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1. ВЪВЕДЕНИЕ
Настоящата Последваща оценка (ПО) на изпълнението на ОПР на община Лозница за
периода 2014-2020 г. се извършва в изпълнение на ангажиментите на Общинската
администрация, съгласно чл. 34, ал 1 от Закона за регионалното развитие. В него е
регламентирано, че „за изпълнението на стратегическите документи за регионално и
пространствено развитие се извършва последваща оценка на въздействието не по-късно от
една година след изтичането на периода на тяхното действие“.
Документът включва следните задължителни компоненти:

▪
▪
▪
▪

оценка на степента на постигане целите и устойчивостта на резултатите;
оценка на общото въздействие;
оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси;
изводи и препоръки относно провеждането на политиката за регионално и местно
развитие.
Последващата оценка по своята същност представлява последен и цялостен анализ на
постигнатото изпълнение на общинския план за развитие. На тази база се дават препоръки към
бъдещи актуализации на плановете за интегрирано развитие на общините (ПИРО) (в програмния
период 2014-2020 наричани „общински планове за развитие“) за новия програмен период – 20212027 година.
Изготвянето на настоящата последваща оценка се базира на годишните доклади по
изпълнението на ОПР на община Лозница, доклада за междинна оценка на ОПР на община
Лозница за периода 2014-2020, актуалното социално-икономическо състояние и изводите,
направени в разработения план за интегрирано развитие на община Лозница за периода 20212027 година.
Съдържанието на документа следва нормативните изисквания, регламентирани в ЗРР и
съвременните практики за извършване на мониторинг и контрол на местни политики.
Настоящата последваща оценка има следната структура:

▪ Въведение, нормативна обосновка за необходимостта от разработката;
▪ Описание на методическия подход, който очертава целите и задачите на последващата
▪
▪
▪
▪
▪
▪

оценка и прилаганите методи на изследване и технологичната последователност на
действията;
Обща структура и процес на наблюдение на ОПР на община Лозница;
Анализ и оценка на степента на постигане на целите и устойчивостта на резултатите;
Оценка на общото въздействие на ОПР върху развитието на общината;
Анализ и оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси;
Основни изводи и препоръки относно провеждането на политиката за регионално и
местно развитие;
Приложения – пълен списък с реализираните проекти и дейности за периода 2014-2020 и
обобщена таблица за финансовото изпълнение на ОПР.
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2. МЕТОДИЧЕСКИ ПОДХОД
Към момента на разработване на последващата оценка, в действащата нормативна уредба
липсва утвърдена методика за изработване на подобен вид документи на национално, регионално
и местно ниво. Затова екипът, изготвящ настоящия доклад, е разработил и прилага собствена
методика.
Използваният методически подход включва следните компоненти: определяне на целите
и задачите на документа; формулиране на прилаганите методи за изследване; представяне на
последващата оценка под формата на доклад за изпълнението на общинския план за развитие на
община Лозница за периода 2014-2020 г.; очертаване на структурата (основните раздели) на
оценката и формулиране на цели и задачи и определяне на ясни критерии за оценка на
извършените действия и ефектът от изпълнението на ОПР Лозница за общината.
2.1. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ НА ПОСЛЕДВАЩАТА ОЦЕНКА
Цел
Последващата оценка на ОПР има за цел да направи комплексен и структуриран преглед
на процеса и резултатите от реализацията на стратегията на плана и да оцени изпълнението му в
контекста на постигнатото развитие на община Лозница.
Задачи за изпълнение в последващата оценка

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Преглед на общата структура на ОПР и процесите по неговото наблюдение и оценка;
Определяне на въздействието или степента на постигане на целите;
Определяне на резултатите или ефектите от прилагането на мерките;
Общо сравнение на настоящата социално-икономическа обстановка в общината с тази
през 2013 година;
Очертаване на общото въздействие на общинския план върху социално-икономическото
развитие;
Определяне ефективността и ефикасността на заложените мерки;
Представяне на ефектите от използване на финансовия и ресурсния потенциал за
постигане на целите и приоритетите на ОПР на община Лозница;
Формулиране на изводи и препоръки по отношение на политиките за регионално развие
по възприетите критерии за оценка.

2.2. ПРИЛАГАНИ МЕТОДИ НА ИЗСЛЕДВАНЕ
Методите, приложени в изпълнение на целта и задачите по оценката, са:

▪ Документален – анализ на съществуващите стратегически и нормативни документи,
отчети, доклади и пр., които имат отношение към реализацията на ОПР.
▪ Аналитичен и синтезен – анализ на съществуващата информация и преценка доколко тя
е полезна за оценката и синтез на постигнатите резултати и цели от прилагането на ОПР.
При анализа и оценката на документите се разглеждат: тяхната актуалност, достоверност,
източник на информацията, изчерпателност и съответствието на ОПР с методическите указания
за неговото изготвяне. Извършена е оценка на изпълнението на ОПР и преглед на всички
съпътстващи документи на община, които допринасят за неговото изпълнение. Анализирани са
направените инвестиции на територията на общината на базата на проектите (изпълнени и в
процес на изпълнение), източниците на финансиране, ефекта и устойчивостта от тези
инвестиции. Направено е обобщаване на отчетените резултати от изпълнението на общинския
план за развитие.
Събирането и обработването на информацията е извършено чрез интернет, работа с
документи и други подходи.
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▪ Експертен – при изготвянето на последващата оценка е приложен подход на експертната
оценка, там където липсват конкретни достоверни данни.
2.3. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПОСЛЕДВАЩАТА ОЦЕНКА
Резултатите от извършената последваща оценка са представени под формата на доклад за
изпълнението на общинския план за развитие на община Лозница за периода 2014-2020 г.
Документът дава информация и препоръки, които могат да се ползват при извършването на
потенциални актуализации на ПИРО за следващия планов период – 2021-2027 г.
Последващата оценка изцяло е фокусирана върху Общинския план за развитие на община
Лозница за периода 2014-2020 година.
Източници на информация

▪ Общински план за развитие на община Лозница за периода 2014-2020 година;
▪ Годишни доклади за изпълнението на Общински план за развитие за периода 2014-2020;
▪ Междинна оценка за изпълнението на Общински план за развитие на Община Лозница
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

2014 – 2020 г.;
Отчети за капиталовите разходи на Общината;
Други справки и отчети на Община Лозница;
Попълнени въпросници от страната на общинските служители;
Текуща статистика на НСИ;
Информационна система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на
ЕС в България (ИСУН);
Системата за електронни услуги на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ);
Официалната интернет страница на Община Лозница;
Друга информация и данни, предоставени от Община Лозница.

2.4. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА
За постигане на обективност при разработването на настоящия документ са определени
ясни критерии за оценка на извършените действия и ефектът от изпълнението на ОПР Лозница.
Използваните критерии за извършването на последващата оценка дават отговор на определени
въпроси, а именно:

▪ обоснованост – доколко целите на ОПР съответстват на установените социално▪
▪
▪
▪

икономически условия и тенденции в развитието на общината и региона;
ефективност – постигнатите резултати водят ли до изпълнение на поставените цели;
ефикасност – дали резултатите са постигнати чрез оптимално използване на ресурсите –
човешки, финансови, материални и др., при спазване на изискванията за качество и
законосъобразност;
устойчивост – дали постигнатите резултати са устойчиви във времето;
прозрачност – дали в хода на изпълнение на ОПР е създадена възможност за
информиране на обществото чрез осигуряване на публичен достъп до информация.
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3. ОБЩА СТРУКТУРА И ПРОЦЕС НА НАБЛЮДЕНИЕ НА ОПР НА ОБЩИНА
ЛОЗНИЦА
Общинският план за развитие на община Лозница 2014-2020 г. е съставен от 8 (осем)
основни части, както следва:

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

1. Въведение
2. Резюме на икономическото и социално развитие на общината;
3. Стратегически предложения за развитието на община Лозница;
4. Индикативна финансова таблица;
5. Система от индикатори за наблюдение и оценка на плана;
6. Система за наблюдение и оценка;
7. Действия за прилагане принципа на партньорство и осигуряване на информация и
публичност;
8. Програма за реализация на общинския план.

Резюмето на икономическото и социалното развитие на община Лозница е представен
в няколко раздела: обща характеристика на общината; демографска характеристика; състояние
на местната икономика; социална сфера; техническа инфраструктура; селищна мрежа и модели
на урбанизация на територията; околна среда; административен капацитет; SWOT анализ. В тях
е направен подробен анализ на състоянието на общината и са очертани силните и слаби страни,
както и възможностите и заплахите за развитието на община Лозница.
Частта, посветена на целите и приоритетите за развитие на община Лозница за периода
2014-2020 година, съдържа описание на най-значимите стратегически документи, имащи
отношение към разработване на ОПР – Стратегия „Европа“ 2020; Национална програма за
развитие на България 2020; Национална програма за реформи (2011-2015 г.); Национална
концепция за пространствено развитие (2013-2020 г.); Национална стратегия за регионално
развитие (2012-2022 г.); Стратегическите насоки за разработване на целите и приоритетите на
общинските планове за развитие, неразделен компонент на ОСР на Разград.
В тази част е описана още приемствеността на ОПР с предходния общински план за
развитие (2007-2013 г.), както и приетите общински, секторни стратегически документи.
Описани са подходът и използваните принципи, които са използвани при изготвянето на
стратегическия документ.
Визията, определена в ОПР за периода 2014-2020 г. е: „Община Лозница, устойчиво
развиваща се община, с добри условия за развитие на земеделието и бизнеса, запазена околна
среда и добър стандарт на живот.“
От гореизложената визия са изведени четири стратегически цели:





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.

За реализацията на стратегическите цели са определени пет приоритета, които са
свързани с всяка стратегическа цел. Те са:

▪ Приоритет 1: Устойчиво и конкурентно селско и горско стопанство и създаване на
условия за динамично икономическо;
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▪ 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 инфраструктура и опазване на околната среда;
Приоритет 5: Добро управление в полза на местната общност и бизнес.

Индикативната финансова таблица обобщава необходимите ресурси за реализация на
ОПР, разпределени по приоритети и финансови източници.
Частта „Система от индикатори за наблюдение и оценка на плана“ представя
разработената система от индикатори за проследяване на ОПР в периода на неговото изпълнение
и последващо отчитане.
Планираната системата от индикатори е структурирана в два основни компонента –
индикатори за въздействие (ориентирани към измерване на постигнатото по стратегически
цели) и индикатори за продукт/резултат (насочени към измерването по приоритети).
В частта „Система за наблюдение и оценка“ подробно са описани административните
дейности, които могат и следва да се извършват в периода 2014-2020 година за по-доброто
изпълнение на ОПР.
Седмата част „Действия за прилагане принципа на партньорство и осигуряване на
информация и публичност“ подробно са описани всички действия, които са предприети за
включването на възможно най-широк кръг от заинтересовани страни при подготовката и
разработването на ОПР.
Осмата част на ОПР е програмата за реализация на общинския план, в която подробно
са описани всички мерки и дейности към тях, които следва да се реализират при изпълнението
на плана. Те са структурирани в рамките на 5-те приоритета, като към всеки от тях е формулиран
пакет от специфични цели, съдържащи описание на съответните мерки.
В програмата за реализация са заложени общо 80 проекта, които са разпределени в
37 мерки. Тяхното разпределение по мерки и приоритети е представено в следващата таблица.
Таблица 1. Матрица на приоритетите, мерките и дейностите към в ОПР 2014-2020
Приоритети
Мерки
Проекти
7
11
Приоритет 1
7
18
Приоритет 2
9
22
Приоритет 3
9
21
Приоритет 4
5
8
Приоритет 5
Общо
37
80
Източник: ОПР Лозница 2014-2020

Оценката е, че мерките са сравнително равномерно разпределени по приоритети, което е
предпоставка за по-балансиран принос на всеки от тях към общото изпълнение на ОПР.
Частта с приложенията обхваща две приложения:

▪ Приложение 1. Индикативен списък на проектни предложения към общински план за
▪

развитие на община Лозница;
Приложение 2. Индикативна таблица – списък с проекти за реализация през периода
2014-2020 г.;
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В структурата на ОПР не се открива раздел, свързан с мерките за ограничаване
изменението на климата и за адаптация на вече настъпилите промени, който беше регламентиран
в ЗРР с изменението му от месец март 2014 г. (ДВ, бр. 22 от 2014 г. – чл. 13, ал. 2). Въпреки това
в хода на изпълнение на плана са реализирани множество проекти, които допринасят за
адаптацията от изменението в климата и ограничаването на въздействието върху околната среда.
Такива примери са проектите за изграждане и реконструкция на подпорни стени по речните
корита, реализация на мерки за енергийна ефективност в публични и частни сгради, подобряване
управлението на отпадъците и други.
Наблюдение на ОПР
Част от наблюдението на общинския план е и неговата предварителна оценка, която се
изготвя преди приемането му от Общински съвет. Тя се прави от независим екип, който би
могъл да посочи слабостите в стратегическата и/или аналитичната част.
Извършената предварителна оценка на ОПР на община Лозница не констатира
слабости в предоставения за разглеждане стратегически документ и заключва: „Общото
впечатление от представения за оценяване Общински план за развитие е, че документът е
подробно и задълбочено разработен. Изготвен е в съответствие с действащата нормативна
уредба в страната, при отчитане на изискванията към подобни разработки“.
През 2018 година е извършена междинна оценка на ОПР на община Лозница, съгласно
Закона за регионалното развитие. Тя е изключително позитивна по отношение на изпълнението
на ОПР в периода 2014-2017 година и оценителите не отправят препоръки за актуализация на
документа, въпреки че липсват „мерки за ограничаване изменението на климата и за
адаптация на вече настъпилите промени“ и би следвало на този етап това да бъде отстранено.
В междинната оценка е направена препоръка да се актуализира Програмата за реализация на ОПР
на база на изпълненото до момента и реалистичните очаквания за реализация на проекти и
дейности до края на програмния период (2020 г.), направена е препоръка за промяна и на
Матрицата на индикаторите на база SMART концепцията.
Няма данни за последваща актуализация на ОПР. Поради тази причина настоящият доклад
за последваща оценка оценява първоначално приетия вариант на ОПР на община Лозница през
2013 година.
Положителна характеристика на мониторинга е, че за периода 2014-2020 г. всяка година
са изготвяни годишни доклади за изпълнението на плана, които значително подпомагат
цялостното отчитане на изпълнението на ОПР. Тези доклади са съществен източник на точна
информация както за конкретно осъществените дейности и постигнатите резултати, така и за
тенденциите в хода на общото развитие на общината през наблюдавания планов период.
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4. ОЦЕНКА НА СТЕПЕНТА НА ПОСТИГАНЕ ЦЕЛИТЕ И УСТОЙЧИВОСТТА НА
РЕЗУЛТАТИТЕ
Анализите и оценките на документите, свързани с изпълнението на ОПР на община
Лозница, предоставени от Общинската администрация за извършване на последващата оценка,
дават възможност да бъдат направени определени констатации както за изпълнението, така и за
постигнатите до този момент резултати по отделните стратегически цели, произтичащите от тях
приоритети и свързаните с тях мерки. За целта се прави съпоставка между заложените в ОПР
цели, приоритети и мерки и документите, отнасящи се до неговото изпълнение.
В съответствие с възприетия от авторите на ОПР методически подход при изготвянето на
стратегическата част, както и допускането на групиране на приоритетите, анализът на
изпълнението на ОПР на община Лозница е извършен по структурата на стратегическата му част,
т.е. по стратегически цели, приоритети и мерки. Реализираните конкретни дейности и проекти,
групирани по приоритети и мерки, са представени изчерпателно в табличен вид в Приложение 1
на настоящата последваща оценка.
Оценката на постигане на всяка мярка е направена на базата на следните фактори:

▪ Реализирани проекти/дейности, които са определени в ОПР Лозница 2014-2020;
▪ Реализирани проекти/дейности, които не са изрично посочени в ОПР Лозница 2014-2020,
▪
▪
▪

но могат да се отнесат към някоя от мерките;
Финансови резултати;
Потенциално влияние върху постигането на заложените индикатори;
Експертна оценка.

В подходът при изготвяне на експертната оценка на постигане на зададените приоритети
и устойчивостта на резултатите са използвани 2 фактора, всеки с равна тежест при
формулирането на крайния резултат:



Индикативен финансов резултат от изпълнението на ОПР по приоритети, разгледан в
точка 4.6. от настоящия доклад.
Резултат от изпълнението на дейностите по приоритети по зададените индикатори (табл.
4 от настоящия доклад).

Всеки приоритет се оценява по изготвена оценъчна скала, която е петстепенна, както
следва:
80% - 100%

Приоритетът е напълно постигнат

60% - 80%

Приоритетът е постигнат във висока степен

40% - 60%

Приоритетът в значителна степен е постигнат

20% - 40%

Приоритетът е постигнат в ниска степен

0% - 20%

Приоритетът е постигнат в много ниска
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4.1. ПРИОРИТЕТ 1: УСТОЙЧИВО И КОНКУРЕНТНО СЕЛСКО И ГОРСКО
СТОПАНСТВО И СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА ДИНАМИЧНО ИКОНОМИЧЕСКО
РАЗВИТИЕ
Констатации: приоритетът се отнася към първата стратегическа цел – създаване на
конкурентоспособна местна икономика. Приоритет 1 групира 7 мерки с общо 8 индикатора/
проекта. От заложените индикатори има постигнати резултати само по два от индикаторите. При
единия се наблюдава преизпълнение (Брой подпомогнати предприятия с цел модернизиране на
материалните активи). Въпреки ниската стойност на изпълнение на проекти и дейности,
финансовото изпълнение на приоритета е 20,84%.
Оценка на постигане на приоритета: общата оценка е, че приоритетът е постигнат в много
ниска степен, поради липса на прогрес по някои от предвидените в плана проекти.

4.2. ПРИОРИТЕТ 2. ПОВИШАВАНЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА МЕСТНАТА
ИКОНОМИКА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ И ЗАЕТОСТ
Констатации: приоритетът се отнася към първата стратегическа цел, а именно създаване на
конкурентоспособна местна икономика. Мерките към този приоритет са 7, а индикаторите/
проектите 8. От заложените индикатори има постигнати резултати само по един от индикаторите
(Дял на подпомаганите млади фермери). По отношение на финансовото изпълнение,
приоритетът е с най-ниска стойност – 5,77%. Проектите, които са реализирани, са с финансово
подпомагане от ЕСИФ.
Оценка на постигане на приоритета: резултатът от изпълнението на мерките по индикатори е
много нисък и приоритетът е постигнат в много ниска степен.

4.3. ПРИОРИТЕТ 3. ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВЕНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА
РАБОТНАТА СИЛА, ОБРАЗОВАНИЕТО И СОЦИАЛНАТА ЗАКРИЛА
Констатации: приоритетът се отнася към втора стратегическа цел - осигурени равни
възможности за качествено образование, здравеопазване, социална закрила и устойчива заетост.
Заложените индикатори за този приоритет са постигнати и преизпълнени с най-висок среден общ
процент на изпълнение от останалите – 233,06%. Приоритет 3 групира 9 мерки с общо 9
индикаторите/ проекти. Въпреки високата стойност на изпълнение на проекти и дейности,
привлечените финансови ресурси са 26,98%.
Оценка на постигане на приоритета: Общата оценка е, че приоритетът е напълно постигнат.

4.4. ПРИОРИТЕТ 4. ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ИНФРАСТРУКТУРА И ОПАЗВАНЕ
НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Констатации: приоритетът е съотнесен към трета стратегическа цел, а именно балансирана
селищна мрежа и ефективна техническата инфраструктура за постигане на устойчиво развитие.
Мерките към този приоритет са 9, а индикаторите/проектите 12. Изпълнението е извършено със
средна аритметична стойност от 36,19%, като при по-голям дял от мерките е отчетена дейност и
привлеченият финансов ресурс е в най-висока степен спрямо останалите – 62,92%.
Оценка на постигане на приоритета: резултатът от изпълнението на мерките по индикатори е,
че приоритетът е постигнат в ниска степен.

12

4.5. ПРИОРИТЕТ 5. ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ В ПОЛЗА НА МЕСТНАТА ОБЩНОСТ И
БИЗНЕС
Констатации: приоритетът може да бъде съотнесен към четвърта стратегическа цел, а именно
въвеждане на съвременни подходи на управление, развитие на партньорството и териториалното
сътрудничество. В него има 4 мерки и 4 индикатора/проекта със среден общ резултат на
изпълнение 101,25%. Високият резултата се дължи на преизпълнение на два индикатора/проекта.
Оценка на постигане на приоритета: гореизложеното обосновава приоритетът да се определи
като напълно постигнат, тъй като по част от показателите се отчитат значителни резултати,
въпреки липсата на прогрес по някои от предвидените в плана проекти.

Всички анализирани проекти, които са коментирани в настоящия раздел, са
представени с повече подробности в точка 6 „Оценка на ефективността и ефикасността на
използваните ресурси“. Пълният списък на реализираните проекти за периода 2014-2020
година в община Лозница е поместен в Приложение 1 от настоящия доклад.
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4.6. ОБОБЩЕНА ФИНАНСОВА ОЦЕНКА НА СТЕПЕНТА НА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОПР ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г.
В следващата таблица е представена обобщена справка на финансовата реализация на ОПР на община Лозница за периода 2014-2020 година.
Следва да се направят следните уточнения. При изчисляването на общата стойност на проектите:

▪ Не са включени стойностите по договори, подписани след 31.12.2020 година;
▪ Не са взети под внимание потенциалните икономии, които са се реализирали при обявяване на обществени поръчки;
▪ Covid-19 мерките включват всички проекти, реализирани във връзка с преодоляване последствията от ковид, налични в ИСУН, както и
относимите разходи на общината за това (ако има такива).
Цел/приоритет
Стратегическа цел 1: Създаване на конкурентноспособна местна икономика

Индикативна
Брой изпълнени Стойност (в
% на
стойност
проекти
хил. лв.)
изпълнение
(хил. лв.)
27 150

15

5 659,25

20,84%

10 200

9

4 680,55

45,89%

16 950

6

978,70

5,77%

6 350

10

1 713,29

26,98%

6 350

10

1 713,29

26,98%

61 100

57

38 444,36

62,92%

Приоритет 4: Интегрирано развитие на инфраструктура и опазване на околната среда

61 100

57

38 444,36

62,92%

Стратегическа цел 4: Въвеждане на съвременни подходи на управление, развитие на
партньорството и териториалното сътрудничество

1 850

4

107,94

5,83%

Приоритет 5: Добро управление в полза на местната общност и бизнес

1 850

4

107,94

5,83%

2

15

88

45 939,61

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
Стратегическа цел 2: Осигурени равни възможности за качествено образование,
здравеопазване, социална закрила и устойчива заетост
Приоритет 3: Подобряване качествените характеристики на работната сила, образованието
и социалната закрила
Стратегическа цел 3: Балансирана селищна мрежа и ефективна техническата
инфраструктура за постигане на устойчиво развитие

Covid-19 мерки
Общо

96 450

47,63%
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4.7. ФИНАНСОВА ОЦЕНКА НА СТЕПЕНТА НА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОПР ПО ГОДИНИ
(ОТ 2014 ДО 2020 Г.)
Анализът на финансовото изпълнение по години дава възможност да се проследи
изпълнението на ОПР през целия период 2014-2020 година. При изчисляването на стойностите
по години са използвани отчетите за капиталовите разходи на община Лозница, както и реално
изплатените суми по проектите, администрирани чрез ИСУН 2020. С известни ограничения, това
дава възможност да се направи по-реална преценка на инвестираните в общината средства.
Трябва да се има предвид, че по част от проектите тепърва предстоят плащания (възстановяване
на разходи), а други – може да не приключат успешно. Също така, изпълнението на договорите,
сключени по мерките, свързани с Covid-19 след 31.12.2020 г., се очаква допълнително да увеличи
общия финансов принос в рамките на ОПР.
Съпоставката между двете финансови оценки – обобщената (в точка 4.6.) и по години
– дава отклонение от 6 253 147,00 лв. Значителната разлика се дължи на няколко фактора:

▪ Икономии по възлагане на обществени поръчки;
▪ Финансови корекции при изпълнението на проекти;
▪ Все още неразплатени суми по част от текущите проекти. През 2020 година са сключени
редица договори за реализация на проекти по оперативни програми, чието финансово
изпълнение все още не е започнало.
В този смисъл, реалното финансово изпълнение на ОПР към 31.12.2020 г. е малко пониско от посочените стойности.
Анализът на финансовата реализация на ОПР по години показва значителния принос на
стратегическа цел 3 към общото изпълнение, което е обосновано от текущите инфраструктурни
проекти за изграждане или поддържане на съоръженията. Наблюдава се постоянно привличане
на инвестиции, като единственото изключение е през 2018 година, когато задържането се дължи
на приключването на стария програмен период (2007-2013 г.) и постепенното отваряне на мерки
по новия (2014-2020). Направените инвестиции по тази стратегическа цел я правят с най-високо
изпълнение от общото за периода – 62,92%.
С доста по-скромен финансов принос са другите стратегически цели. Финансовото
изпълнение на стратегическа цел 2 е 26,98%. Стратегическа цел 1 е с изпълнение 20,84%, което
се дължи предимно на инициатива на местния бизнес, реализирал и продължаващ да осъществява
проекти.
С най-малък финансов принос е стратегическа цел 5, чието изпълнение е едва 5,83%.
Обобщено, изпълнението на ОПР през годините е ритмично с леко задържане през
2016 г. и 2018 г. Това показва, че в общината активно се работи за привличането на средства за
нейното развитие.
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Фигура 1. Финансово изпълнение на заложените стратегически цели и общото изпълнение в периода
2014-2020 г. (с натрупване)
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Анализирайки приноса на всеки приоритет към общото финансово изпълнение на ОПР,
могат да се откроят 1 водещ приоритет (на дясната скала на фиг. 2) – четвърти. Изпълнението на
първи, и трети приоритет се дължи на реализацията на „европейски“ проекти от страната на
месния бизнес и на инвестициите в социалната сфера.
Характерното за приоритетите на ОПР Лозница е, че финансовите потоци от проектите,
реализирани по тях са ритмични през годините, което се отразява и на доброто общо изпълнение
на плана. Единственото изключение е приоритет 2, чието изпълнение зависи от местния бизнес.
Фигура 2. Финансово изпълнение на приоритетите в периода 2014-2020 г. (с натрупване)
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5. ОЦЕНКА НА ОБЩОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ
Дълготрайното въздействие, което оказва реализацията на ОПР 2014-2020, не може да
бъде оценено непосредствено след приключване на плановия период, защото част от проектите
имат хоризонт на изпълнение до 2022-2023 година, а по други – трябва да мине време, за да се
преценят икономическите и социалните ефекти от тях. Още повече, че 2020 година беше
уникална с това, че през месец март се обяви световната пандемия от ковид, която засегна
значителна част от социално-икономическия живот у нас. Това неминуемо оказа влияние върху
планирането на капиталовите разходи на общините, текущите разходи и изпълнението на
приетите бюджети. Голяма част от средствата на национално и местно ниво се насочиха към
преодоляване на последствията и борба с вируса.
За изготвяне на по-точна оценка на общото въздействие на ОПР съществува и
технологично ограничение – официалните статистически данни за 2020 г. започват да се
публикуват след март месец, а икономическите – през есента. Поради тази причина, за да се
използват данните за 2020 г., която е последната от действието на ОПР на община Лозница,
следва да се изчака поне до края на 2021 година. Това е невъзможно поради разпоредбите в ЗРР,
които задължават последващата оценка да се извърши до края на 2021 г. В този смисъл са
използвани последните официални, налични данни и те следва да бъдат интерпретирани с
мисълта, че не обхващат пълния период на действие на плана.
Настоящата обща оценка на въздействието на ОПР обхваща два етапа. Първият
представя най-обобщено социално-икономическото състояние в общината по ключови
демографски, социални и икономически показатели. Въпреки че те не са повлияни само от
изпълнението на ОПР, може да се приеме, че тези показатели най-точно отразяват резултатите от
провеждането на политики на регионално и местно ниво.
Вторият етап представя резултатите от изготвените конкретни специфични за ОПР
индикатори, които би следвало да отразяват ефектите от неговото изпълнение на територията на
община Лозница.
Прегледът на ключовите показали показва, че за периода на действие на ОПР, населението
на общината е намаляло със 750 души, което се дължи основно на отрицателния естествен
прираст. В същото време механичният прираст се подобрява, но той е недостатъчен, за да
компенсира естествените процеси.
Положителна характеристика за състоянието на общината е, че нивото на безработица
спада, а заплатите се увеличават.
Местната икономика също е във възход според данните. Стойността на произведената
продукция се увеличава, броят на предприятията също, увеличение има и при доходите от
дейността.
Таблица 2. Ключови социално-икономически показатели за развитието на община Лозница
Мерна
Изменение
Показател
2013
2020
единица
Δ
Население към 31.12.
брой
9 013
8 263
-750
Механичен прираст
брой
-50
66
116
Коефициент на раждаемост
‰
8,4
5,9
-2,5
Коефициент на смъртност
‰
13,5
19,2
5,7
Коефициент на механичен прираст
‰
-4,8
8
12,8
Коефициент на естествен прираст
‰
-5,1
-13,3
-8,2
Ниво на безработица (за 2014 г.)
%
29,9
12,71
-17,19
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Показател
Средногодишна заплата (данни за 2014 и 2019 г.)
Брой на предприятията (за 2014 г. и 2019 г.)

Мерна
единица
лева
брой

Произведена продукция от предприятията (за 2014 г. и
лева
за 2019 г.)
Приходи от дейността (за 2014 г. и за 2019 г.)
лева
Източник: НСИ, Агенция по заетостта, собствени изчисления

2013
6 775
214

Изменение
Δ
9 546
2 771
219
5

2020

36 184

43 369

7 185

53 004

62 196

9 192

Разработената системата от индикатори измерва социалните, икономическите,
физическите и финансовите характеристики на община Лозница. Наред с тях са определени
индикатори, свързани с управлението, маркетинга и сътрудничеството в местното развитие.
Съобразно с „Методическите указания...”, индикаторите за въздействие са насочени към
реализацията на целите, докато индикаторите за резултат са свързани с действията в рамките на
отделните приоритетни области. Първият вид следва да оцени цялостната ефективност на
стратегията и какво е достигнатото състояние на общината, спрямо визията и стратегическите
цели до 2020 г. Вторият вид индикатори могат да бъдат съотнесени и спрямо конкретен ключов
проект, включен в програмата за реализация на ОПР.
Индикаторите за въздействие са разделени в четири категории, спрямо стратегическите
цели на ОПР.
Индикаторите за всяка цел са формулирани въз основа на ключовите тематични
компоненти от съдържанието на целите.
Системата от индикатори в ОПР Лозница обхваща общо 41 индикатора. Проблем при
отчитането им е липсата на информация за част от тях, а за други – няма определена базова
стойност, което прави невъзможно отчитането на прогрес по тях. В ОПР са поставени и
индикатори, които практически няма как да бъдат проследени и отчетени на местно ниво (липсва
информация). За друга част от индикаторите, няма базова стойност, което затруднява оценката
на индикаторите, защото не може да оцени напредъка по целите и приоритетите. Трябва да се
отбележи, че липсват индикатори за въздействие.
Следва да се направо уточнението, че за някои индикатори, „отчетени“ в междинна оценка
на ОПР, не се намират данни или те не са достоверни. В тези случаи е приета стойността на
индикатора от междинната оценка.
Анализът на постигнатия прогрес (общото въздействие) на ОПР в общината, измерен чрез
определените в него индикатори за резултат, показва, че по 8 от тях се отчита преизпълнение,
а по други 11 е отбелязан прогрес (между 1% и 99,99%).
Експертната оценка е, че изпълнението на ОПР 2014-2020 г. е добро спрямо
поставените индикатори.
Таблица 3. Разпределение на индикаторите според техния напредък и вид
Индикатори за
Процент изпълнение
Цвят
резултат
0% или не може да бъде изчислен

22

Между 1% и 99,99%

11

≥100% (преизпълнение)

8

В следващата таблица са представени всички индикатори от ОПР с тяхната отчетена
стойност (където има данни) и степента на постигането им спрямо заложените стойности.
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Таблица 4. Индикатори за въздействие и резултат, заложени в ОПР Лозница и тяхното изпълнение

Специфична цел

Мярка

Мерна
единица

Индикатор

Базова
стойност
(БС*)

Междинна
Отчетена
стойност
Целева стойност
Изпълне
(отчетена стойност
към
ние
към
2020 г. 31.12.2020
31.12.2017 г.)
г.

Приоритет 1
Мярка 1.1.1. Модернизация на
материалните активи и
производствените фактори в
земеделските стопанства и
СЦ 1: Стимулиране постигане на съответствие със
на икономическото стандартите на общността
развитие в селата с Мярка 1.1.2. Адаптиране на
структурата на стопанствата за
насочване на
балансирано развитие на
инвестиции към
селското стопанство, аграрния сектор
Мярка 1.1.3. Осигуряване на
хранителноинституционална подкрепа за
вкусовата
промишленост и
развитие на МСП и формиране
на земеделски, индустриални и
туризма
туристически клъстери и
сътрудничеството
Мярка 1.1.4. Рекултивация на
земеделския фонд
СЦ 2: Успешно
Мярка 1.2.1. Насърчаване на
приложени
съвместните дейности на
иновативни подходи
земеделски производители и
и сътрудничество
научно-изследователските
между наука и

Брой подпомогнати
предприятия с цел
модернизиране на
материалните активи
Брой създадени борси за
селскостопанска
продукция

Брой новосъздадени
клъстери

Брой предприятия, които
си сътрудничат с
подпомагани
изследователски
институти/ звена

брой
предприятия

1

1

5

6

120%

брой борси

-

0

3

0

0%

брой

-

0

2

0

0%

-

-

-

-

-

-

брой

2

0

5

0

0%
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Специфична цел

бизнес в развитието
на традиционните
икономически
отрасли

СЦ 3: Устойчиво
управление и
възстановяване на
горския фонд,
водните ресурси,
биологичното
разнообразие и
хидромелиорациите

Мярка

институции в сферата на
земеделието

Мярка 1.3.1. Опазване и
възстановяване на горския
фонд, водите и биологичното
разнообразие
Мярка 1.3.2. Инвестиции за
изграждане на
хидромелиоративни
съоръжения

Индикатор

Численост на персонала/
изследователите,
работещи в новопостроена
или оборудвана
инфраструктура за научноизследователска и
развойна дейност, в т.ч.
брой на работните места
(позиции) на пълен
работен ден
Дял от населението,
ползващо се от мерки за
защита от наводнения
Дял от горските площи с
въведени мерки за защита
от пожари
Увеличение на поливните
площи

Мерна
единица

брой лица

Междинна
Отчетена
Базова
стойност
Целева стойност
Изпълне
стойност (отчетена стойност
към
ние
(БС*)
към
2020 г. 31.12.2020
31.12.2017 г.)
г.

-

0

25

0

0%

%

20

0

50

0

0%

%

-

0

40

0

0%

16

16

25

16

64%

%

-

0

30

0

0%

хил. евро

-

188

25

199

-

хил. дка

Приоритет 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
Мярка 2.1.2. Привличане на
инвестиции

Увеличаване на приходите
от дейността на
стопанските единици
/нефинансов сектор/
Нови инвестиции в
съществуващи и
новооткрити предприятия
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Специфична цел

Мярка

Мярка 2.2.1. Насърчаване на
инвестициите във
високотехнологични
СЦ 2: Подкрепа и
производства и ефективни
повишаване
конкурентоспособно услуги
стта на малкия и
средния бизнес
Мярка 2.2.2. Насърчаване на
предприемачеството за
стартиране и растеж на
предприятия
Мярка 2.3.1. Стимулиране
развитието на разнообразни
форми на туризъм
Мярка 2.3.2. Опазване,
валоризация, цифровизация,
СЦ 3: Развитие на
устойчиви форми на социализация, експониране и
популяризиране
туризъм и на
културните и
креативни
индустрии

СЦ 1: Осигуряване
на достъпно и
качествено

Мярка 2.3.3. Създаване на
условия за развитие на
културни и творчески
индустрии

Мярка 3.1.1. Подобряване на
качеството и осигуряване на
равен достъп до образование

Индикатор

Мерна
единица

Междинна
Отчетена
Базова
стойност
Целева стойност
Изпълне
стойност (отчетена стойност
към
ние
(БС*)
към
2020 г. 31.12.2020
31.12.2017 г.)
г.

Дял на предприятията,
въвели иновации за
създаване на
високотехнологично
производство и/или
предоставянето на
ефективни услуги

%

-

0

15

0

0%

Дял на подпомаганите
млади фермери

%

-

2

40

5

13%

Капацитет на нови обекти
част от туристическата
база

брой лица

0

0

100

0

0%

Дял на реставрирани и
модернизирани културноисторически обекти.

%

-

0

40

0

0%

-

0

30

0

0%

-

0

1500

0

0%

300

0

1241

0

0%

Увеличение на
постъпилите доходи в
общината от
%
подпомаганите
туристически атракции
Брой посещения на
брой/
подпомаганите
година
туристически атракции
Приоритет 3
Капацитет на
подпомаганите
образователни структури

брой лица
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Специфична цел

образование за
развитие на
личността

СЦ 2: Повишаване
качеството и
ефективността на
социалните и
здравните услуги

СЦ 3: Насърчаване
на икономическата
активност и
превенция на
отпадането от пазара
на труда

Индикатор

Мерна
единица

Мярка 3.1.2. Подобряване на
качествените характеристики
на работната сила

Брой учители участвали в
допълнително
професионално обучение/
преквалификация

брой лица

Мярка 3.2.1. Разширяване на
териториалния обхват,
качеството и броя на
предоставяните услуги

Дял на населението,
получило нови здравни и
социални услуги

%

-

Мярка 3.2.2. Ефективна
превенция на социалното
изключване

Повишена трудова заетост
сред уязвимите социални
групи

%

Мярка 3.3.1. Предотвратяване
отпадането от пазара на труда

Участие в организирани
квалификационни курсове

Мярка 3.3.2. Насърчаване на
заетостта чрез повишаване на
квалификацията на заетите и
безработни лица
Мярка 3.4.1. Подобряване
достъпа до заетост и
намаляване равнището на
безработица

Мярка

СЦ 4: Подобряване
достъпа до заетост и
качеството на
Мярка 3.4.2. Подобряване
работните места
условията на труд на
работното място
СЦ 5: Култура,
спорт и младежки
дейности

Междинна
Отчетена
Базова
стойност
Целева стойност
Изпълне
стойност (отчетена стойност
към
ние
(БС*)
към
2020 г. 31.12.2020
31.12.2017 г.)
г.

Мярка 3.5.1. Насърчаване
участието на младите хора в
живота на общината

45

80

79

99%

-

60

0

0%

407 лица
– 2014 г.-

-9,8% (367
лица)

35

524

1497%

брой лица

509 лица
– 2014 г.

47

200

150

75%

Участие в образователни и
обучителни схеми за
подпомагане на
младежката заетост

брой лица

9 лица –
2014 г.

5

30

44

147%

Брой новооткрити работни
места

брой места

-

184

100

230

230%

брой
предприятия

1

2

4

2

50%

брой лица

-

0

10

0

0%

Брой предприятия
инвестирали в
подобряването и
модернизирането на
условията за труд
Брой млади хора
участвали в програма за
стажове към общината

-
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Специфична цел

Мярка

Индикатор

Приоритет 4
Обща дължина на
реконструирани или
подобрени общински
СЦ 1: Подобряване Мярка 4.1.1. Развитие и
пътища
качеството на живот модернизиране на
чрез доизграждане и транспортната инфраструктура Обща дължина на
осъвременяване на
реконструирана или
техническата
подобрена улична мрежа
инфраструктура
Мярка 4.1.2. Повишаване
Намаление на енергийното
енергийната ефективност на
потребление в обществени
община Лозница
сгради
Намаление на загубите на
вода във
водоснабдителната мрежа
Мярка 4.2.1. Подобряване и
Реконструирана
развитие на водоснабдителната
водоснабдителна мрежа
СЦ 2:
и канализационна
Инфраструктура,
Допълнителен дял от
инфраструктура
свързана с
населението, с въведени
опазването на
услуги за третиране на
околна среда
отпадъчните води
Мярка 4.2.2. Изграждане и
Допълнителен капацитет
развитие на необходимата
за рециклиране на
инфраструктура за третиране
отпадъците
на отпадъци

СЦ 3: Подобряване
на социалната
инфраструктура

Мерна
единица

Междинна
Отчетена
Базова
стойност
Целева стойност
Изпълне
стойност (отчетена стойност
към
ние
(БС*)
към
2020 г. 31.12.2020
31.12.2017 г.)
г.

км.

0

13,89

70,4

13,859

20%

км.

71,5
4

6,6

163,38

13,79

8%

%

-

0

40

3

8%

%

72

0,21

30

69,01

230%

км.

0

1,235

222

4,101

2%

%

24,3

0,19

70

0

0%

%

-

0

30

0

0%

Мярка 4.3.1. Подобряване на
образователната
инфраструктура

Брой на подпомаганите
образователни заведения

брой

3

5

16

16

100%

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

0

0%
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Специфична цел

Мярка

Мярка 4.3.3. Насърчаване на
публично-частното
партньорство за предоставяне
на социални услуги
Мярка 4.3.4. Подобряване на
културната инфраструктура

Мярка 4.3.5. Подобряване на
спортно-материалната база и
озеленените площи

Мярка 5.1.1. Повишаване
компетентността и
ефективността на общинска
администрация
СЦ 1: Повишаване
на
административния и
проектен капацитет Мярка 5.1.2. Укрепване на
и подобряване на
капацитета за стратегическо
публичните услуги планиране и разработване на
местни политики и
партньорства

Индикатор

Мерна
единица

-

-

Обновяване на сградния
фонд и оборудване на
брой сгради
читалища
Увеличаване на
капацитета на
%
съществуващите спортни
съоръжения
Дял на обновените
озеленени площи и
%
съоръжения
Приоритет 5
Участие в организирани
квалификационни курсове
за служителите на
брой лица
общинската
администрация
Брой разработени и
изпълнени проекти,
подпомагащи
брой
реализацията на макропроекти
регионални (вкл. за водни
басейни) стратегии
Брой проекти,
насърчаващи правнонормативното и
брой
административното
проекти
сътрудничество и
сътрудничеството между

Междинна
Отчетена
Базова
стойност
Целева стойност
Изпълне
стойност (отчетена стойност
към
ние
(БС*)
към
2020 г. 31.12.2020
31.12.2017 г.)
г.
-

-

-

-

-

2

3

16

3

19%

-

2

25

12

48%

-

0

30

0

0%

-

17

40

62

155%

-

0

2

5

250%

1

0

5

0

0%
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Специфична цел

Мярка

Мярка 5.2.1. Подкрепа за
междурегионално
сътрудничество и обмен на
най-добри практики

Индикатор

гражданите и
институциите
Брой проекти за
междурегионално
сътрудничество,
повишаващи
ефективността на
политиката на сближаване

Мерна
единица

брой
проекти

Междинна
Отчетена
Базова
стойност
Целева стойност
Изпълне
стойност (отчетена стойност
към
ние
(БС*)
към
2020 г. 31.12.2020
31.12.2017 г.)
г.

0

5

0

0%

Мярка 5.2.2. Транснационално
сътрудничество и обмяна на
опит в подкрепа на малкия
бизнес
Източник: ОПР, Междинна оценка на ОПР, Общинска администрация, НСИ, ДБТ, ОД „Земеделие“, собствени изчисления

-

-

-

СЦ 2:
Транснационално и
междурегионално
сътрудничество

1
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6. ОЦЕНКА НА ЕФЕКТИВНОСТТА И ЕФИКАСНОСТТА НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ
РЕСУРСИ
Оценката на ефективността и ефикасността е изготвена на базата на сравнителен и
количествен анализи.
Първият включва преглед на заложените в ОПР проекти и инициативи и доколко те
са реализирани в периода 2014-2020 година (още наричан „техническо изпълнение на ОПР“).
Всички дейности, заложени в ОПР, са групирани по приоритети. Следва да се подчертае, че в
този раздел се прави оценка само на заложените проекти и/или мерки в ОПР, описани в
„Приложение 2. Индикативен списък на проектите и индикатори за конкретни
продукти/резултати“ към общинския план на ОПР Лозница 2014-2020.
Вторият анализ включва оценка на ефективността, която се базира на връзката между 2
фактора – използвани ресурси и постигнато изпълнение по приоритети. Чрез оценката се
илюстрира доколко ефективно са вложени ресурсите, като измерва изразходвания бюджет за
постигането на всеки от приоритетите. Този анализ представя общата финансова реализация по
приоритети, включвайки и проектите, които не са били първоначално заложени в ОПР,
включително осъществени в рамките на изпълнените мерки за справяне/преодоляване с ковид.
6.1. СРАВНЕНИЕ МЕЖДУ ЗАЛОЖЕНИТЕ В ПРИОРИТЕТ 1 НА ОПР ДЕЙНОСТИ И
ИЗПЪЛНЕНИЕТО ИМ
Приоритет 1 включва 3 специфични цели с техните 7 мерки. Те са изцяло насочени към
извеждането на селското стопанство като приоритетен отрасъл за общината, оползотворяване на
възможностите от съвместни дейности с научно-изследователски институции и оползотворяване
на горите. Конкретните мерки в този приоритет са:

▪ Модернизация на материалните активи и производствените фактори в земеделските
▪
▪
▪
▪
▪
▪

стопанства и постигане на съответствие със стандартите на общността;
Адаптиране на структурата на стопанствата за балансирано развитие на аграрния сектор;
Осигуряване на институционална подкрепа за развитие на МСП и формиране на
земеделски, индустриални и туристически клъстери и сътрудничеството;
Рекултивация на земеделския фонд;
Насърчаване на съвместните дейности на земеделски производители и научноизследователските институции в сферата на земеделието;
Опазване и възстановяване на горския фонд, водите и биологичното разнообразие;
Инвестиции за изграждане на хидромелиоративни съоръжения.

За реализацията на заложените в ОПР мерки са определени и 11 проекта, от които поголямата част липсват данни за изпълнение. По две от дейностите, са подкрепени общо 7 проекта
от фондове на ЕС.
Таблица 5. Оценка на ефективността на постигнатите
конкурентно селско и горско стопанство и създаване
развитие
№
Проект
1. Модернизиране на материалната база и оборудване
на предприятията с цел намаляване на
производствените разходи и повишаване на
производителността на труда.
2.

Изграждане, придобиване или модернизиране на
сгради и други недвижими активи за съхранение,

резултати по приоритет 1. Устойчиво и
на условия за динамично икономическо
Постигнати резултати
В рамките на плана по различни
европейски програми са подкрепени 6
проекти на предприятия за
модернизиране на материалната база и
оборудване.
В рамките на плана е изпълнен проект
за пристройка на хладилна камера и
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№

Проект
преработка, пакетиране, охлаждане, замразяване и
сушене с цел запазване качеството на продукцията.
3. Насърчаване на създаването на групи
производители в земеделския сектор (земеделски
клъстери), за да се създадат нови работни места за
жителите на общината и да се увеличи
производството и доставките на висококачествени
продукти, съответстващи на европейските
стандарти и на пазарните изисквания, и да се
подпомогне достъпа до пазара на малки и средни
стопанства.
4. Изграждане на борса за реализация на местна
продукция в гр. Лозница, стимулиране на
използването ѝ от местните производители.
5. Сформиране и функциониране на оперативна
група в рамките на Европейското партньорство за
иновации (ЕПИ) за селскостопанска
производителност и устойчивост - земеделски
стопани.
6. Разработване на колективен териториален проект
за сътрудничество за изграждането и развитието на
„къси вериги на доставки“ и местни пазари за
местната продукция.
7. Модернизиране и развитие на Опитна станция по
земеделие в гр. Лозница.
8. Създаване, развитие и акредитация на тематично
фокусирана лаборатория за сертифициране или за
изпитвания и доказване на концепции на опитни
образци и полезни модели и друга споделена
инфраструктура в подкрепа на развойната и
иновационната дейност на предприятията в
региона.
9. Разширение, укрепване и почистване на речното
корито на р. Бели Лом на територията на
населените места в Община Лозница.
10. Създаване, подобряване и поддръжка на
противопожарна инфраструктура – лесокултурни
прегради, противопожарни просеки,
минерализовани ивици, горски пътеки и маршрути,
противопожарни стени; закупуване на оборудване
за противопожарни депа и защитни средства.
11. Обновяване на амортизираната и доизграждане на
съоръженията част от поливната инфраструктура.

Постигнати резултати
навес към Хладилна база за дивечово
месо.
Липсват конкретни данни за
изпълнението на дейността.

Липсват конкретни данни за
изпълнението на дейността.
Липсват конкретни данни за
изпълнението на дейността.

Липсват конкретни данни за
изпълнението на дейността.
Липсват конкретни данни за
изпълнението на дейността.
Липсват конкретни данни за
изпълнението на дейността.

Липсват конкретни данни за
изпълнението на дейността.
Липсват конкретни данни за
изпълнението на дейността.

Липсват конкретни данни за
изпълнението на дейността.

6.2. СРАВНЕНИЕ МЕЖДУ ЗАЛОЖЕНИТЕ В ПРИОРИТЕТ 2 НА ОПР ДЕЙНОСТИ И
ИЗПЪЛНЕНИЕТО ИМ
Приоритет 2 обхваща три специфични цели, към които отново са определени 7 мерки с
общо 18 проекта. Отново част от тях са конкретни, друга част могат да се приемат за „пакет“ от
проекти. Този приоритет е насочен към повишаване конкурентоспособността на местната
икономика и развитието на туризма.
Конкретните мерки са:

▪ Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда;
▪ Привличане на инвестиции;
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▪
▪
▪
▪
▪

Насърчаване на инвестициите във високотехнологични производства и ефективни услуги;
Насърчаване на предприемачеството за стартиране и растеж на предприятия;
Стимулиране развитието на разнообразни форми на туризъм;
Опазване, валоризация, цифровизация, социализация, експониране и популяризиране;
Създаване на условия за развитие на културни и творчески индустрии.

От всички 18 проекта, които са в програмата има реализирани дейности по 6 от тях. Част
от неизпълнените дейности/проекти се дължи на ниската проектна и инвестиционна активност
на бизнеса.
Таблица 6. Оценка на ефективността на постигнатите резултати по приоритет 2. Повишаване
на конкурентноспособността на местната икономика за постигане на икономически растеж и
заетост
№
Проект
Постигнати резултати
1. Подсигуряване на гаранционни продукти и заемно и Липсват конкретни данни за
хибридно финансиране за развитие на
изпълнението на дейността.
съществуващите и разкриване на нови предприятия.
2. Подкрепа за пилотни и демонстрационни
Липсват конкретни данни за
инициативи за повишаване ефективното използване
изпълнението на дейността.
на ресурсите в предприятията/групата от
предприятия.
3. Инвестиции свързани с изграждане, придобиване и
В рамките на плана, фондовете на ЕС са
модернизиране на сгради и други недвижими
подкрепили изпълнението на проекти на
активи, необходими за производството и маркетинга бизнес организации.
за местни предприятия, преработващи
селскостопанска продукция.
4. Инвестиции в инсталиране на нови машини и
В рамките на плана, фондовете на ЕС са
оборудване за подобряване на производствения
подкрепили реализирането на един
процес и маркетинга за местни предприятия,
проект на бизнес организация.
преработващи селскостопанска продукция.
5. Подобряване и реконструкция на съществуваща или Липсват конкретни данни за
строителство/ на нова техническа инфраструктура,
изпълнението на дейността.
свързана с бизнеса в зоната.
6. Изготвяне на оценка за икономическия потенциал на Липсват конкретни данни за
общината: икономически дейности, които устойчиво изпълнението на дейността.
могат да се развиват в района; необходимите кадри,
подлежащи на обучение и образование; подобряване
инфраструктурата, свързана с инвестициите.
7. Подкрепа за създаване на клъстер на съществуващи
Липсват конкретни данни за
и нови местни МСП, създаващи работни места за
изпълнението на дейността.
жителите на общината и прилагащи иновативни
технологии в земеделието, разчитащи основно на
местни суровини.
8. Закупуване на движими дълготрайни материални
В рамките на плана са подкрепени 6
активи (машини, съоръжения, оборудване или
предприятия за закупуване на
специализирани транспортни средства) от млади
дълготрайни материални активи.
земеделски производители.
9. Закупуване, строителство, модернизиране на
В рамките на плана са подкрепени
недвижими дълготрайни материални активи от
предприятия от фондове на ЕС.
млади земеделски производители.
10. Закупуване на селскостопански животни и/или земя
В рамките на плана са реализирани
за земеделска дейност от млади земеделски
проекти.
производители.
11. Производство на енергия от вторични продукти,
Липсват конкретни данни за
отпадъци и остатъци с цел продажба.
изпълнението на дейността.
12. Производство или продажба на продукти, които не
Липсват конкретни данни за
са включени в Приложение 1 от Договора за
изпълнението на дейността.
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№

13.
14.

15.

16.

17.

Проект
създаване на Европейската общност (независимо от
вложените продукти и материали).
Изготвяне на стратегия за развитие на туризма на
територията на община Лозница.
Използване на съвременен маркетинг за
популяризиране на обектите на културното
наследство и развитие на туризма: създаване на
собствен календар на събитията, широко
предоставяне на информация и маршрути до
местните забележителности.
Съхраняване, опазване, популяризиране и развитие
на природното и културното наследство на Община
Лозница.
Приспособяване на работниците, предприятията и
предприемачите към промените чрез организиране
на обучителни и демонстрационни курсове и обмен
на опит.
Популяризиране и разширяване на традиционния
фолклорен фестивал в с. Сейдол, рекламни кампании
и засилване на трансграничното сътрудничество с
Румъния с цел привличане на чуждестранни туристи.

18. Развитие на занаяти и други неземеделски дейности
като част от културна и творческа индустрия.

Постигнати резултати
Липсват конкретни данни за
изпълнението на дейността.
Липсват конкретни данни за
изпълнението на дейността.

Липсват конкретни данни за
изпълнението на дейността.
Липсват конкретни данни за
изпълнението на дейността.
В общината се провеждат различни
културни мероприятия, свързани с
развитие на занаятите като „Песента на
глината в ръцете на старите майстори от
село Сейдол“.
Реализиран е проект „Традиции и
фантазии с дъх на метал“.

6.3. СРАВНЕНИЕ МЕЖДУ ЗАЛОЖЕНИТЕ В ПРИОРИТЕТ 3 НА ОПР ДЕЙНОСТИ И
ИЗПЪЛНЕНИЕТО ИМ
В рамките на приоритет 3 са поставени 5 специфични цели с общо 9 мерки и общо 22
проекти идеи, насочени предимно към обучение на учащи и работещи, превенция от сегрегация
на различни социални групи и осигуряване на достъпно и качествено здравеопазване.
Определените в ОПР мерки са, както следва:

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Подобряване на качеството и осигуряване на равен достъп до образование;
Подобряване на качествените характеристики на работната сила;
Разширяване на териториалния обхват, качеството и броя на предоставяните услуги;
Ефективна превенция на социалното изключване;
Предотвратяване отпадането от пазара на труда;
Насърчаване на заетостта чрез повишаване на квалификацията на заетите и безработни
лица;
Подобряване достъпа до заетост и намаляване равнището на безработица;
Подобряване условията на труд на работното място;
Насърчаване участието на младите хора в живота на общината.

В рамките на отчетния период в по-голяма част от индикативни проекти има значителни
резултати, обобщени в следващата таблица.
Таблица 7. Оценка на ефективността на постигнатите резултати по приоритет 3. Подобряване
качествените характеристики на работната сила, образованието и социалната закрила
№
Проект
Постигнати резултати
1. Преструктуриране и оптимизиране на
В рамките на плана, в общината са
училищната мрежа за осигуряване на равен
закривани:
достъп и качествено образование (Закриване и
ОУ Бели Лом – 2014 г.;
обединяване на общински училища с ученици под 
ДГ Бели Лом;
60 ученика).

ДГ Чудомир;
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№

Проект

2.

Развитие и модернизиране на извънучилищните
образователни институции с цел привличане на
децата и учениците в други и интересни
извънкласни и извънучилищните форми на
обучение и възпитание.

3.

Модернизиране на училищните сгради и
оборудване на МТБ на училища, включени в
проект „Подобряване на качеството на
образованието в средищни училища, чрез
въвеждане на целодневна организация на учебния
процес“.
Модернизиране на сградата на ПГВМЗ и
подобряване на МТБ.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

Организиране на летни академии и летни лагери
по време на ваканциите за децата и учениците от
етническите малцинства.
Организиране на допълнителни езикови курсове
за децата и учениците от общината.
Внедряване на съвременни информационни и
комуникационни технологии и оборудване в
образователния процес.
Подкрепа на педагогическите иновации,
квалификация и продължаващо обучение на
заинтересованите страни (учители, ръководители,
родители). Участие на учителите и родителите в
семинари, симпозиуми, кръгли маси и др. форми
на продължаващо образование. Реализация на
проекти за квалификация/преквалификация.
Разработване и реализиране на програми за
работа в билингвална и мултикултурна среда.

10. Разкриване на нови паралелки в ПГВМЗ с
професионална ориентация от местно значение.
11. Реконструкция и обновяване на Здравни
заведения на територията на Община Лозница.
12. Осигуряване на условия за активно социално
приобщаване на деца от социално уязвими групи
(деца от етническите малцинства , деца със
специални образователни потребности, деца с
девиантно поведение и други). Разработване и
реализиране на програми за ученици от
етническите малцинства, отпаднали от училище
ученици и деца и ученици със СОП (Специални
образователни потребности).
13. Гарантиране равен достъп до качествено
образование на децата от етническите малцинства
чрез допълнително обучение. (Разработване и

Постигнати резултати

ДГ Ловско.
В рамките на плана е реализиран проект
„Заедно можем да творим чудеса“. В
резултат на проекта е разработена палитра
от детски творби, изработени в няколко
ателиета, организирани като извънкласни
дейности: за музика, за декоративноприложни изкуства и творческа еко
работилница.
През периода на изпълнение на плана е
подобрявана материално техническата база
на училищата в общината.

В процес на изпълнение е проект за основен
ремонт и енергоефективна рехабилитация
на ПГВМС „Александър Стамболийски“.
В рамките на плана, проектът не е
реализиран.
Липсват конкретни данни за изпълнението
на дейността.
През периода на изпълнение на плана, за
училищата са закупувани информационни и
комуникационни технологии и оборудване
в образователния процес.
В рамките на плана, учителите в общината
участват в различни допълнителни
обучения/преквалификации. През периода
2014-2020 г. общо 79 учители са взели
участие в допълнителни
обучения/преквалификации.
В рамките на отчетния период е реализиран
проект за повишаване на капацитета на
педагогическите специалисти за работа в
мултикултурна среда от училища в
Ракитово, Септември, Разград, Лозница,
Симеоновград и Хаджиево.
В рамките на периода на изпълнение на
плана е открита нова паралелка в ПГВМЗ
„Александър Стамболийски“.
Липсват конкретни данни за изпълнението
на дейността.
В рамките на плана се реализира проект
„Заедно можем да творим чудеса“. В
рамките на проекта учениците от
етническите малцинства се обучават в дух
на толерантност, възпитаване на уважение
към различието, отразяване на културното
многообразие и утвърждаване, съхраняване
и популяризиране на традициите, бита на
етносите, живеещи на територията на
общината чрез средствата на изкуствата.
Липсват конкретни данни за изпълнението
на дейността.
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№

Проект
реализиране на програми за изоставащи деца с
цел преодоляване на неграмотността, програми за
деца и ученици от етническите малцинства
невладеещи българския език.)
14. Разработване и реализиране на проекти и
програми за извънкласни и извънучилищни
форми за съхраняване и популяризиране на
културата, традициите и фолклора на етническите
малцинства.

15. Популяризиране стартирането и развитието на
самостоятелна стопанска дейност и
предприемачество.
16. Предоставяне на обучения за придобиване на
предприемачески, управленски и бизнес умения.
17. Предоставяне на специализирани консултантски
услуги на самостоятелно заети лица по въпроси,
свързани с развитието на бизнеса - счетоводни
услуги, услуги по управление на човешките
ресурси и др. според нуждите на конкретния
бизнес и други подпомагащи развитието на
начинаещия бизнес услуги, напр. достъп до
мрежи, насърчаващи бизнес развитието, според
конкретните нужди.
18. Предоставяне на обучение за повишаване на
професионалната квалификация или придобиване
на нова. Предоставяне на обучение и курсове за
придобиване на ключови компетентности.
19. Предоставяне на стимули на работодатели за
наемането на безработни лица от групите в
неравностойно положение на пазара на труда.
20. Програми за временна заетост и преквалификация
на трайно безработните лица с цел създаване на
възможност за наемане на работа в поперспективни икономически дейности.

21. Въвеждане на по-производителни, безопасни и
здравословни условия на труд в предприятиятаоборудване и адаптиране на работни места.
22. Създаване на условия и привличане на ученици и
студенти от общината за стажуване в общинска
администрация , училища и ДГ. (Стаж за млади
хора за адаптиране в реална работна среда)
(Участие в проект „Ученически и Студентски
практики“).

Постигнати резултати

В рамките на плана се реализира проект
„Заедно можем да творим чудеса“. В
рамките на проекта учениците от
етническите малцинства се обучават в дух
на толерантност, възпитаване на уважение
към различието, отразяване на културното
многообразие и утвърждаване, съхраняване
и популяризиране на традициите, бита на
етносите, живеещи на територията на
общината чрез средствата на изкуствата.
В рамките на плана по ПРСР са
подпомогнати 3 проекта за създаване на
стопанство.
Липсват конкретни данни за изпълнението
на дейността.
Липсват конкретни данни за изпълнението
на дейността.

В рамките на плана общо 150 лица са взели
участие в организирани квалификационни
курсове.
Липсват конкретни данни за изпълнението
на дейността.
В рамките на плана в общината са
реализирани различни програми за
насърчаване на заетостта:

Асистенти на хора с увреждания;

Активиране на неактивни лица;

Регионални програми;

Обучение и заетост на хора с
увреждания;

Нова възможност за младежка заетост;

Родители в заетост;

Схеми на ОПРЧР;

По проекти на социални партньори
Липсват конкретни данни за изпълнението
на дейността.
Липсват конкретни данни за изпълнението
на дейността.
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6.4. СРАВНЕНИЕ МЕЖДУ ЗАЛОЖЕНИТЕ В ПРИОРИТЕТ 4 НА ОПР ДЕЙНОСТИ И
ИЗПЪЛНЕНИЕТО ИМ
Приоритет 4 обхваща три специфични цели, към които отново са определени 9 мерки с
общо 21 проекта. Мерките към този приоритет са насочени към подобряване на различните
инфраструктури в община Лозница, както и опазването на околната среда. Мерките са, както
следва:

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Развитие и модернизиране на транспортната инфраструктура;
Повишаване енергийната ефективност на община лозница;
Подобряване и развитие на водоснабдителната и канализационна инфраструктура;
Изграждане и развитие на необходимата инфраструктура за третиране на отпадъци;
Подобряване на образователната инфраструктура;
Подобряване на инфраструктурата за предоставяне на социални услуги;
Насърчаване на публично-частното партньорство за предоставяне на социални услуги;
Подобряване на културната инфраструктура;
Подобряване на спортно-материалната база и озеленените площи.

Броят на индикативните проекти е 21. По всички останали проекти има постигнати
резултати, обобщените в последващата таблица.
Таблица 8. Оценка на ефективността на постигнатите резултати по приоритет 4. Интегрирано
развитие на инфраструктура и опазване на околната среда
№
Проект
Постигнати резултати
1. Реконструкция и асфалтиране на улици и
В рамките на плановия период в общината се
създаване на достъпна среда за хора в
извършват различни ремонтни дейности за
неравностойно положение на територията
подобряване на достъпа за хора в неравностойно
на Община Лозница.
положение.
2. Реконструкция и асфалтиране на
В рамките на плановия период в общината се
общинските пътища на територията на
извършват различни ремонтни дейности за
Община Лозница.
подобряване на общинската пътна мрежа. Всички
те са описани подробно в приложение 1.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

Строителство или реконструкция на
съоръжения част от общинските пътища и
улиците на територията на Община
Лозница.
Реконструкция, обновяване и въвеждане на
мерки за енергийна ефективност на
уличното осветление на територията на
Община Лозница.
Ремонт, реконструкция и въвеждане на
мерки за енергийна ефективност на
общински сгради.

Изграждане на канализационната мрежа
във всички населени места в Община
Лозница.
Реконструкция и обновяване или
изграждане на водопреносната мрежа във
всички населени места в Община Лозница.
Изграждане на Пречиствателни станции за
отпадни води (ПСОВ) във всички населени
места в Община Лозница.

В рамките на плановия период в общината се
извършват различни ремонтни дейности, които са
описани подробно в приложение 1.
Проектът е реализиран в рамките на плана.
Уличното осветление във всички населени места в
общината е обновено.
В рамките на плановия период са извършени
дейности за повишаване на енергийната
ефективност на
ОУ „Кирил и Методий“ с. Трапище и е започнало
изпълнението на проект за енергоефективна
рехабилитация на ПГВМЗ „Александър
Стамболийски“ гр. Лозница.
На територията на общината се реализира проект
за изграждане на нови клонове към
съществуващата канализационна мрежа,
реконструкция на водопроводна мрежа по улиците,
предвидени за канализация и реконструкция на
Пречиствателна станция за отпадъчни води и град
Лозница.
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№
Проект
9. Почистване на отводнителни съоръжения
по общински пътища на територията на
Община Лозница.
10. Оптимизиране и модернизиране на
системата за събиране и транспортиране на
битовите отпадъци на територията на
Община Лозница.

11. Ремонт, реконструкция и оборудване на
училища и детски градини на територията
на Община Лозница.

12. Създаване на социални домове.
13. Създаване на клубове на пенсионера в
населените места в Община Лозница.
14. Ремонт, реконструкция и оборудване на
читалища и други културни обекти на
територията на Община Лозница.
15. Ремонт на сгради с религиозно значение на
територията на Община Лозница.

16. Изграждане или реконструкция и
обновяване на детски площадки на
територията на Община Лозница.
17. Реконструкция, обновяване и оборудване на
спортни зали към училищата на
територията на Община Лозница.
18. Изграждане, ремонт, реконструкция и
оборудване на спортни и младежки обекти
и спортна инфраструктура на територията
на Община Лозница.

19. Оборудване на училища на територията на
Община Лозница със спортни съоръжения.

20. Обособяване и изграждане на паркова среда
и кътове за отдих със съответните
съоръжения в населените места в Община
Лозница.
21. Обновяване и разширяване на гробищни
паркове, изграждане и реконструиране на
съответните им прилежащи съоръжения на
територията на Община Лозница.

Постигнати резултати
Липсват конкретни данни за изпълнението на
дейността.
В рамките на реализация на плана за територията
на общината е действала Програма за управление
на отпадъците Община Лозница 2015-2020 г.
За модернизиране на системата за събиране и
транспортиране на битови отпадъци са закупени
съдове за битови отпадъци и специализиран
автомобил за сметосъбиране и сметоизвозване.
В рамките на плановия период са извършени
следните дейности:
 Основен ремонт на ДГ с. Ловско;
 Основен ремонт ДГ с. Синя вода
 Основен ремонт ОУ с. Синя вода –
проектиране.
В рамките на плана, в община Лозница е изграден
Център за настаняване от семеен тип, с. Крояч.
Липсват конкретни данни за изпълнението на
дейността.
В рамките на плана е извършена реконструкция и
ремонт на читалища на територията на общината.
В рамките на плана са реализирани следните
дейности:
 Реконструкция на църквата „Св. Троица“ в с.
Сейдол;
 Реконструкция на църквата „Св. Пророк Илия“
в с. Ловско.
В рамките на плана е изградено съоръжение за
детска площадка в НУ „Васил Левски“ гр. Лозница.
В рамките на плана, проектът е изпълнен.
В рамките на плана са реализирани следните
дейности:
 Изграждане на комбинирани спортни
площадки в селата Студенец, Градина и
Манастирци;
 Реализиран е проект за Изграждане на спортна
инфраструктура в Община Лозница.
В рамките на плана са реализирани следните
дейности:
 Ремонт и реконструкция на спортна площадка
на НУ „Васил Левски“ гр. Лозница;
 Ремонт и реконструкция на спортна площадка
на ОУ „Иван Вазов“ с. Веселина.
В рамките на плана са осъществени следните
дейности:

Рехабилитация на Централен градски парк гр. Лозница;

Поддържане на зелени площи, доставка на
растителност и паркова архитектура.
В рамките на плана са монтирани преместваеми
обекти „Барака - гробищен парк“.
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6.5. СРАВНЕНИЕ МЕЖДУ ЗАЛОЖЕНИТЕ В ПРИОРИТЕТ 5 НА ОПР ДЕЙНОСТИ И
ИЗПЪЛНЕНИЕТО ИМ
Приоритет 5 се състои от 2 специфични цели и обхваща 7 мерки, насочени към по-доброто
управление в общината и оползотворяване на възможностите за сътрудничество с различни
заинтересовани страни. Представените в ОПР мерки са, както следва:

▪ Повишаване компетентността и ефективността на общинска администрация;
▪ Укрепване на капацитета за стратегическо планиране и разработване на местни политики
▪
▪
▪
▪
▪

и партньорства;
Изготвяне на Общ устройствен план на община Лозница;
Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) на гр.
Лозница;
Изготвяне на цифров кадастър за населените места в общината;
Подкрепа за междурегионално сътрудничество и обмен на най-добри практики;
Транснационално сътрудничество и обмяна на опит в подкрепа на малкия бизнес.

Общият брой на предвидените проекти е 8, по четири от тях липсват данни за извършвани
дейности.
Таблица 9. Оценка на ефективността на постигнатите резултати по приоритет 5. Добро
управление в полза на местната общност и бизнеса
№
Проект
Постигнати резултати
1. Провеждане на ежегодно обучение на
По време на действието на плана, различни
служителите с цел повишаване на техническите обучения преминават почти всички
им умения за ползване на съвременните
служители на общинската администрация.
специализирани софтуери и компетентността им Средно годишния брой обучения на
във връзка с изпълнение на
служители за периода 2014-2020 г. е 12 бр.
преките им задачи.
2. Въвеждане на система за електронна община за
Проектът се изпълнява през годините.
увеличаване скоростта на документооборота
Към настоящия момент, Община Лозница
между служителите, удобство за гражданите,
предлага следните услуги:
усъвършенстване на системата за постоянен

Електронни услуги, чрез Единен
вътрешен контрол и одит, подобряване на
портал за електронни административни
контрола върху спазване на сроковете и
услуги на ДАЕУ;
субективността при обслужване на гражданите

Справка за задължения и плащания на
и бизнеса.
местни данъци и такси.
3. Инвестиции в институционален капацитет и в
Липсват конкретни данни за изпълнението
ефикасността на публичните администрации.
на дейността.
4. Осигуряване на обучителни курсове за
По време на действието на плана, различни
администрацията.
обучения преминават почти всички
служители на общинската администрация.
5. Оптимизиране на организационната структура и Организационната структура е
преразпределяне на функции и дейности на
организирана оптимално за извършване
структурните звена в администрацията.
своите функции и дейности.
6. Изготвяне на Общ устройствен план на Община В рамките на плана е разработен
Лозница (ОУПО).
предварителен проект на Общ устройствен
план на Община Лозница.
7. Изготвяне на Интегриран план за градско
Липсват конкретни данни за изпълнението
възстановяване и развитие (ИПГВР) на гр.
на дейността.
Лозница.
8. Изготвяне на цифров кадастър за населените
Липсват конкретни данни за изпълнението
места в общината.
на дейността.
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Оценка на ефективността
Оценката на ефективността, базирайки се на сравнението на двата показателя –
използвани ресурси и постигнато изпълнение, дава представа за финансовата ефективност на
ОПР в периода 2014-2020 г. Важно е да се подчертае, че не винаги финансовата ефективност е
еквивалентна на социалните ползи – ново разкрити работни места, спестено време при
административно обслужване, получаване на подкрепа и други.
Поради тази причина както горе представените таблици с изпълнението на заложените
дейности и проекти не трябва да се анализира самостоятелно, така и следващата графика следва
да се интерпретира с ясното съзнание, че някои ефекти от ОПР не са финансово измерими.
Въпреки това, графиката дава отправна точка и по същество тя прави съпоставка между
вложените ресурси в проекти, техния брой и в каква степен те са допринесли за изпълнението на
съответния приоритет. В нея големината на кръга показва броя на реализираните проекти към
съответния приоритет. Колкото по-голям е кръгът, толкова повече реализирани проекти има към
определения приоритет. В същото време колко по-нагоре е по ординатната ос, толкова по-висок
е процентът на финансово изпълнение. А колкото по-надясно по абсцисата – толкова повече
средства са изразходвани в абсолютна стойност.
Измерването на ефективността не включва още средствата, които са получени по
различни мерки, свързани с преодоляване на ковид кризата – в размер на 14,8 хил. лв. – тъй като
тези разходи възникват при форсмажорни обстоятелства и няма как да бъдат планирани или
отчетени към даден приоритет в ОПР.
Фигура 3. Сравнение между вложените ресурси в проекти, техния брой и приноса им към
изпълнението на приоритетите на ОПР
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Графиката визуализира дисбаланса при изпълнението на ОПР на община Лозница по
приоритети. Следва да се подчертае, че този дисбаланс се дължи основно на предвидените и
изразходваните средства по отделните приоритети. В този смисъл ниската ефективност, показана
на графиката, може да се интерпретира и като проблеми в планирането на средствата при
изготвяне на ОПР 2014-2020 година. Това отчасти е възможно да се дължи на забавянето при
подписването на Споразумението за партньорство на България, очертаващо помощта от ЕСИФ
за периода 2014-2020 г., довело и до забавяне при публикуване на оперативните програми и
цялостната „стратегическа и финансова рамка“ за възможностите пред българските общини.

35

Приоритет 1 „Устойчиво и конкурентно селско и горско стопанство и създаване на
условия за динамично икономическо развитие“ е изпълнен 45,89%. При планирани средства от
10 200 хил. лв., стойността на проектите към 2020 г. е близо 4 681 хил. лв. Прави впечатление
високата средна стойност на проектно предложение в размер на 520 хил. лв. при 9 реализирани
проекта.
По приоритет 2 „Повишаване конкурентоспособността на местната икономика за
постигане на икономически растеж и заетост“ са изразходвани малко над 978 хил. лв., при
планирани почти 16 950 хил. лв. Това съставлява 5,77% изпълнение от предварително заложената
сума в индикативната финансова таблица на ОПР и е приоритетът с най-ниско изпълнение.
Приоритет 3 „Подобряване качествените характеристики на работната сила,
образованието и социалната закрила“ отчита изпълнение от 26,98%. Стойността на проектите
към него са за над 1 713 хил. лв., при планирани 6 350 хил. лв. В същото време това е приоритет,
чиито последствия по-трудно се измерват с пари, защото резултатите не се проявяват директно.
Приоритет 4 „Интегрирано развитие на инфраструктурата и опазване на околната среда“
е финансово най-абсорбиращият приоритет, по който са отчетени и най-много изпълнени
проектни предложения – 57 броя. Това е логично с оглед, че тук се включват почти всички
инвестиционни мерки – рехабилитация и ремонти на улици, пътища, обществени сгради, ВиК
мрежи, зелени площи и прочие. Изразходваните средства по този приоритет възлизат на над
38 444 хил. лв. и съставляват малко над 62,9% от първоначално предвидените средства. Средната
стойност на проектно предложение е 674,46 хил. лв.
По приоритет 5 „Добро управление в полза на местната общност и бизнес“ са
изразходвани средства в размер на малко над 107 хил. лв., при планирани близо 1 850 хил. лв.
или изпълнението възлиза на 5,83%. Отчасти по-ниското изпълнение може да се дължи на
появата на ковид вируса и отмяната на провеждането на различни събития, включително
обучения (които са част от този приоритет).
Оценката на ефективността на изразходваните средства може да се направи и чрез още
една гледна точка – тази на произхода на финансовите ресурси за подпомагане на общинските
приоритети за развитие. От тази гледна точка Община Лозница е високоефективна при
изразходването на собствен ресурс, тъй като за всеки похарчен лев от общинския ресурс е успяла
да привлече 22,30 лв. от европейските фондове или други източници. Следва да се направи
уточнение, че в тези средства се включват и средствата, привлечени от бизнеса, чрез различни
оперативни програми и ПРСР 2014-2020.
Разпределението на средствата по източници показва високата зависимост при
изпълнението на ОПР и политиките за регионално развитие на местно ниво от ЕСИФ. Малко над
60% от изразходваните средства в общината (27 655 хил. лв.) идват от този източник.
Финансирането от държавния бюджет също има голям дял, изразходваните средства са над 30%
(13 921 хил. лв.). Основно средства от държавния бюджет се отпускат за ремонти на транспортна
и техническа инфраструктури. Делът на собствените средства на община е 4,3%, което са 1 972
хил. лв.
Частните инвестиции са допринесли за над 5% (2 390 хил. лв.) от общото финансово
изпълнение на ОПР 2014-2020 г.
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Фигура 4. Разпределение на финансовите средства за реализацията на ОПР според източника на
финансиране
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Частни инвестиции
Други източници

Източник: Община Лозница, ИСУН, СЕУ към ДФЗ, собствени изчисления

От аналитична гледна точка е целесъобразно да се направи съпоставка и между
планираните индикативни средства и реално изразходваните такива, според източника на
финансиране. Така може да се направи преценка доколкото изпълнението на ОПР се придържа
към финансовите рамки, които са заложени в него и най-вече до каква степен предвижданията са
били реалистични, за да може да се изведат съответните изводи при бъдещо планиране на
разходите.
По отношение на средствата от общинския бюджет, за периода 2014-2020 година
Общината е изпълнила финансовия план на ОПР под една трета (20,9%). Това е недостатъчно
изпълнение или прекалено амбициозно планиране. Влияние върху изпълнението на общинския
бюджет оказва и 2020 г., в която част от общинските ресурси са насочени към преодоляване на
последствията и борба с ковид-19. А част от мерките включват подпомагане, посредством
отлагане събирането на данъци. Това лишава от финансови постъпления общинския бюджет и
прави по-трудно изпълнението на капиталовата програма.
За отчетния период в рамките на общината са реализирани проекти и инициативи,
получаващи средства от ЕСИФ, на стойност малко под половината от предварителните разчети
(42,8%). Възможно е тази сума да е леко занижена заради забавянето на оперативните програми
и мерки от ПРСР, но въпреки това показва добро придържане към първоначалната цел. Следва
да се отбележи, че в стойността се включват и средствата, които фирмите са получили за справяне
с COVID кризата през 2020 година и допринасят допълнително за по-добрия показател. Друга
характеристика на отчета е, че част от проектите, реализирани в началото на програмния период
2014-2020 г. всъщност са започнали през предходния (или договорите са подписани в неговия
хоризонт). Те са отчетени в настоящия доклад, защото са планирани в ОПР на община Лозница
за периода 2014-2020.
Преизпълнено е изпълнението на финансовата програма по отношение на централния
бюджет (118,5%). При планирани малко над 11 748 хил. лв. са привлечени 13 921 хил. лв.
Предвидените индикативни средства от частни инвестиции в ОПР са слабо изпълнение
(22,4%). В индикативния бюджет на ОПР са предвидени малко над 10 млн. лв., докато към 2020
г. са отчетени 2,39 млн. лв. Резултатът се дължи на недостатъчно изпълнение или прекалено
амбициозно планиране, а също така и слабата активност на предприятията в общината при
изготвянето и печеленето на „европейски“ проекти, за които е необходимо съфинансиране.
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Следва да се отбележи, че за реализацията на ОПР не са изразходвани средства от „други
източници“.
По отношение на общото финансово изпълнение се отчитат 47,6% от предварително
заложения индикативен бюджет в ОПР.
Горните изводи обуславят оценката, че общият бюджет в ОПР е добре планиран и
балансиран по отношение на отделните източници, но е малко преувеличен, спрямо реалните
възможности.
Таблица 10. Заложени и отчетени средства в изпълнение на ОПР по източници на финансиране (в
хил. лв.)
Фондове на ЕС
Източник на
Общински
и други
Централен
Частни
Други
Общо
финансиране
бюджет финансиращи
бюджет инвестиции източници
програми
Индикативен бюджет
9 450,30
64 600,90
11 748,80
10 650,00
0,00
96 450
ОПР
Отчет към 31.12.2020 г.
1 972,05
27 655,79
13 921,61
2 390,16
0,00 45 939,61
(в хил. лв.)
20,9%
42,8%
118,5%
22,4%
0,00
47,6%
Изпълнение (в %)
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7. ИЗВОДИ (ОБОБЩЕНА ОЦЕНКА) И ПРЕПОРЪКИ ОТНОСНО ПРОВЕЖДАНЕТО НА
ПОЛИТИКАТА ЗА РЕГИОНАЛНО И МЕСТНО РАЗВИТИЕ
7.1. ОБОБШЕНА ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПР ЛОЗНИЦА 2014-2020 Г.
При изготвяне на обобщената оценка са взети всички изводи, направени в предходните
точки, като е разработена скала на оценка, която отговаря на следните въпроси:

▪
▪
▪
▪

Реализираните проекти съответстват ли на определените стратегически цели на ОПР?
Съответстват ли изразходваните ресурси на заложените приоритети?
Съответстват ли изразходваните ресурси на постигнатите резултати?
Постигнатите резултати дали се очаква да са устойчиви във времето?

Целенасочено настоящето обобщение е извършено на ниво „стратегическа цел“ и
„приоритет“, защото в цялостната стратегическа рамка на ОПР те би следвало да са найустойчиви.
При оценката на изпълнението на всяка стратегическа цел е взет приносът на всеки приоритет,
който може да се отнесе към нея.
Стратегическа цел
Стратегическа цел 1:
Създаване на
конкурентноспособна
местна икономика

Приоритети за
Оценка на
реализацията ѝ изпълнението

1-ви и 2-ри

20,84%

Стратегическа цел 2:
Осигурени равни
възможности за качествено
образование,
здравеопазване, социална
закрила и устойчива заетост

3-ти

26,98%

Стратегическа цел 3:
Балансирана селищна
мрежа и ефективна
техническата
инфраструктура за
постигане на устойчиво
развитие

4-ти

62,92%

Стратегическа цел 4:
Въвеждане на съвременни
подходи на управление,
развитие на партньорството
и териториалното
сътрудничество

5-ти

5,83%

Коментар/препоръка
Стратегическата цел е добре
формулирана. Планираният общ
бюджет за нея е в рамките на
28,15%.
Финансовото ѝ изпълнение е
20,84%, дължащо се основно на
приоритет 1.
Добре дефинирана стратегическа
цел, за чието постигане е
определен 6,58% от бюджетна на
ОПР.
Изпълнението ѝ е 26,98%.
Състои се само от един
приоритет, което донякъде е
слабост, тъй като при липса на
прогрес при него, цялата цел
няма да може да се постигне.
Формулировката на
стратегическата цел е добра. За
нея е предвидена най-голям дял
от бюджета на ОПР – 63,35%.
Финансово ѝ изпълнение също е
най-високо – 62,95%.
И тук се отчита само един
приоритет към нея, което е риск
за общото постигане на целта.
Стратегическата цел е добре
дефинирана. Заложеният бюджет
в ОПР е едва 1,92%.
И тук се отчита само един
приоритет към нея, което е риск
за общото постигане на целта.
Финансовото изпълнение на
целта е 5,83%

39

7.2. ИЗВОДИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПР ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 ОТНОСНО
ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПОЛИТИКАТА НА РЕГИОНАЛНО И МЕСТНО РАЗВИТИЕ
Основните изводи, съдържащи се в последващата оценка, имат за цел да характеризират
провежданата местна политика по реализацията на ОПР. Очертават се слабите и положителните
моменти от процеса на изпълнение на общинския план, които да бъдат ползвани както при
реализацията на ПИРО 2021-2027, така и при неговата актуализация.
Изводите, които са направени в резултат от последващата оценка, могат да бъдат
систематизирани по следния начин:

▪ ОПР на Лозница се е утвърдил като основен документ за управление и провеждане на
интегрирана местна политика за устойчиво развитие на общината.

▪ Визията е кратка, ясна и съдържателна, което я прави лесна за разбиране и приемане от
▪
▪

страна на всички заинтересовани.
Определените стратегически цели и приоритет са добре разписани.
Отчитат се слабости при формирането на индикаторите за наблюдение и оценка, които
оказват влияние както върху настоящия доклад, така и при изготвянето на годишните
доклади. Подборът на значително количество индикатори без ясната представа откъде
може да се използва информация за тях, дава възможност за погрешни интерпретации при
отчитането им или невъзможност за измерване.

▪ Извършената предварителна оценка на ОПР е дала възможност за последни промени по
плана преди да бъде официално приет от Общински съвет – Лозница.

▪ Извършената междинна оценка на изпълнението на ОПР посочва слабости в плана по
▪

отношение на мерките и индикаторите, както и липсата на мерки за ограничаване
изменението на климата и за адаптация на вече настъпилите промени.
Регулярно и в срок са изготвяни годишните доклади за напредъка на изпълнението на ОПР
в периода 2014-2020 година.

▪ Поставените стратегически цели и приоритети кореспондират с плановите документи на
областно и регионално ниво.

▪ От направените изводи може да се заключи, че реализацията на плана е на добро ниво с
оглед социално-икономическата обстановка, в която попадна страната ни през 2020
година.

▪ Социалните ефекти от прилагането на плана са видими – подобрени социални грижи за
различни групи в риск, подобрено здравеопазване, намалено ниво на безработица и др.
С приетите през месец март, 2020 година промени в ЗРР се отмени извършването на
последващите оценки на областните стратегии и регионалните планове за развитие. Това поставя
в невъзможност сегашния доклад да бъде сравняван с подобни от по-високо йерархично ниво,
т.е. пряко да се сравни провеждането на политиките на регионално и местно развитие. Въпреки
това, при изготвянето на ОПР са съобразени действащите планове на областно и регионално
ниво, които определят политиките до 2020 г. Те не са актуализирани и в този смисъл може да се
приеме, че ОПР е успешен инструмент за провеждане на политика на местно ниво.
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7.3. ИЗВОДИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПР ПО ПРИЕТИТЕ КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА
В тази част са систематизирани изводите, направени в предишните раздели на настоящия доклад. Като те са надградени спрямо възприетите
от екипа критерии за оценка. Те могат да послужат на Общината при бъдещи разработки на различни стратегически документи, свързани с местното
развитие.
Таблица 11. Изводи за изпълнението на ОПР, според приетите критерии за оценка
Обоснованост
Ефективност
Ефикасност
Стратегическите цели са добре Множеството проекти и
Изразходването на ресурсите
формулирани, съответстват на инициативи, които са
при изпълнението на
социално-икономическите
реализирани в периода
проектите в периода 2014условия при изготвяне на ОПР 2014-2020 година спомагат
2020 е ефикасно, доколкото
Лозница за периода 2014-2020 за изпълнението на 44 от
се провеждат съответните
г.
80 проекта, заложени в
процедури по Закона за
ОПР, т.е. едва 36 не са
обществените поръчки, които
В същото време съответстват
изпълнени.
позволяват получаването на
напълно и на целите на
най-добро съотношение
стратегическите документи на Отчитайки по този начин,
цена/качество.
по-горните териториални нива. ефективността на
реализирани дейности,
Сравнението между
заложени в ОПР Лозница за заложените финансови
периода 2014-2020, е 55%.
средства и очакваните
резултати с постигнатото към
В същото време в общината
края на 2020 г., показва, че
са изпълнявани и проекти,
ефективността на ОПР е
които не фигурират в
добра.
програмата за реализация
на ОПР. Общият брой на
всички изпълнени и
изпълнявани
проекти/дейности е 86 бр.

Устойчивост
Голяма част от
реализираните проекти
имат дълготраен резултат,
което неминуемо ще има
устойчив ефект върху
цялостното развитие на
общината. От тях найзабележими примери са
проектите за енергийна
ефективност на сгради,
осигуряване на
водоснабдяване н
канализация в населените
места, организираните
обучения, инвестициите в
предприятията в общината и
т.н.

Прозрачност
При изпълнението на ОПР
всички годишни доклади и
междинната оценка са
публикувани в сайта на
Общината и всеки
заинтересован би могъл да се
запознае.
По значимите проекти,
финансирани със средствата
на ЕСИФ, има бюджет за
публичност, който се
разходва за запознаване на
обществеността с очакваните
резултати.

По отношение на
ефективността на
общинските средства, за
всеки един лев вложен
ресурс, Общината привлича
22,30 лв. от други
източници.
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8. ПРИЛОЖЕНИЯ

▪ Приложение 1: Списък с реализирани проекти и дейности на ОПР Лозница 2014-2020 г.
▪ Приложение 2: Обобщена таблица с изпълнението на ОПР по стратегически цели,
приоритети и източници на финансиране
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Приложение №1. Реализирани проекти по приоритети за перода 2014-2020 година
Разпределение на финансовите средства
№

Проект/инициатива

Приоритет 1: Устойчиво и конкурентно селско и горско стопанство и създаване на
условия за динамично икономическо развитие

7
8

Модернизиране на съществуващо земеделско стопанство в гр. Лозница и
създаване на нови масиви 50 дка ягоди и 50 дка малини
Пристройка към хладилна камера и навес към Хладилна база за дивечово месо,
гр. Лозница УПИ II - за хладилно стопанство, от кв.86, ЖК Хан Омар по плана на
гр. Лозница
Увеличение на растениевъдното и животновъдното стопанство на млад фермер
и подобряване на механизацията
Развитие и модернизиране на земеделското стопанство в сектор
Растениевъдство, на територията на област Разград
Закупуване на оборудване и транспортни средства за производство на
замразени био ягоди
Закупуване на оборудване за производство на пчеларски инвентар и други
изделия от дърво
Отглеждане на трайни насаждения - сливи
Развиване на овощно стопанство на територията на община Лозница

9

Развитие на земеделско стопанство от овощни насаждения в община Лозница

1
2
3
4
5
6

Приоритет 2: Повишаване конкурентоспособността на местната икономика за
постигане на икономически растеж и заетост

Стойност (лв.)

4 680 545,00

Общински
бюджет

Централен
бюджет

Време за реализация

Частни
инвестиции

2 011 032,00

488 353,00

2 181 160,00

229 000,00

137 000,00

23 000,00

69 000,00

2 398 000,00

959 000,00

240 000,00

1 199 000,00

31 645,00

28 480,50

3 164,50

48 895,00

44 005,50

4 889,50

1 313 130,00

492 423,75

164 141,25

656 565,00

513 190,00

218 105,75

38 489,25

256 595,00

48 895,00
48 895,00

44 005,50
44 005,50

4 889,50
4 889,50

48 895,00

44 005,50

4 889,50

671 530,00

98 170,00

978 700,00

0,00

Фондове на ЕС
и други
финансиращи
програми

0,00

209 000,00

1

Повишаване на производствения капацитет в НИТЦЗ Плантис ЕООД

154 000,00

92 000,00

16 000,00

46 000,00

2

Развитие на интегриран селски туризъм от фирма Реал Асистанс ЕООД, с. Сейдол

543 000,00

326 000,00

54 000,00

163 000,00

3
4
5

Стартова помощ за създаване на стопанство на млад фермер
Стартова помощ за създаване на стопанство на млад фермер
Стартова помощ за създаване на стопанство на млад фермер
Стратегия за развитие на организация на производителите на пчелни продукти
"Амброзия и приятели" ООД

48 895,00
48 895,00
48 895,00

44 005,50
44 005,50
44 005,50

4 889,50
4 889,50
4 889,50

135 015,00

121 513,50

13 501,50

1 345 240,90

368 052,11

31 000,00
469 715,00
15 000,00
19 941,00
213 605,00
411 000,00

26 000,00
399 257,75
16 950,00
196 303,00
349 000,00

5 000,00
70 457,25
15 000,00
2 991,00
17 302,01
62 000,00

155 325,00

132 026,25

23 298,75

6

Приоритет 3: Подобряване качествените характеристики на работната сила,
образованието и социалната закрила
1
2
3
4
5
6
7
8

Осигуряване на топъл обяд в община Лозница
Ръка за ръка
Заедно можем да творим чудеса
Фирма за каменоделски услуги
Активирани и мотивирани младежи от Община Лозница
Осигуряване на топъл обяд в община Лозница
Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Лозница и
Община Самуил
Целево подпомагане с топъл обяд в община Лозница

1 713 293,00

81 838,00

0,00

0,00

Други
източници

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

0,00

0,00

0,00

81 838,00
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Приложение №1. Реализирани проекти по приоритети за перода 2014-2020 година
Разпределение на финансовите средства
№

Проект/инициатива

Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в
мултикултурна среда от училища в Ракитово, Септември, Разград, Лозница,
Симеоновград, Хаджиево
10 Личен асистент по Закона за личната помощ
9

Приоритет 4: Интегрирано развитие на инфраструктура и опазване на околната
среда

1

Изграждане на нови клонове към съществуващата канализационна мрежа,
реконструкция на водопроводна мрежа по улиците, предвидени за канализация
и реконструкция на Пречиствателна станция за отпадъчни води на град Лозница

Стойност (лв.)

Общински
бюджет

265 534,00

Фондове на ЕС
и други
финансиращи
програми
225 703,90

50 335,00
38 444 361,00

Централен
бюджет

1 435 111,80

23 567 428,10

12 955 821,10

10 746 000,00

8 584 000,00

2 162 000,00

4 687 000,00

3 984 000,00

703 000,00

4 038 000,00

3 432 000,00

606 000,00

3 543 000,00

3 012 000,00

531 000,00

811 000,00
1 548 000,00

689 000,00
1 316 000,00

122 000,00
232 000,00

7

Подмяна на съществуваща водопроводна мрежа на гр. Лозница, обл. Разград

824 000,00

824 000,00

8

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

400 000,00

400 000,00

9

Укрепване на свлачище в с. Манастирци

520 000,00

520 000,00

10 Повишаване на енергийната ефективност на ОУ "Кирил и Методий" с. Трапище

102 000,00

102 000,00

"Изграждане на комбинирани спортни площадки в селата Студенец, Градина и
Манастирци, община Лозница", "Ремонт и реконструкция на спортна площадка
11
на НУ "Васил Левски" гр. Лозница" и "Ремонт и реконструкция на спортна
площадка на ОУ "Иван Вазов" с. Веселина, общ. Лозница

291 000,00

291 000,00

260 000,00

260 000,00

1 368 000,00

1 368 000,00

1 336 000,00

1 336 000,00

634 000,00

634 000,00

4

"Изграждане на спортна площадка на територията на с. Манастирско, община
12 Лозница" и "Изграждане на спортна площадка на територията на с. Чудомир,
община Лозница"
Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на
13
община Лозница, ж.к. "Найден Кючуков", Бл. 1
Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на
14
община Лозница, ж.к. "Найден Кючуков", Бл. 2, Бл. 3
Ремонт и рехабилитация на общинска пътна мрежа в община Лозница: Ремонт и
рехабилитация на общински път RAZ 2083/ІІІ-206, Пороище-Студенец-Градина
15 /ІІ49/; Ремонт и рехабилитация на общински път RAZ 109/2 RAZ 1088/, Лозница –
Манастирци- граница община; Ремонт и рехабилитация на местен път RAZ 3093/
RAZ 2116/, Островче – Сейдол- местност "Тюлбето"

Други
източници

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

50 335,00

5
6

3

Частни
инвестиции

39 830,10

Реконструкция и модернизация на спортен и младежки център и изграждане на
спортни площадки на територията на община Лозница
Подобряване достъпа до основни услуги на населението на община Лозница,
чрез реконструкция на общински пътища и рехабилитация на водоснабдителни
мрежи
Рехабилитация на общински пътища и водоснабдителна мрежа в община
Лозница, област Разград
Реконструкция и ремонт читалища на територията на община Лозница
Рехабилитация на Централен градски парк - гр. Лозница по мярка 322

2

Време за реализация

0,00

0,00
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Приложение №1. Реализирани проекти по приоритети за перода 2014-2020 година
Разпределение на финансовите средства
№

Проект/инициатива

Ремонт и рехабилитация на местен път RAZ 1086/ RAZ 1092/, Лозница –
16 Макариополско/Манастирци-граница община (Лозница - Търговище) –
Съединение – о.п. Търговище
17

Ремонт и рехабилитация на местен път RAZ 2116/ІІ-49, Манастирско-Разград/(Островче-граница община) Разград-Лозница – Сейдол-Чудомир-/ ІІ-51

18 Изграждане на паметник с. Веселина, ул. "Христо Ботев" №48

Стойност (лв.)

32 000,00

16 000,00

16 000,00

26 000,00
16 000,00

20 Разходи за финансиране на дейностите от спортния календар
21 Разходи за финансиране на дейностите от културния календар
Проект "Изграждане на център за настаняване от семеен тип, с. Крояч, община
22
Лозница"
Проект "Обзавеждане и оборудване на Център за настаняване от семеен тип за
23
възрастни лица с увреждания с. Крояч община Лозница"

257 000,00
213 000,00

25 Закупуване на съдове за битови отпадъци тип "Бобър"
Реконструкция на църквата "Св. Троица" в с. Сейдол и на "Св. Пророк Илия" в с.
26
Ловско
Рехабилитация/ реконструкция/ изграждане на улична мрежа, в т.ч. тротоари в
27
община Лозница
Реконструкция и рехабилитация на улици в гр. Лозница – улица "Странджа" от
28
ОК 71 до ОК 109 и ул. "Илия Йовчев" от ОК 118 до ОК 328
29 Закупуване на специализиран автомобил за сметосъбиране и сметоизвозване

Централен
бюджет

32 000,00

19 Поддържане на зелени площи, доставка на растителност и паркова архитектура

24 Обновяване на уличното осветление в населените места на община Лозница

Общински
бюджет

Фондове на ЕС
и други
финансиращи
програми

Други
източници

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

26 000,00

346 000,00

346 000,00

22 919,00

2 292,00

24 000,00

24 000,00

84 000,00

84 000,00

334 000,00

20 627,00

284 000,00

50 000,00

140 000,00

140 000,00

60 000,00

60 000,00

200 000,00

200 000,00

30 Ремонт на общински път RAZ 2083 /III-206, Пороище - Студенец /Градина/ II-49

310 650,00

310 650,00

31 Ремонт на улици в населени места на община Лозница
Ремонт на общински път RAZ 2083 / ІІІ-206, Пороище – Студенец / Градина / ІІ 32
49

1 048 470,00

1 048 470,00

271 000,00

271 000,00

33 Ремонт на улична мрежа в населени места на територията на община Лозница

439 000,00

335 000,00

34 Ремонт на уличен водопровод в с. Бели Лом, ул. "Цариградско шосе"
Доизграждане на канализационна мрежа на гр. Лозница и изграждане на КПС –
35
строителен надзор и геодезическо заснемане
Поддържане на зелени площина територията на община Лозница, доставка на
36
цветя
Поддържане зелени площи на територията на община Лозница, доставка на
37
цветя
Преустройство на част от помещение в Народно читалище "Димо Арсов" село
38
Ловско за кметство на с. Ловско
39 Съоръжение за детска площадка в НУ "Васил Левски" гр. Лозница
Закупуване на оборудване и обзавеждане за Домашен социален патронаж в
40
град Лозница
41 Изграждане на спортна инфраструктура в Община Лозница

23 000,00

23 000,00

34 000,00

9 000,00

34 520,00

34 520,00

33 000,00

33 000,00

4 000,00

4 000,00

9 000,00

9 000,00

29 908,00

2 990,80

96 537,00

Частни
инвестиции

Време за реализация

104 000,00

25 000,00

26 917,20
82 056,45

14 480,55
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Приложение №1. Реализирани проекти по приоритети за перода 2014-2020 година
Разпределение на финансовите средства
№

Проект/инициатива

42 Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в Община Лозница
Изграждане на подпорна стена на свлачище в с. Манастирци, община Лозница 43
окончателен етап
44 Монтиране на беседка с пейка и катерушка за ОУ "Иван Вазов" с. Веселина
45 Монтиране на преместваеми обекти "Барака - гробищен парк"
46 Закупуване на 35 бр. контейнери тип ракла с 1,1 л. вместимост
Основен ремонт и енергоефективна рехабилитация на ПГВМЗ "Александър
47
Стамболийски" гр. Лозница (в процес на изпълнение)
Основен ремонт на ДГ с. Ловско, Основен ремонт ДГ и ОУ с. Синя вода 48
проектиране
Проведени мероприятия по спортния календар на община Лозница (Състезания
49
по борба, футбол, други спортни мероприятия)
Проведени мероприятия по културния календар на община Лозница (Празник на
50 града, 6 Май - събор в местността "Тюлбето", 24-ти май, други културни
мероприятия)
51 Спортен клуб по борба, футбол, проведени състезания и издръжка
Организиране на празник на града, 6 май - събор, 24 май, други културни
52
мероприятия

Стойност (лв.)

Общински
бюджет

1 169 877,00

994 395,45

275 949,00
3 825,00

3 825,00

48 744,00
33 600,00

48 744,00
33 600,00

1 502 145,00

102 173,00

30 000,00

32 397,00

32 397,00

32 155,00

32 155,00

53 Закупени 10 бр. компютърни конфигурации и 1 бр. мултифункционална машина

23 000,00

7 000,00

54 Закупени 11 бр. компютърни конфигурации и 1 бр. копирна машина
Проект по Национална кампания "Чиста околна среда "Природата е нашата
55
радост" на ОУ "Иван Вазов" с. Веселина
Проект по Национална кампания "Чиста околна среда "Мисия природолюбител
56 "Променям средата, в която уча и живея"" на ПГ по ВМЗ "Ал. Стамболийски" гр.
Лозница
Проект по Национална кампания "Чиста околна среда "Обичам природата - и аз
57
участвам"" на кметство с. Трапище

14 765,00

14 765,00

2 Модернизирано техническо оборудване в администрацията
3 Изготвяне на Общ устройствен план на община Лозница
4 Изграждане на Wi-Fi мрежа, закупуване на мултимедиен проектор
Covid-19 мерки
1

Covid-19 - 2 бр.

ОБЩО ИЗПЪЛНЕНИЕ

16 000,00

5 000,00

5 000,00

9 900,00

9 900,00
50 941,00

57 000,00
5 000,00
28 800,00
17 141,00
0,00

14 771,00
45 939 611,00

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

209 995,80

5 000,00

5 000,00
28 800,00
17 141,00
14 771,00

Други
източници

175 481,55

5 000,00

107 941,00

Частни
инвестиции

13 000,00

30 000,00

Проект "Подготовка на община Лозница за програмен период 2014-2020 г."

1 189 976,20

13 000,00
33 000,00

1

Централен
бюджет

Време за реализация

275 949,00

33 000,00

Приоритет 5: Добро управление в полза на местната общност и бизнес

Фондове на ЕС
и други
финансиращи
програми

1 486 052,80

48 000,00

9 000,00

48 000,00

9 000,00

12 555,00

2 216,00

12 555,00

2 216,00

27 655 786,00

13 921 612,21

0,00

0,00

0,00

0,00

2 390 160,00

0,00
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Приложение №2: Обобщена таблица с изпълнението на ОПР по стратегически цели, приоритети и източници на финансиране

Стрегическа цел/приоритет
Стратегическа цел 1: Създаване на конкурентноспособна
местна икономика
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
Стратегическа цел 2: Осигурени равни възможности за
качествено образование, здравеопазване, социална закрила
и устойчива заетост
Приоритет 3: Подобряване качествените характеристики на
работната сила, образованието и социалната закрила
Стратегическа цел 3: Балансирана селищна мрежа и
ефективна техническата инфраструктура за постигане на
устойчиво развитие
Приоритет 4: Интегрирано развитие на инфраструктура и
опазване на околната среда
Стратегическа цел 4: Въвеждане на съвременни подходи на
управление, развитие на партньорството и териториалното
сътрудничество
Приоритет 5: Добро управление в полза на местната общност и
бизнес
Covid-19 мерки
ОБЩО ЗА ОПР 2014-2020

Местно публично
Общински
Общ дял
бюджет
(%)

Централен
бюджет

Външно публично финансиран (хил. лв.)
Общ дял
Общ дял
Други
Общ дял
Фондове на ЕС
(%)
(%)
източници
(%)

Частно финансиране
Фондове, Общ дял
фирми
(%)

ОБЩО

0

0,00%

586 523

1,28%

2 682 562

5,84%

0

0,00%

2 390 160

5,20%

5 659 245

0,00

0,00%

488 353,00

1,06%

2 011 032,00

4,38%

0

0,00%

2 181 160

4,75%

4 680 545

0

0,00%

98 170,00

0,21%

671 530

1,46%

0,00

0,00%

209 000

0,45%

978 700

0

0,00%

368 052

0,80%

1 345 241

2,93%

0

0,00%

0

0,00%

1 713 293

0

0,00%

368 052,11

0,80%

1 345 241

2,93%

0,00

0,00%

0

0,00%

1 713 293

1 921 112

4,18%

12 955 821

28,20%

23 567 428

51,30%

0

0,00%

0

0,00%

38 444 361

1 921 112

4,18%

12 955 821,10

28,20%

23 567 428

51,30%

0

0,00%

0

0,00%

38 444 361

50 941

0,11%

9 000

0,02%

48 000

0,10%

0

0,00%

0

0,00%

107 941

50 941

0,11%

9 000,00

0,02%

48 000

0,10%

0

0,00%

0

0,00%

107 941

12 555

0,03%

0

-

27 655 786

60,20%

0

0,00%

0
1 972 053

4,29%

2 216
13 921 612

30,30%

0
2 390 160

5,20%

14 771
45 939 611
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