лозница - еднокопитни 

Година 

ЕДНОКОПИТНИ 

Обекти за еднокопитни  

Ферми 

Лични стопанства (до три 

еднокопитни и 

приплодите им до 

едногодишна възраст) 

Брой животни 

във ферми 

Брой животни 

в лични 

стопанства 

Лични стопанства (до три 

еднокопитни и приплодите 

им до едногодишна 

възраст) 

Брой 

магарета 

Брой 

мулета 

Брой 

катъри 

2014 0 99   99 54 44 5 5 

2015 0 98   98 48 44 2 2 

2016 0 98   98 48 44 2 2 

2017 0 98   98 48 44 2 2 

2018 0 98   98 48 44 2 2 

2019 0 98   98 48 44 2 2 

Източник: ОБДХ-Разград 

 

 

Година 

ГОВЕДА ДПЖ ОВЦЕ ДПЖ КОЗИ 

Говедовъдни обекти Говеда общ брой Овцевъдни обекти Овце общо брой Козевъдни обекти Кози общо брой 

Ферми 

Лични 

стопанства (до 

3 ЕПЖ с 

приплодите им 

до 1 год. 

възраст) 

Ферми 
Лични 

стопанства 
Ферми 

Лични 

стопанства (до 

10 ДПЖ с 

приплодите им 

до 6 месечна 

възраст) 

Ферми 
Лични 

стопанства 
Ферми 

Лични 

стопанства (до 

10 ДПЖ с 

приплодите им 

до 6 месечна 

възраст) 

Ферми 
Лични 

стопанства 

2014 148 119 1 284  828 178 285 3 720  2 462  17 22 655 438 

2015 94 106 1 648  136 69 292 2 811  1 785  12 12 791 30 

2016 115 73 1 967  127 69 290 3 658  1 824  12 0 908 0 

2017 115 73 1 970  127 68 288 3 650  1 790  12 0 768 0 

2018 115 70 1 972  122 67 272 3 572  1 653  12 0 768 0 

2019 112 60 1 977  120 67 250 3 533  1 472  9 0 687 0 
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Таблица 13. Брой на отглеждани животни на територията на община Лозница – птици, пчели, аквакултури, други животински обекти 

Източник: ОБДХ-Разград   

 

Година 

ПТИЦИ ПЧЕЛИ АКВАКУЛТУРИ 
ДРУГИ ЖИВОТНОВЪДНИ 

ОБЕКТИ 

Задни дворове Бройлери 

Регистрирани 

пчелини 

Пчелни 

семейства - 

общо 

Обекти - 

общо 

В т.ч. шаранови 

стопанства 

Калифорни

йски 

червеи 

(обекти) 

Зайцеферми 

Брой задни дворове 

(до 100 възрастни 

птици; до 150 

бройлера или 

подрастващи птици 

от други видове) 

Брой 

птици 

Брой 

обекти с 

над 5000 

бройлери 

Брой 

пилета 

бройлери 

Брой 

обекти 

Брой 

животни 

2014 800 8 000  4 102 417  42 4 041  6 6 3 1 250 

2015 800 7 800  4 102 417  44 4 318  6 6 3 1 250 

2016 750 7 500  4 102 417  53 5 119  6 6 3 1 250 

2017 700 6 500  4 102 417  54 5 319  6 6 3 1 250 

2018 700 6 500  4 102 417  56 5 987  6 6 3 1 230 

2019 700 6 000  4 102 417  60 6 180  6 6 3 1 200 



Горските площи на територията на община Лозница са 40 188 дка, което е 16,1% от 

площта на общината, като делът е по-нисък от този за страната - 33,6% и областта - 22,4%. 

Свързаните с горските ресурси отрасли в общината нямат приоритетно значение. 

Община Лозница е с ниска степен на промишлено развитие. Застъпени са най-вече 

преработката на хранителни продукти и металообработването. В общината са представени и 

отрасли като дървообработване, шивашка промишленост, млекопреработваща промишленост. 

Добре развита е хранително-вкусовата промишленост, суровините за която се осигуряват от 

местното селско стопанство. 

Модерна мелница и складово стопанство за зърнени култури се създават в град Лозница 

по проект „Изграждане на мелница за кориандър и силозно складово стопанство“, в рамките 

на подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селско стопански продукти“ от 

Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. 

Бенефициент на евросредствата е фирма „Агро Лозница“ ООД. 

Стойността на проекта е близо 8 млн. лева, от които 1 889 689.52 лева са безвъзмездна 

финансова помощ, а останалата част е собствено участие на бенефициента. 

Агрокомплексът се изгражда върху парцел на бившия завод „Арма“ АД в града. 

Предвидени са три строителни етапа. Първият включва строителство на мелница за кориандър 

и силозно складово стопанство за зърно. Вторият етап ще разшири съществуващата мелница, 

която освен кориандър ще преработва и пшеница. Накрая ще отвори врати и автоматизирана 

пекарна за хляб и други тестени изделия, с което ще бъде затворен целия производствен цикъл. 

Развитието на туризма въз основа на културно-историческото наследство е един от 

приоритетите в стратегическото планиране на Област Разград, в т.ч. и на Община Лозница. 

Като туристически ресурси биха могли да се разгледат богатите природни и културни 

дадености на община Лозница. 

На територията на общината има красиви местности и чудесна природа. Като вид 

спортен туризъм може да се окачестви риболова в язовир „Бели Лом“, разположен между 

селата Крояч, Манастирци и Студенец. Срещат се следните рибни видове: шаран, сом, 

каракуда (таранка), толстолоб, червеноперка, бяла риба (сулка), костур, кротушка, черен и бял 

амур, слънчева рибка, блескач. Язовир „Бели Лом“ е един от големите държавни язовири 

разрешен за любителски риболов. Целият язовир е свободен за любителски риболов, освен 

стената и прилежащите й 200 метра. 

Възможност за развитие на културен туризъм дават Етнографска къща-музей и Музеен 

комплекс с. Сейдол. 
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2.3 Пазар на труда 

Пазарът на труда има ключово значение за стабилността на икономиката, за 

общественото и социалното развитие, за равнището и качеството на живота. 

Равнището на безработица през 2020 г. по данни на Дирекция „Бюро по труда“ гр. 

Разград в община Лозница е 501 души или 12,71%. По населени места най-голям е броят на 

безработните в гр. Лозница – 84 д., в с. Синя вода – 58 д., с. Каменар – 41 д. и с. Ловско – 39 д. 

В сравнение с 2019 г. (609 д.), нивото на безработица е намаляло с 2,74%. 

Сключени са договори по програми за насърчаване на заетостта, вкл. по ОПРЧР: 

 „Предоставяне на грижи в домашна среда“ – 16 лица; 

 „Асистенти на хора с увреждания“ – 5 лица; 

 „Помощ за пенсиониране“ – 2 лица; 

 „Активиране на неактивни лица“ – 2 лица; 

 Регионални програми – 13 лица; 

 По насърчителни мерки за заетост и обучение, от Закона за насърчаване на заетостта – 

2 лица;  

 Схема „Нова възможност за младежка заетост“ – 33 лица; 

 Проект „Родители в заетост“ – 4 лица. 

През 2020 г. безработните лица, които са включени в заетост по програми за 

насърчаване на заетостта, включително по ОПРЧР, са общо 70 д. 

През 2020 г. са включени 20 безработни лица в квалификационни и 

преквалификационни курсове по проекти на социални партньорства. 

На територията на община Лозница през 2020 г. са обявени 145 свободни работни 

места, с 22 по-малко от 2019 г. (167 свободни работни места). 

По отношение на средната работна заплата на наетите лица по трудово и служебно 

правоотношение в община Лозница за период 2014-2029 г. се наблюдава постепенно 

покачване, както на общинско, така и на областно ниво.  

През 2019 г. средната годишна заплата е 9 546 лв., което е с 29% повече спрямо 2014 г. 

Заплащането в община Лозница все още е под средното за област Разград, което през 2019 г. 

достига 12 814 лв. и е с 25,5% повече спрямо община Лозница. 

Таблица 14. Средна годишна заплата на наетите лица в община Лозница за периода 

2014-2019 г. 

Година 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Средна заплата (лв.) 6 775 6 825 7 172 7 305 8 036 9 546 
Източник: НСИ 
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2.4 Социално развитие 

Динамиката в демографските процеси в община Лозница оказва пряко влияние и върху 

образователната система и инфраструктура. 

За периода от приемането на ОПР до учебната 2019/20 г. броят на детските градини и 

училищата остава непроменен – 1 детска градина, 7 училища, от които 6 общообразователни 

училища и 1 професионална гимназия. 

По отношение на индикаторите в сферата на образованието през последната учебна 

година 2019/20 г. се наблюдава намаление на броя на децата, които се обучават от 1 002 през 

2014/15 на 703 и съответно намаление на броя на децата в детските градини от 296 на 203. 

Броят на детските учители също намалява постепенно. 

Намалението в броя на учениците се дължи на протичащите негативни демографски и 

емиграционни процеси на територията на община Лозница. 

Таблица 15. Индикатори в сферата на образованието 

Показатели (в брой) 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 

Детски градини - общо 1 1 1 1 1 1 

Детски учители 32 28 23 22 20 20 

Педагогически персонал 33 29 24 23 21 21 

Деца  296 250 200 205 202 203 

Места в детските градини  596 596 242 223 202 227 

Общо училища  7 7 7 7 7 7 

Учители в общообразователни 

и специални училища 
50 49 54 68 70 65 

Общо - учащи по видове учебни 

институции 
1 002 987 915 855 796 703 

Учащи в общообразователни и 

специални училища 
678 681 630 538 511 469 

Учащи в професионалните 

училища  
324 306 285 317 285 234 

Учащи I -VIII клас, напуснали 

общообразователните и 

специални училища 

24 17 17 18 5 - 

Източник: НСИ 

 

В община Лозница няма лечебно заведение за болнична помощ; има 1 бр. лечебно 

заведение за извънболнична помощ - самостоятелна медико-диагностична и медико-

техническа лаборатория. На територията на общината няма детски ясли. 

За територията на община Лозница има един лекар за 2019 г. През разглеждания период 

2014-2019 г. лекарите по дентална медицина намаляват, като през 2014 г. те са били 3 бр., а 

през 2019 г. е само 1 бр. 
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В селата обикновено един общопрактикуващ лекар (ОПЛ) обслужва по график 

пациенти от няколко села. Поради това много често обслужването на тези пациенти реално се 

осъществява от фелдшери или медицински сестри, което пряко се отразява на качеството на 

диагностично-лечебния процес. Тревожно е състоянието в някои села, където поради липса на 

ОПЛ в тяхното населено място, пациентите са избрали личен лекар от съседна или отдалечена 

лекарска практика, или от града, което създава проблеми с обслужването, лишавайки 

пациентите от своевременен достъп до специализирана медицинска помощ и евентуално 

болнично лечение. Често се забавя насочването на пациентите към специалист, поради което 

се увеличава броят на болните с късно поставена диагноза и възникващи усложнения. 

Таблица 16. Индикатори в сферата на здравеопазването 

Показател 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Лечебни заведения за болнична помощ 0 0 0 0 0 0 

Лечебни заведения за извънболнична 

помощ 
1 1 1 1 1 1 

Лекари 1 1 1 2 2 1 

Лекари по дентална медицина 3 2 2 2 1 1 

Медицински специалисти по здравни 

грижи 
8 8 7 7 7 7 

Население на един лекар  8 829 8 721 8 576 4 253 4 188 8 307 

Население на един лекар по дентална 

медицина  
2 943 4 361 4 288 4 253 8 375 8 307 

Източник: НСИ 

 

Община Лозница провежда социална политика, която е съобразена с европейското 

законодателство в областта на социалната закрила, борбата с бедността и социалната 

изолация. През 2020 г. са предоставени следните социални услуги на гражданите на общината: 

 Личен асистент по Закона за личната помощ; 

 Целево подпомагане с топъл обяд в община Лозница; 

 Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания. 

На територията на общината функционират: Дом за пълнолетни лица с физически 

увреждания, Център за социална рехабилитация и Център за настаняване от семеен тип за 

пълнолетни лица с физически увреждания. 
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2.5 Изводи 

От направения преглед на социално-икономическата ситуация през 2020 г. в община 

Лозница не са отчетени съществени изменения, които да имат пряко въздействие върху 

изпълнението на ОПР. Отражението от пандемията ще се отчете през следващата година. 

Запазват се тенденциите за обезлюдяване на територията, все по-застаряващо 

население, бавен ръст на заплатите, намаляване на децата в училищата и детските градини. 

Общината разполага с добри предпоставки за поддържането и развитието на селското 

стопанство.  
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3. 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 Лозница през периода от 

01.01.2020 г. до 31.12.2020 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 Лозница, 

външни институции и организации, както и Информационната система за управление и 

наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 (ИСУН 2020). 

Всички дейности и проекти, които се изпълняват в общината са в съответствие на 

поставените цели в ОПР 2014-2020 г. през 2020 г. за постигане на визията: 

Община Лозница – устойчиво развиваща се община, с добри условия за развитие на 

земеделието и бизнеса, запазена околна среда и добър стандарт на живот. 

 

Поставените стратегически цели (СЦ) са четири, както следва: 

Стратегическа цел 1. Създаване на конкурентноспособна местна икономика; 

Стратегическа цел 2. Осигурени равни възможности за качествено образование, 

здравеопазване, социална закрила и устойчива заетост; 

Стратегическа цел 3. Балансирана селищна мрежа и ефективна техническата инфраструктура 

за постигане на устойчиво развитие; 

Стратегическа цел 4. Въвеждане на съвременни подходи на управление, развитие на 

партньорството и териториалното сътрудничество. 

 

От горните СЦ произтичат пет приоритета за развитие на общината, които са: 

Приоритет 1 – Устойчиво и конкурентно селско и горско стопанство и създаване на условия 

за динамично икономическо развитие; 

Приоритет 2 – Повишаване конкурентоспособността на местната икономика за постигане на 

икономически растеж и заетост; 

Приоритет 3 – Подобряване качествените характеристики на работната сила, образованието и 

социалната закрила; 

Приоритет 4 – Интегрирано развитие на инфраструктурата и опазване на околната среда; 

Приоритет 5 – Добро управление в полза на местната общност и бизнес. 
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3.1 Резултати от изпълнението на Приоритет 1 

Приоритет 1 „Устойчиво и конкурентно селско и горско стопанство и създаване 

на условия за динамично икономическо развитие“ е насочен към разнообразяване на 

традиционното, с развитие на алтернативно земеделие, повишаване качеството на 

селскостопанската продукция, чрез оползотворяване на възможностите от съвместни 

дейности с научно-изследователски институции в областта на земеделието, животновъдството 

и хранително-вкусовата промишленост. Устойчивото управление на горите ще доведе до 

запазване на биоразнообразието, намаляване на риска от пожари, както и подобряване на 

условията за развиване на екологичен и познавателен туризъм. 

Приоритетът включва три специфични цели, постигането на които ще създаде 

предпоставки за стимулиране на икономическото развитие в селата с насочване на инвестиции 

към селското стопанство, хранително-вкусовата промишленост и туризма, успешно 

приложени иновативни подходи и сътрудничество между наука и бизнес в развитието на 

традиционните икономически отрасли и устойчиво управление и възстановяване на горския 

фонд, водните ресурси, биологичното разнообразие и хидромелиорациите. 

През 2020 г. не са отчетени изпълнени проекти и дейности с европейско финансиране 

по този приоритет, който е водещ в икономическото развитие на общината.  

 

3.2 Резултати от изпълнението на Приоритет 2 

Приоритет 2 „Повишаване на конкурентоспособността на местната икономика за 

постигане на икономически растеж и заетост“ е насочен към насърчаване на инвестициите 

за технологично обновление и внедряване на иновативни технологии, процеси, продукти и 

услуги, както в традиционните за местната икономика производства, така и при разкриването 

на нови. Повишаването на конкурентоспособността на местната икономика, на отделните ѝ 

сектори и фирми, е от изключителна важност за постигане на устойчива заетост, повишаване 

на реалните доходи и жизнения стандарт на населението. По този приоритет усилията се 

насочват към предоставянето на целенасочена подкрепа за съществуващия малък и среден 

бизнес, повишаване на предприемаческата активност на местно ниво за създаването на нови 

малки и средни предприятия и привличането на чужди инвестиции в общината. 

Приоритетът включва мерки, които целят постигането на три специфични цели: за 

развитие на бизнес средата, стимулиране на предприемачеството и привличане на инвестиции; 

за подкрепа и повишаване на конкурентоспособността на малкия и среден бизнес и за развитие 

на устойчиви форми на туризъм и на културните и креативни индустрии. 
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През 2020 г. се изпълняват 12 проекта, които са финансирани от Оперативна програма 

Развитие на селските райони. Девет от проектите продължават своето изпълнение от 2019 г. 

Три от проектите са стартирали през 2020 г. Три от проектите са стартова помощ за създаване 

на стопанство на млад фермер. Два от проектите са свързани с отглеждане на трайни 

насаждения. В заложените дейности на два от проектите е закупуване на необходимо 

оборудване и подобряване на механизацията. 

През 2020 г. са финансирани и два проекта за подкрепа на микро и малки предприятия 

за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.  

 

3.3 Резултати от изпълнението на Приоритет 3 

Приоритет 3 „Подобряване качествените характеристики на работната сила, 

образованието и социалната закрила“ е насочен към повишаване на жизнения стандарт чрез 

достъпно и конкурентоспособно образование и обучение, създаване на условия за качествена 

заетост, гарантираща социално включване и осигуряване на достъпно и качествено 

здравеопазване и предотвратяване отпадането от пазара на труда. 

Приоритетът включва мерки, които целят постигането на пет специфични цели: 

осигуряване на достъпно и качествено образование за развитие на личността; повишаване 

качеството и ефективността на социалните и здравните услуги; насърчаване на 

икономическата активност и превенция на отпадането от пазара на труда; подобряване 

достъпа до заетост и качество на работните места; култура, спорт и младежки дейности. 

В резюме по-долу са представени постигнатите резултати от изпълнените проекти и 

инициативи за изпълнение на приоритета през 2020 г.: 

 Изпълнява се проект „Личен асистент по Закона за личната помощ“; 

 Изпълнен е проект „Целево подпомагане с топъл обяд в община Лозница“; 

 Изпълнен е проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – 

Компонент 3“; 

 Изпълнява се основен ремонт и енергоефективна рехабилитация на ПГВМЗ 

„Александър Стамболийски“, гр. Лозница; 

Конкретните индикатори за финансовото изпълнение, както и резултатите от 

реализацията на Приоритет 3, са отразени в Приложение 1 „Изпълнени проекти и 

дейности от Програмата за реализация на ОПР 2014-2020 г. на община Лозница за 

периода 01.01-31.12.2020 г.“ 
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3.4 Резултати от изпълнението на Приоритет 4 

Приоритет 4 „Интегрирано развитие на инфраструктура и опазване на околната 

среда“ е насочен към развитието на по-екологична и по-конкурентоспособна икономика, 

която използва по-ефективно ресурсите, което да доведе до намаляване на въглеродните 

емисии, предотвратяване замърсяването на околната среда и загубата на биоразнообразието. 

Този приоритет се фокусира върху подобряването на качеството на живот, намаляване на 

отрицателната зависимост между икономически растеж и въздействие върху околната среда, 

свързано с използването на природни ресурси и устойчивото екологосъобразно енергийно 

развитие. 

Приоритетът включва мерки, които целят постигането на три специфични цели: 

подобряване качеството на живот, чрез доизграждане и осъвременяване на техническата 

инфраструктура; инфраструктура, свързана с опазването на околната среда; подобряване на 

социалната инфраструктура. 

В резюме по-долу са представени постигнатите резултати от изпълнените проекти и 

инициативи по приоритета през 2020 г.: 

 Осъществени са ремонтни дейности на уличната мрежа в населените места на 

територията на община Лозница; 

 Изпълнява се проект Ремонт на общински път RAZ 2083 /III-206, Пороище - Студенец 

/Градина/ II-49; 

 Изпълнен е проект за Ремонт на уличен водопровод в с. Бели Лом, ул. „Цариградско 

шосе“; 

 Изпълнен е проект Доизграждане на канализационна мрежа на гр. Лозница и 

изграждане на КПС – строителен надзор и геодезическо заснемане; 

 Изпълнен е проект Основен ремонт на ДГ с. Ловско, Основен ремонт ДГ и ОУ с. Синя 

вода – проектиране; 

 Изпълнява се проект „Изграждане на спортна инфраструктура в община Лозница“. 

Проектът е финансиран Програма за развитие на селските райони; 

 Изпълнява се проект „Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа в община 

Лозница“. Проектът се финансира от Програма за развитие на селските райони. 

Конкретните индикатори за финансовото изпълнение, както и резултатите от 

реализацията на Приоритет 4, са отразени в Приложение 1 „Изпълнени проекти и 

дейности от Програмата за реализация на ОПР 2014-2020 г. на община Лозница за 

периода 01.01-31.12.2020 г.“ 
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3.5 Резултати от изпълнението на Приоритет 5 

Приоритет 5 „Добро управление в полза на местната общност и бизнес“ е насочен 

към повишаване на ефективността и ефикасността на съществуващите общински политики за 

успешно оползотворяване на местните ресурси; ефикасно и икономично използване на 

фондове, земи, човешка сила и други ресурси; повишаване нивото на децентрализация и 

гражданско участие в дейностите по планирането и осъществяването на програми/проекти; 

регулярно провеждане на сравнителни анализи за стойността на предоставяните услуги като 

цени, време, и др., за да може общината „да види“ къде е мястото ѝ сред останалите общини.  

Приоритетът включва мерки, които целят постигането на две специфични цели: 

повишаване на административния и проектен капацитет и подобряване на публичните услуги 

и транснационалното и междурегионално сътрудничество. 

В резюме по-долу са представени постигнатите резултати от изпълнените проекти и 

инициативи по приоритета: 

 Модернизирано е техническото оборудване в администрацията – закупени са 10 бр. 

компютърни конфигурации и 1 бр. мултифункционална машина. 

Конкретните индикатори за финансовото изпълнение, както и резултатите от 

реализацията на Приоритет 5, са отразени в Приложение 1 „Изпълнени проекти и 

дейности от Програмата за реализация на ОПР 2014-2020 г. на община Лозница за 

периода 01.01-31.12.2020г.“ 



 

4. 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 въз основа на индикаторите за наблюдение 

(индикатори за въздействие за целите и индикатори за резултат за приоритетите) е представен по-долу: 

Таблица 17. Матрица на индикаторите за резултат 
 

 Специфична цел Мярка Индикатор 
Мерна 

единица 

Базова 

стойност 

Междинна 

стойност  

(за 2020 г.) 

Целева 

стойност 

(за 2020 г.) 

П
р

и
о

р
и

т
ет

 1
 

СЦ 1: Стимулиране 

на икономическото 

развитие в селата с 

насочване на 

инвестиции към 

селското 

стопанство, 

хранително-

вкусовата 

промишленост и 

туризма 

Мярка 1.1.1. Модернизация на материалните 

активи и производствените фактори в 

земеделските стопанства и постигане на 

съответствие със стандартите на общността 

Брой подпомогнати предприятия с 

цел модернизиране на материалните 

активи 

брой 

предпри

ятия 

1 1 5 

Мярка 1.1.2. Адаптиране на структурата на 

стопанствата за балансирано развитие на 

аграрния сектор 

Брой създадени борси за 

селскостопанска продукция 

брой 

борси 
- 0 3 

Мярка 1.1.3. Осигуряване на институционална 

подкрепа за развитие на МСП и формиране на 

земеделски, индустриални и туристически 

клъстери и сътрудничеството 

Брой новосъздадени клъстери брой - 0 2 

Мярка 1.1.4. Рекултивация на земеделския 

фонд 
- - - - - 

СЦ 2: Успешно 

приложени 

иновативни подходи 

и сътрудничество 

между наука и 

бизнес в развитието 

на традиционните 

икономически 

отрасли 

Мярка 1.2.1. Насърчаване на съвместните 

дейности на земеделски производители и 

научно-изследователските институции в 

сферата на земеделието 

Брой предприятия, които си 

сътрудничат с подпомагани 

изследователски институти/ звена 

брой 2 0 5 

Численост на персонала/ 

изследователите, работещи в 

новопостроена или оборудвана 

инфраструктура за научно- 

изследователска и развойна дейност, 

в т.ч. брой на работните места 

(позиции) на пълен работен ден 

брой 

лица 
- 0 25 

СЦ 3: Устойчиво 

управление и 

Дял от населението, ползващо се от 

мерки за защита от наводнения 
% 20 0 50 



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

Лозница за периода 01.01.2020-31.12.2020 г. 

 

Страница 33 

възстановяване на 

горския фонд, 

водните ресурси, 

биологичното 

разнообразие и 

хидромелиорациите 

Мярка 1.3.1. Опазване и възстановяване на 

горския фонд, водите и биологичното 

разнообразие 

Дял от горските площи с въведени 

мерки за защита от пожари 
% - 0 40 

Мярка 1.3.2. Инвестиции за изграждане на 

хидромелиоративни съоръжения 
Увеличение на поливните площи хил. дка 16 0 25 

П
р

и
о

р
и

т
ет

 2
 

СЦ 1: Развитие на 

бизнес средата, 

стимулиране на 

предприемачеството 

и привличане на 

инвестиции 

Мярка 2.1.1. Повишаване ефективността на 

предприятията и развитие на благоприятна 

бизнес среда 

Увеличаване на приходите от 

дейността на стопанските единици 

/нефинансов сектор/ 

% - 0 30 

Мярка 2.1.2. Привличане на инвестиции 
Нови инвестиции в съществуващи и 

новооткрити предприятия  

хил. 

евро 
- 199 25 

СЦ 2: Подкрепа и 

повишаване 

конкурентоспособно

стта на малкия и 

средния бизнес 

Мярка 2.2.1. Насърчаване на инвестициите във 

високотехнологични производства и 

ефективни услуги 

Дял на предприятията, въвели 

иновации за създаване на 

високотехнологично производство 

и/или предоставянето на ефективни 

услуги 

% - 0 15 

Мярка 2.2.2. Насърчаване на 

предприемачеството за стартиране и растеж на 

предприятия 

Дял на подпомаганите млади 

фермери 
% - 0 40 

СЦ 3: Развитие на 

устойчиви форми на 

туризъм и на 

културните и 

креативни 

индустрии 

Мярка 2.3.1. Стимулиране развитието на 

разнообразни форми на туризъм 

Капацитет на нови обекти част от 

туристическата база 

брой 

лица 
0 0 100 

Мярка 2.3.2. Опазване, валоризация, 

цифровизация, социализация, експониране и 

популяризиране 

Дял на реставрирани и 

модернизирани културно-

исторически обекти. 

% - 0 40 

Мярка 2.3.3. Създаване на условия за развитие 

на културни и творчески индустрии 

Увеличение на постъпилите доходи 

в общината от подпомаганите 

туристически атракции 

% - 0 30 

Брой посещения на подпомаганите 

туристически атракции 

брой/ 

година 
- 0 1 500 

П
р

и
о

р
и

т
ет

 3
 

СЦ 1: Осигуряване 

на достъпно и 

качествено 

образование за 

развитие на 

личността 

Мярка 3.1.1. Подобряване на качеството и 

осигуряване на равен достъп до образование 

Капацитет на подпомаганите 

образователни структури 

брой 

лица 
300 0 1 241 

Мярка 3.1.2. Подобряване на качествените 

характеристики на работната сила 

Брой учители участвали в 

допълнително професионално 

обучение/ преквалификация 

брой 

лица 
- 16 80 

СЦ 2: Повишаване 

качеството и 

ефективността на 

Мярка 3.2.1. Разширяване на териториалния 

обхват, качеството и броя на предоставяните 

услуги 

Дял на населението, получило нови 

здравни и социални услуги 
% - 0 60 
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социалните и 

здравните услуги Мярка 3.2.2. Ефективна превенция на 

социалното изключване 

Повишена трудова заетост сред 

уязвимите социални групи. 
% 

407 лица – 

2014 г.- 

-18,8%  

(94 лица) 
35 

СЦ 3: Насърчаване 

на икономическата 

активност и 

превенция на 

отпадането от пазара 

на труда 

Мярка 3.3.1. Предотвратяване отпадането от 

пазара на труда 

Участие в организирани 

квалификационни курсове 

брой 

лица 

509 лица – 

2014 г. 
20 200 

Мярка 3.3.2. Насърчаване на заетостта чрез 

повишаване на квалификацията на заетите и 

безработни лица 

Участие в образователни и 

обучителни схеми за подпомагане на 

младежката заетост 

брой 

лица 

9 лица – 

2014 г. 
33 30 

СЦ 4: Подобряване 

достъпа до заетост и 

качеството на 

работните места 

Мярка 3.4.1. Подобряване достъпа до заетост и 

намаляване равнището на безработица 
Брой новооткрити работни места 

брой 

места 
- 4 100 

Мярка 3.4.2. Подобряване условията на труд 

на работното място 

Брой предприятия инвестирали в 

подобряването и модернизирането 

на условията за труд  

брой 

предпри

ятия 

1 0 4 

СЦ 5: Култура, 

спорт и младежки 

дейности 

Мярка 3.5.1. Насърчаване участието на 

младите хора в живота на общината 

Брой млади хора участвали в 

програма за стажове към общината 

брой 

лица 
- 0 10 

П
р

и
о

р
и

т
ет

 4
 

СЦ 1: Подобряване 

качеството на живот 

чрез доизграждане и 

осъвременяване на 

техническата 

инфраструктура 

Мярка 4.1.1. Развитие и модернизиране на 

транспортната инфраструктура 

Обща дължина на реконструирани 

или подобрени общински пътища 
км 0 2,235 70,4 

Обща дължина на реконструирана 

или подобрена улична мрежа 
км 71,54 - 163,38 

Мярка 4.1.2. Повишаване енергийната 

ефективност на община Лозница 

Намаление на енергийното 

потребление в обществени сгради 
брой - 1  40 

СЦ 2: 

Инфраструктура, 

свързана с 

опазването на 

околна среда 

Мярка 4.2.1. Подобряване и развитие на 

водоснабдителната и канализационна 

инфраструктура 

Намаление на загубите на вода във 

водоснабдителната мрежа 
%  72 2,99 30 

Реконструирана водоснабдителна 

мрежа 
Км++ 0 1,386 222 

Допълнителен дял от населението, с 

въведени услуги за третиране на 

отпадъчните води 

% 24,3 0 70 

Мярка 4.2.2. Изграждане и развитие на 

необходимата инфраструктура за третиране на 

отпадъци 

Допълнителен капацитет за 

рециклиране на отпадъците 
% - 0 30 

Мярка 4.3.1. Подобряване на образователната 

инфраструктура 

Брой на подпомаганите 

образователни заведения 
брой 3 1 16 
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Източник: Община Лозница, НСИ, ДБТ, ВиК, ОПУ, ИСУН 2020, ПРСР. 

 

СЦ 3: Подобряване 

на социалната 

инфраструктура 

Мярка 4.3.2. Подобряване на 

инфраструктурата за предоставяне на 

социални услуги 

Дял от населението в над 

трудоспособна възраст, ползващо 

нови социални услуги 

% - 0  30 

Мярка 4.3.3. Насърчаване на публично-

частното партньорство за предоставяне на 

социални услуги 

- - - - - 

Мярка 4.3.4. Подобряване на културната 

инфраструктура 

Обновяване на сградния фонд и 

оборудване на читалища 

брой 

сгради 
2 0 16 

Мярка 4.3.5. Подобряване на спортно-

материалната база и озеленените площи 

Увеличаване на капацитета на 

съществуващите спортни 

съоръжения 

брой - 0 25 

Дял на обновените озеленени площи 

и съоръжения 
% - 0 30 

П
р

и
о

р
и

т
ет

 5
 

СЦ 1: Повишаване 

на 

административния и 

проектен капацитет 

и подобряване на 

публичните услуги 

Мярка 5.1.1. Повишаване компетентността и 

ефективността на общинска администрация 

Участие в организирани 

квалификационни курсове за 

служителите на общинската 

администрация 

брой 

лица 
- 23 40 

Мярка 5.1.2. Укрепване на капацитета за 

стратегическо планиране и разработване на 

местни политики и партньорства 

Брой разработени и изпълнени 

проекти, подпомагащи реализацията 

на макро-регионални (вкл. за водни 

басейни) стратегии 

брой 

проекти 
- 0 2 

Брой проекти, насърчаващи правно-

нормативното и административното 

сътрудничество и сътрудничеството 

между гражданите и институциите 

брой 

проекти 
1 0 5 

СЦ 2: 

Транснационално и 

междурегионално 

сътрудничество 

Мярка 5.2.1. Подкрепа за междурегионално 

сътрудничество и обмен на най-добри 

практики 

Брой проекти за междурегионално 

сътрудничество, повишаващи 

ефективността на политиката на 

сближаване 

брой 

проекти 
1 0 5 

Мярка 5.2.2. Транснационално сътрудничество 

и обмяна на опит в подкрепа на малкия бизнес 
- - - - - 



По Приоритет 1 „Устойчиво и конкурентно селско и горско стопанство и 

създаване на условия за динамично икономическо развитие“ не се наблюдава напредък по 

нито един от индикаторите.  

По Приоритет 2 „Развитие на местната икономика и повишаване на жизнения 

стандарт на населението“ се изпълняват 12 проекта по Програма за развитие на селските 

райони от бизнес организации и са финансирани 2 фирми по проект „Подкрепа на микро и 

малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-

19“, които са на обща стойност 2 226 948 лв. НСИ отчита 199 хил. евро чуждестранни преки 

инвестиции от нефинансовия сектор в община Лозница. 

По Приоритет 3 „Подобряване качествените характеристики на работната сила, 

образованието и социалната закрила“ се отчита напредък спрямо заложените индикатори, 

които отчитат участието на учители в допълнително професионално обучение/ 

преквалификация, участие в организирани квалификационни курсове, които целят 

предотвратяване отпадането от пазара на труда и образователни и обучителни схеми за 

подпомагане на младежката заетост. 

По Приоритет 4 „Интегрирано развитие на инфраструктурата и опазване на 

околната среда“ се наблюдава напредък по отношение на техническата инфраструктурата и 

нейното подобряване: Дължината на реконструирана или подобрена улична мрежа е 2,235 км. 

от заложени 70,4 км до 2020 г. или 3%. 

Нова, рехабилитирана и изградена водопроводна мрежа: (рехабилитирана) – 1,386 км 

(с инвеститор „Водоснабдяване-Дунав“-Разград). 

През 2020 г. не е изграждана нова или рехабилитирана канализационна мрежа. 

По отношение на индикатора „Брой на подпомаганите образователни заведения“ може 

да се каже, че е изпълнен на 75% (1 подпомогнато заведение през 2020 г. и още 5 до 2019 г. 

включително), тъй като заложената целева стойност 16 учебни заведения е два пъти по-висока 

от наличната учебна база на територията на община Лозница (7 училища и 1 детска градина). 

По Приоритет 5 „Добро управление в полза на местната общност и бизнес“ се 

наблюдава напредък по отношение на подобряване на материалната база за работа на 

общинските служители. 

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

основа на финансовите индикатори за изпълнение е представен на следващата таблица: 
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Таблица 18. Финансово изпълнение на приоритети от ОПР 2014-2020 г. за 2020 г. 

Приоритет 

Изпълнение 

за 2020 г. 

(лв.) 

Планиран 

бюджет в ОПР 

(лв.) 

% 

изпълнение 

от ОПР 

Приоритет 1. Устойчиво и конкурентно селско и 

горско стопанство и създаване на условия за 

динамично икономическо развитие 

0 10 200 000  0% 

Приоритет 2. Повишаване 

конкурентоспособността на местната икономика за 

постигане на икономически растеж и заетост 

2 226 948 16 950 000  13% 

Приоритет 3. Подобряване качествените 

характеристики на работната сила, образованието и 

социалната закрила 

1 789 643  6 350 000  28% 

Приоритет 4. Интегрирано развитие на 

инфраструктурата и опазване на околната среда 
2 049 710  61 100 000  3% 

Приоритет 5. Добро управление в полза на 

местната общност и бизнес 
23 000  1 850 000  1% 

ОБЩО 6 089 302  96 450 000  6% 

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

община Лозница за периода 01.01-31.12.2020 г. 

 

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

Планираните средства за реализиране на ОПР Лозница 2014-2020 г. възлизат на 96 450 

хил. лв. Договореният бюджет, в т.ч. изпълненият за 2020 г., е равен на 6 089 302  лв. или 

съотношението на общото изпълнение спрямо планираното е 6% и се оценява чисто формално 

като добро на годишна база на фона на 7-годишния период за реализация на ОПР Лозница 

2014-2020 г. 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. Приоритет 1 е с 0% изпълнение. Приоритет 2 за повишаване 

конкурентоспособността на местната икономика за постигане на икономически растеж и 

заетост е изпълнен с принос за годината от 13% от планираното до 2020 г., а Приоритет 3 за 

подобряване качествените характеристики на работната сила е изпълнен с 28% от 

планираното до 2020 г. Приоритет 4 за интегрирано развитие на инфраструктурата и опазване 

на околната среда допринася за изпълнението на планирания бюджет 2020 г. с 3%. 

Изпълнението по Приоритет 5 за добро управление в полза на местната общност и бизнес е 

1%. 

Визуализация на относителното финансово изпълнение на ОПР спрямо заложените 

цели е представена по-долу: 
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Фигура 2. Финансово изпълнение на приоритетите от ОПР 2014-2020 г. за 2020 г. в % 

 
Източник: Собствени изчисления 

 

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. 

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

2020 г. по приоритети като процент от целия финансов ресурс на ОПР Лозница 2014-2020 г. и 

е направена съпоставка с планираното разпределение. 

Фигура 3. Финансово изпълнение на приоритетите от ОПР 2014-2020 г. за 2020 г. 

   
Източник: Собствени изчисления 
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При изпълнението на ОПР Лозница през 2020 г. най-голям финансов ресурс е вложен в 

Приоритет 2 – 37% при планирани – 17%. Приоритет 4, в който са планирани 63% от 

ресурсите, свързан с изпълняване на инфраструктурни и екологични проекти е с реално 

изпълнение на плана – 34%. Приоритет 3 е с изпълнение 29% при планирани 7%, а по 

Приоритет 5 са вложени 1% при планирани 2%. По Приоритет 1 липсва изпълнение на 

дейности. 

Разпределението на изразходваните ресурси по източници на финансиране 

показва ефикасното комбиниране на различни форми на финансиране от страна на 

Община Лозница. През отчетния период са осигурени средства от следните източници: 

1. общински бюджет; 

2. републикански бюджет (РБ), 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.  

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

на ЕС, възлизащи на 3 595 934 лв. На второ място са средствата от Републиканския бюджет 

(РБ), който освен пряко финансиране на дейности на общината, съфинансират и проекти на 

ЕС, като общата стойност от РБ възлиза на 1 064 676 лв. От направения анализ се вижда 

ниския размер на средства от общинския бюджет, което се дължи на недостатъчното 

собствени средства, от една страна и възможността на Общината да привлича средства от 

фондовете на ЕС, от друга страна. Основните източници на финансиране за 2020 г. са 

представени графично на следващата фигура 4. 

От фигурата ясно се вижда, че средствата от Фондовете на ЕС са основополагащи за 

развитието на общината и изпълнението на плана. Размерът им е 59% от изпълнението на 

ОПР, което се доближава до планираните 67%. Изпълнението на средствата о РБ – 17%, малко 

над планираните 12%. На трето място се нареждат средствата от частни фондове и фирми – 

16%, при планирани 11%. От Общинския бюджет са планирани 10%, а са реализирани 8%. 

Други източници на финансиране не са планирани и не са реализирани. 
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Фигура 4. Основни източници на финансиране на ОПР 2014-2020 за 2020 г. 

  
Източник: Собствени изчисления 

Изводът е, че финансовото изпълнение на ОПР за 2020 г. се дължи на малка стойност 
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различни покани за кандидатстване по оперативните програми и отчасти на проблемите, 

създадени от световната пандемия Ковид 19. 

Изпълнението на ОПР може да се разглежда в 2 направления. Първото е стойността на 

сключени договори по проектите и инициативите през 2020 г. Второто е реално изплатените 

средства по тези договори. Това уточнение е важно, защото през 2020 г. са сключени редица 

договори по отделните програми, но в същото време не е направено плащане по тях. От тук се 

отчитат големи разминавания между реалното финансово изпълнение, което е в размер на 

близо 1 389 481 лв. и индикативно такова (на база сключени договори, без плащания по тях), 

което достига близо 6 089 301,52 лв. 

Фигура 5. Индикативна стойност и реално изплатени средства по проекти/дейности в 

община Лозница по приоритети за 2020 г., лв. 

 
Източник: Община Лозница, ИСУН, собствени изчисления 
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стойност за приоритета (стойност на проекти/дейности – 1 789 643,46 лв., изплатени средства 

– 608 584 лв.). 

По Приоритет 4 „Интегрирано развитие на инфраструктурата и опазване на 

околната среда“ са реализирани 27,9% от средствата (стойност на проекти/дейности – 

2 049 710,06 лв., изплатени средства – 572 297 лв.) 

По приоритет 5 „Добро управление в полза на местната общност и бизнес“ в рамките 

на 2020 г. е извършена една дейност, която е приключила. 

 

5. ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТ И 

ЕФИКАСНОСТ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОПР 2014-2020 

 

5.1 Мерки за наблюдение и механизми за събиране, обработване и анализ на данни 

Общинският план за развитие на община Лозница за периода 2014-2020 г. не е 

претърпял изменения от 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: 

 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 
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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 Лозница; 

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

Орган за наблюдение на Общинския план за развитие на Община Лозница е 

Общинският съвет на Община Лозница. 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, 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, 

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. 
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В ОПР на община Лозница 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 01.01.2020-31.12.2020 г. текущото управление на изпълнението на ОПР на 

община Лозница се осъществява от общинската администрация и кмета.  

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

за наблюдение и оценка на Общинския план за развитие на община Лозница 2014-2020“, която 

съдържа индикатори за въздействие и индикатори за резултат.  

В Община Лозница няма разработвани годишни Програми за реализация на ОПР 2014-

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

 

5.2 Проблеми, възникнали при прилагане на ОПР 2014-2020 

През 2020 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; 

 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; 

 Световната пандемия Ковид 19. 
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5.3 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 Лозница http:// 

http://www.loznitsa.bg/viewpage.php?page_id=83//, 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; 

 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 Лозница изпълнява. 

 

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

територията на община Лозница, 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 Лозница, са дефинирани в ЗМСМА, чл. 17, т. 1., където законодателят определя 

http://www.loznitsa.bg/viewpage.php?page_id=83
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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. 

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. 

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 – Лозница наредби, стратегии, 

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

ОПР.  
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5.5 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. 

 

5.6 Резултати от извършени оценки 

През 2017 г. е извършена задължителната междинна оценка на ОПР Лозница 2014-2020 

г. за изпълнението на плана през първите три години от програмния период 2014-2016 г. 

Оценката е извършена от външна независима организация. Основните изводи и препоръки, 

които дава оценката, са насочени към прецизиране на индикаторите за резултат по такъв 

начин, че да позволяват да се измерят резултатите от изпълнението на всяка от заложените в 

плана мерки, като се разграничи изпълнението чрез проектно привлечени средства и чрез 

партньорство с бизнес структури. 

През 2018, 2019 и 2020 г. не са правени други оценки на плана, освен задължителното 

годишно отчитане. 
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6. ПРОЕКТИ, ДОПРИНАСЯЩИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ И 

ПРИОРИТЕТИТЕ НА ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ 2014-2020 

Изпълнението на ОПР Лозница през 2020 г. допринася и за постигането на целите и 

приоритетите на Областната стратегия за развитие на област Разград 2014-2020 г. 

Проектите, които допринасят за реализирането на Приоритет 2. Устойчиво развитие 

на високоефективен и конкурентноспособен аграрен сектор от Областната стратегия на 

област Разград 2014-2020 г., са на бизнес организациите, които стартират изпълнението си 

през 2020 г. и са финансирани по ПРСР. 

По Приоритет 3. Обновяване и развитие на техническата инфраструктура и на 

жизнената среда, подобряване качествата на околната среда от ОСР Разград проектите от 

ОПР Лозница, които допринасят за изпълнението, са: 

 Ремонт на уличната мрежа в населените места на община Лозница; 

 Ремонт на общински път RAZ 2083/ III – 206, Пороище – Студенец /Градина/ II 49; 

 Доизграждане на канализационна мрежа на гр. Лозница и изграждане на КПС; 

За изпълнение на Приоритет 4. Подкрепа на човешкия капитал, социално 

приобщаване, повишаване на жизнения стандарт допринасят следните проекти: 

 Изграждане на спортна инфраструктура в община Лозница; 

 Основен ремонт и енергоефективна рехабилитация на ПГВМЗ „Александър 

Стамболийски“, гр. Лозница; 

 Личен асистент по Закона за личната помощ; 

 Целево подпомагане с топъл обяд в община Лозница; 

 Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3. 
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7. 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 Лозница 2014-2020 г. със заложени базови и целеви 

стойности, но без заложени междинни стойности.  

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

Първото ниво се осъществява от общинската администрация и включва следене на графиците 

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 за корективни 

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. 
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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. 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

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

2014-2020 г. на община Лозница за периода 01.01-31.12.2020 г. 



Приложение 1. Изпълнени проекти и дейности от Програмата за реализация на ОПР 2014-2020 г. на община Лозница за периода 01.01-31.12.2020 г.

№ Наименование на дейността/проекта

Източник на 

финансиране - 

програма

Бенефициент/ 

партньор
Статус

Бюджет 

(лв.)

Общински 

бюджет

Републикан

ски бюджет

Фондове 

на ЕС

Други 

източници

Частни 

фондове, 

фирми

Планиран 

бюджет    

(лв.)

% 

Изпълнение

О Б Щ О : 6 089 302 476 173 1 064 676 3 595 934 0 952 519 96 450 000 6%

ПРИОРИТЕТ 1. Устойчиво и 

конкурентно селско и горско стопанство 

и създаване на условия за динамично 

икономическо развитие

0 0 0 0 0 0 10 200 000 0%

ПРИОРИТЕТ 2: Повишаване 

конкурентоспособността на местната 

икономика за постигане на 

икономически растеж и заетост

2 226 948 0 166 598 1 107 831 0 952 519 16 950 000 13%

1
12 проекта по Програма за развитие на 

селските райони
ПРСР

Бизнес 

организации
Текущ 2 212 177 164 383 1 095 276 952 519

2

2 проекта в подкрепа на микро и малки 

предприятия за преодоляване на 

икономическите последствия от 

пандемията COVID-19

ОПИК
Бизнес 

организации
Изпълнен 14 771 2 216 12 555

ПРИОРИТЕТ 3: Подобряване 

качествените характеристики на 

работната сила, образованието и 

социалната закрила

1 789 643 102 173 278 621 1 408 850 0 0 6 350 000 28%

1
Личен асистент по Закона за личната 

помощ

Държавен 

бюджет
Община Лозница Текущ 50 335 50 335

2
Целево подпомагане с топъл обяд в община 

Лозница

Държавен 

бюджет
Община Лозница Изпълнен 81 838 81 838

3
Патронажна грижа за възрастни хора и 

лица с увреждания – Компонент 3
РЧР Община Лозница Изпълнен 155 325 23 299 132 026

4

Основен ремонт и енергоефективна 

рехабилитация на ПГВМЗ "Александър 

Стамболийски" гр. Лозница

Региони в 

растеж
Община Лозница Текущ 1 502 145 102 173 123 149 1 276 823

ПРИОРИТЕТ 4: Интегрирано развитие 

на инфраструктурата и опазване на 

околната среда

2 049 710 367 000 603 457 1 079 254 0 0 61 100 000 3%

1
Ремонт на улична мрежа в населени места 

на територията на община Лозница

Общински 

бюджет / 

Държавен 

бюджте

Община Лозница Изпълнен 439 000 335 000 104 000

Изпълнени проекти и дейности от Програмата за реализация на ОПР 2014-2020 г. на община Лозница за периода 01.01-31.12.2020 г.
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№ Наименование на дейността/проекта

Източник на 

финансиране - 

програма

Бенефициент/ 

партньор
Статус

Бюджет 

(лв.)

Общински 

бюджет

Републикан

ски бюджет

Фондове 

на ЕС

Други 

източници

Частни 

фондове, 

фирми

Планиран 

бюджет    

(лв.)

% 

Изпълнение

2
Ремонт на общински път RAZ 2083 /III-

206, Пороище - Студенец /Градина/ II-49

Държавен 

бюджет
Община Лозница Текущ 271 000 271 000

3
Ремонт на уличен водопровод в с. Бели 

Лом, ул. "Цариградско шосе"

Общински 

бюджет
Община Лозница Изпълнен 23 000 23 000

4

Доизграждане на канализационна мрежа на 

гр.Лозница и изграждане на КПС – 

строителен надзор и геодезическо 

заснемане

Общински 

бюджет / 

Държавен 

бюджте

Община Лозница Изпълнен 34 000 9 000 25 000

5

Основен ремонт на ДГ с. Ловско, Основен 

ремонт ДГ и ОУ с. Синя вода - 

проектиране

Държавен 

бюджет
Община Лозница Изпълнен 13 000 13 000

6
Изграждане на спортна инфраструктура в 

община Лозница
ПРСР Община Лозница Текущ 96 537 14 481 82 056

7
Реконструкция и рехабилитация на улична 

мрежа в община Лозница
ПРСР Община Лозница Текущ 1 173 173 175 976 997 197

ПРИОРИТЕТ 5: Добро управление в 

полза на местната общност и бизнес
23 000 7 000 16 000 0 0 0 1 850 000 1%

1

Закупени 10 бр. компютърни 

конфигурации и 1 бр. мултифункционална 

машина

Общински 

бюджет / 

Държавен 

бюджте

Община Лозница Изпълнен 23 000 7 000 16 000
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