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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

Планът за интегрирано развитие на община (ПИРО) Лозница за периода 2021-2027 г. е 

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

провеждането на устойчиво и балансирано местно развитие в посочената територия. Документът 

очертава средносрочната перспектива за икономическо, социално, инфраструктурно и екологично 

развитие на общината за период от седем години. ПИРО продължава традицията на общинските 

планове за развитие да определя бъдещото социално-икономическо развитие на общината. 

Изпълнението на заложените в плана мерки, инициативи и конкретни проекти за развитие се 

отчитат чрез годишни доклади за наблюдение на изпълнението на Плана за интегрирано развитие 

на общината, съгласно чл. 72, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие. 

Основа за изготвянето на докладите е информацията, която се събира чрез действащата в Общината 

система за наблюдение и оценка на плана. 

Целта на годишния доклад е да обобщи постигнатото през календарната година и да оцени 

доколко ефективно и ефикасно е изразходван публичният ресурс, отчитайки социално-

икономическата среда през съответната година, и при необходимост да отправи препоръки за 

предприемане на действия за корекция на процесите по планиране, програмиране и ресурсно 

осигуряване за развитието на общината. 

Изготвените годишни доклади от своя страна са основа за разработването на междинната и 

последващата оценки на ПИРО, поради което те самостоятелно се явяват важен елемент от 

системата за наблюдение и оценка на плана. 

Предмет на наблюдение и оценка на годишния доклад е постигането на заложените в ПИРО 

цели и приоритети както по отношение на финансирането, така и по отношение на постигнатия 

напредък по дефинираните индикатори за наблюдение. В доклада още се прави преглед и оценка на 

извършените дейности, свързани с информирането и запознаването на широк кръг от 

заинтересовани страни относно изпълнението на ПИРО, вкл. конкретните проекти към него. 

Съгласно чл. 22 от Закона за регионалното развитие кметът на общината „ръководи, 

организира и контролира дейността по изпълнението на плана за интегрирано развитие на 

общината“ в т.ч. „представя годишен доклад за наблюдение на изпълнението на плана за 

интегрирано развитие на общината за одобряване от общинския съвет“. Кметът е натоварен и с 

функцията да „осигурява публичност и прозрачност на плана за интегрирано развитие на 

общината, както и на действията по реализацията му“. 

Съгласно ППЗРР, в цялостния процес на наблюдение и оценка, при спазване на принципа за 

партньорство участват общинският съвет, кметът на общината, кметовете на кметства и кметските 

наместници, общинската администрация, социалните и икономическите партньори, 

неправителствените организации, представителите на гражданските общности в общината. 

Годишният доклад се приема от общински съвет по предложение на кмета на общината. 

След приемането на доклада той се публикува на сайта на Общината и се предприемат 

действия за осигуряване на неговата публичност и достъпност от всички заинтересовани лица.  

Настоящият доклад в хронологичен ред е първият документ, който следва да бъде изготвен 

за периода от 2021 г. (когато е приет настоящият ПИРО) до 2028 г. (когато следва да се изготви 
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последния годишен доклад и да се направи обобщена последваща оценка на постигнатото от 

ПИРО). Докладът представя резултатите от наблюдението на изпълнението на ПИРО 2021-2027 г. 

на община Лозница за периода 01.01.2021 – 31.12.2021 г. Документът е разработен в съответствие с 

изискванията на Закона за регионално развитие и Правилника за неговото прилагане и следва да 

служи за основа при изготвянето на предстоящата междинна оценка на ПИРО, която се очаква да 

бъде направена през 2024 година. 

В процеса на разработване на доклада са използвани следните информационни източници: 

▪ План за интегрирано развитие на община Лозница за периода 2021 – 2027 година; 

▪ Отчети за капиталовите разходи на Община Лозница; 

▪ 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“; 

▪ Официалната интернет страница на Община Лозница; 

▪ Друга информация и данни, предоставени от Община Лозница. 

При изготвянето на настоящият доклад следва да се изложи, че съществуват обективни 

ограничения по отношение на част от данните, използвани в него. Някои от тях са налични за 2020 

година вместо 2021 г., тъй като националната статистика не разполага по-актуални данни към 

момента на изготвянето му. 

Навсякъде в доклада са използвани последните налични данни от различните институции. 

Фигура 1. Хронология на разработването и отчитането на ПИРО 
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2. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПИРО 2021-2027 И В ЧАСТНОСТ 

ПРОМЕНИТЕ В СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИТЕ УСЛОВИЯ НА ОБЩИНАТА 

Общите условия за изпълнението на ПИРО, съгласно ЗРР могат да бъдат класифицирани по 

отношение на факторите, които влияят върху актуализацията на плана. Според чл. 22 от ППЗРР 

приет с ПМС 183 от 04.08.2020 г. факторите са: 

▪ съществени промени на икономическите и социалните условия в общината; 

▪ промени в свързаното национално законодателство или в правото на ЕС; 

▪ при съществени промени в национални или секторни стратегии, концепции и програми, 

влияещи върху изпълнението на плана; 

▪ при приемане или изменение на бюджета на общината и утвърждаване на индикативните 

разчети за средствата от Европейския съюз (в този случай се актуализира и програмата за 

реализиране на плана). 

По отношение на икономическите и социални условия 2021 година се характеризира с 

необичайно висока инфлация за последните години, политическа нестабилност на национално ниво, 

породена от смяната на две служебни и две редовно избрани правителства. Горепосочените фактори 

доведоха до нарушаване на ритъма на работа на държавната администрация, включително 

изпълнението на програмите, съфинансиран от Европейския съюз и подготовката за новия 

програмен период. Поради тази причина в изминалата 2021 година Община Лозница е фокусирана 

предимно върху довършването на вече започнали проекти, както и върху мерки за справяне с 

последствията и преодоляване на негативите, породени от ковид пандемията.  

В следващите под-точки са представени основни изводи и данни за социално-

икономическото състояние на общината, за да се разкрият промените от приемането на ПИРО до 

настоящия момент. Направени са сравнения между стойностите, използвани в ПИРО и актуалните 

данни, за да се проследят евентуални промени в социално-икономическото състояние на общината 

и посоката им. Където е уместно са посочени и референтни стойности за Разградска област. 

По отношение на свързаното национално законодателство или правото на ЕС през 2021 

година не са настъпили промени. Това отчасти се дължи на сериозното забавяне в програмирането 

на новия програмен период и забавяне при приемането на редица документи на национално ниво. В 

този смисъл ПИРО Лозница 2021-2027 е изготвен и все още отговаря на условията по ЗРР и другите 

актуални, действащи нормативни актове.  

По отношение на съществени промени в секторни стратегии и програми, които оказват 

влияние върху изпълнението на ПИРО не се отчитат такива. 

2.1.  ДЕМОГРАФСКО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНАТА 

Поради липса на данни за 2021 година е направено сравнение между последните налични 

данни, използвани при разработването на ПИРО и актуалните такива от НСИ за 2020 година. В 

известна степен те са достатъчни, за да покажат частично настъпилите промени в община след 

обявяването на извънредната пандемична (Kовид-19) обстановка.     

През 2020 година се наблюдава намаляване на населението на общината с -0,54%, което е 

сравнително под показателя за цялата Разградска област за същия период (-0,88%). Този спад в 

населението на общината идва основно от хора в трудоспособна възраст и техните деца. 

Населението на хората в трите възрастови групи намалява, като най- отчетлив спад се наблюдава 

при населението в подтрудоспособна възраст – -2,16%. Сравнявайки коефициента на механичен 



Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на ПИРО 2021-2027 г. на община Лозница 

за периода 01.01.2021-31.12.2021 г. 

8 

 

прираст между 2019 (-1,20‰) и 2020 (7,99‰) година се вижда, че община Лозница се превръща в 

предпочитано място за миграция. От друга страна естественият прираст на населението в общината 

бележи по-негативна промяна, като коефициентът на естествен прираст намалява до -13,3‰, т.е. 

естествените демографски процеси продължават да водят до намаляване на населението. 

Коефициентът на възрастова зависимост, измерващ броя на лицата от населението в „зависимите” 

възрасти (населението под 15 и на 65 и повече години) на 100 лица от населението в „независимите” 

възрасти (от 15 до 64 години) се намалява с -0,45%. В допълнение, коефициентът на демографско 

заместване, показващ отношението на лицата в трудоспособна възраст между 15-19 г. и 60-64 г., се 

е увеличил с 0,31%. Коефициентът на демографско заместване бележи и тази година отрицателна 

тенденция, която с други думи разкрива, че всеки 100 души излизащи от трудоспособна възраст, 

биват заместени от приблизително 70 млади хора. От показателите може да се изведе тезата, че 

намирането на кадри за икономиката на територията на община Лозница продължават да бъдат на 

дневен ред. 

Таблица 1: Основни демографски показатели за Община Лозница и Разградска област за 2019 и 2020г. 

Показател Мярка  
община Лозница Област Разград 

2019 2020 ∆изм. 2019 2020 ∆изм. 

Население към 31.12. - общо брой 8 307  8 263  -0,53% 110 789  109 810  
-

0,88% 

Под трудоспособна възраст брой 1 158  1 133  -2,16% 16 236  15 991  
-

1,51% 

В трудоспособна възраст брой 5 161  5 148  -0,25% 66 125  65 671  
-

0,69% 

Над трудоспособна възраст брой 1 988  1 982  -0,30% 28 428  28 148  
-

0,98% 

Коефициент на естествен 

прираст (на 1 000 души от 

населението) 

‰ -9,4 -13,3 -3,92 -9,05 -14,19 -5 

Коефициент на механичен 

прираст (вътрешна миграция) 
‰ 1,20 7,99 6,78 -3,94 5,33 9 

Дял на подтрудоспособното 

население от общото 

население 

% 13,94% 13,71% -0,23% 14,65% 14,56% 
-

0,09% 

Коефициент на възрастова 

зависимост (отношение 

между лицата в „зависимите” 

възрасти (населението под 15 

и на 65 и повече години) и в 

„независимите” възрасти (от 

15 до 64 години) 

% 60,96% 60,51% -0,45% 67,54% 67,21% 0% 

Коефициент на демографско 

заместване (отношение на 

населението във възрастовата 

група 15-19 и възрастовата 

група 60-64) 

% 69,07% 69,38% 0,31% 64,21% 65,27% 1% 

 
Източник: НСИ, собствени изчисления 
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2.2. ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНАТА 

Икономиката на община Лозница през последните години не се отличава от националните 

тенденции и е в унисон с глобалната икономическа обстановка на ръст на пазарите. Това го показват 

и официалните статистически данни на НСИ. Въпреки намаляването на предприятията с 10 броя и 

заетите лица в тях с 6 души, стойността на произведената продукция плавно расте, а с нея и нетните 

приходи от продажби. Макар да няма информация за 2021 г., през 2020 година се отчита увеличение 

на разходите за придобиване на ДМА с около 456 хил. лв. спрямо предходната 2019 г. Липсва 

информация за стойността на преките чуждестранни инвестиции за 2020 г., но съпоставяйки 

последните налични данни на показателя, (стойности за 2018 г. – 227,4 хил. лв. и 2019 г. – 199 хил. 

лв.) намалява с 28,4 хил. лв. В следващия годишен доклад, който ще включва данните и за 2021 

година, ще може да се направи по-адекватна оценка на икономическите последствията от ковид 

пандемията върху общината. 

В аграрния сектор се отчита промяна по отношение броят на земеделските стопанства и 

производители, включително и животновъдите, който намалява с 14 (стойностите за 2019 г. и 2020 

г. са съответно 63 и 49 предприятия). Въпреки намаляващият брой на стопанствата, секторът 

продължава да бъде водещ по най- голям дял по произведена продукция в общината. 

Втора по значимост икономическа дейност за общината по приходи от дейността остава 

преработващата промишленост, която генерира 31% от приходите и 27% от произведената 

продукция. 

Таблица 2. Ключови икономически показатели на община Лозница 

Показател Мярка 2019 2020 ∆изм. 

Брой предприятия брой 219 209 5% 

Заети лица брой 634 628 1% 

Произведена продукция хил. лв. 43 369 44 869 3% 

Нетни приходи от продажби хил. лв. 52 845 53 787 2% 

Разходи за придобиване на ДМА хил. лв. 9 661 10 117 5% 

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

2.3. ПАЗАР НА ТРУДА В ОБЩИНАТА 

През 2021 година пазарът на труда в община Лозница се характеризира с намаляване на 

регистрираната безработица и с намаляване на разкритите нови работни места в общината. По 

данни на дирекция „Бюро по труда“ – Разград безработните лица включени в заетост по програми, 

за насърчаване на заетостта се увеличават от 70 на 71, а безработицата намалява с около 1% 

Средната брутна работна заплата за общината през 2020 година е 10 830 лв., което спрямо 

2019 г. (9 546 лв. – по данните от НСИ) е ръст с близо 13,45%. 

Заетостта, обаче регистрира спад от 2019 година, когато заетите в местната икономика са  

634 души. Към 2020 година техният брой е 628 души, което е понижение с 6 човека. 
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Таблица 3. Състояние на пазара на труда по данни на Агенцията по заетостта 

Показател Мярка 
Година 

2020 2021 

Регистрирани безработни лица - общо брой 501 463 

Разкрити нови работни места брой 145 111 

Коефициент на безработица % 12,71 11,74 

Източник: ДБТ – Разград 

2.4. СОЦИАЛНО РАЗВИТИЕ 

Образователна ситуация и инфраструктура в общината през учебната 2020/2021 година не 

регистрират съществени изменения. Броят на детските градини остава непроменен, осигуряващ 

достатъчно места за записване на всички желаещи. Намалява броят на децата в детските градини, 

но това донякъде се обяснява с пандемичната обстановка (Ковид-19), в която този тип 

образователни заведения бяха затворени, а предпазливостта на родителите – засилена. 

Броят на училищата също остава непроменен. Регистрира се спад на броя на учащите и 

учителите обучаващи в тях. 

Основните показатели в сферата на образованието са представени обобщено в следващата 

таблица, като за референция е поставена и стойността за област Разград. 

Таблица 4. Ключови показатели в областта на образованието 

Показател 
Мярк

а 

община Лозница област Разград 

2019/2020 2020/2021 2020/2021 

Детски градини брой 1 1 48 

Педагогически персонал в детските градини брой 21 21 373 

Групи в детски градини брой 10 10 175 

Места на 100 деца в детските градини брой 112 120 124 

Деца в детските градини брой 203 182 3 426 

Места в детските градини брой 227 219 4 261 

Училища на територията на общината брой 7 7 56 

Учители в общообразователните и специални 

училища 
брой 70 65 777 

Учащи в общообразователните и специалните 

училища 
брой 469 446 8 547 

Източник: НСИ 

Колкото до здравеопазването в общината, въпреки връхлетялата пандемична обстановка 

(Ковид-19), не се наблюдават изменения, предвид факта, че в община Лозница няма изградено 

здравно заведение. Ключови показатели в здравеопазването и техните стойности, като 

натовареността (теоретично обслуженото население на един специалист) на лекарите (8 307 д.) и 

лекарите по дентална медицина (8 263 д.) през 2020 г. остава непроменен спрямо 2019 г. Показатели 

като брой детски ясли, места и деца в детски ясли са нулеви, тъй като към 2020г. няма изградена 

детска ясла на територията на общината.  

През 2021 година в община Лозница се предлагат три социални услуги, осигуряващи по-лек 

живот на различни групи от населението ѝ. Те са представени в следващата таблица, заедно с 

капацитета и адреса им. 
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Таблица 5. Социални услуги в община Лозница и техният капацитет към 2021 година 

Социални услуги в общността Aдрес Kапацитет 

Център за социална рехабилитация и интеграция за 

пълнолетни хора 
гр. Лозница, ул. „Дружба“ № 21 20 

Дом за пълнолетни лица с физически увреждания 
с. Ловско, ул. „Стара планина“ № 

8 
21 

Център за настаняване от семеен тип за възрастни 

лица с увреждания 
с. Крояч, общ. Лозница 14 

Източник: Община Лозница; АСП 
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3. ПОСТИГНАТ НАПРЕДЪК ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЦЕЛИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ НА 

ПЛАНА ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНАТА ВЪЗ ОСНОВА НА 

ИНДИКАТОРИТЕ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ 

В настоящата част на доклада е оценен напредъкът за периода до 31.12.2021 г. по 

изпълнението на ПИРО Лозница въз основа на заложените в него индикатори за резултат и 

индикатори за продукт. Първите отразяват постигането на трите цели, заложени в ПИРО, вторите 

– на приоритетите, общо 4 броя. 

Оценката е направена въз основа на информацията, получена от официални източници на 

информация, допълнителни кабинетни проучвания и разговори с представители на Общинска 

администрация. 

Определените в ПИРО Лозница специфични цели са: 

От тях произтичат четири приоритета на плана, както следва: 

По отношение на индикаторите, измерващи напредъка по постигане на заложените 

стратегически цели в ПИРО се наблюдава следните промени: 

▪ В община Лозница  за 2021 г. се увеличава процентно загубата на вода във водоснабдителната 

мрежа, въпреки подновената водоснабдителната мрежа (общо 914,8 м. за 26 хил. лв. 

собствени средства) от страна ВиК (Водоснабдяване – Дунав ЕООД). 

▪ Дължината на общинската рехабилитирана пътна настилка, част от общинската пътна мрежа 

е около 3 км. 

Приоритет 1 

Повишаване на 
конкурентоспособността на местната 

икономика на основата на наличния 
потенциал и подкрепа за заетостта

Приоритет 2: 

Изграждане на техническите 
инфраструктури, благоустрояване на 

населените места в общината и 
опазване на околната среда

Приоритет 3: 

Развити и достъпни образователни, 
здравни, социални, културни услуги и 

младежки и спортни дейности

Приоритет 4: 

Добро управление съвместно със 
заинтересованите страни и 

гражданите

СЦ 1. Постигане на устойчив икономически растеж базиран на местните 
потенциали и традиционни стопански отрасли с прилагане на съвременни подходи;

СЦ 2. Подобрени обществени услуги и благоприятен социално-икономически статус 
на населението;

СЦ 3: Съхранени териториални ресурси и обновена среда за живеене, труд и отдих.
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▪ Успешното завършване през 2021 г. на проекти за рехабилитиране на улична мрежа в 

населените места допринася за положителната стойност на съответния индикатор (6,745 км). 

▪ Нивата на безработица спадат до 11,74%, спрямо 15,45% за 2019 г. 

▪ Средната годишна брутна работна заплата за 2021 г. (10 830 лв.) като индикаторът се 

повишава и надхвърля целевата стойност за 2027 г. (10 000 лв.). 

При останалите индикатори не се наблюдават промени за отчетния период. 

Що се отнася до индикаторите измерващи напредъка по постигане на заложените приоритети 

в ПИРО, се наблюдават следните промени: 

▪ Напредък в подкрепените предприятия (4 предприятия) от страна на Община Лозница за 2021 

г. спрямо 2020 г.; 

▪ Напредък по отношение на реновираните образователни и спортни обекти на територията на 

общината спрямо предходната година (два обекта); 

▪ Увеличение на средно годишния брой обучения за служители и средно годишния брой 

обучени служители. 

▪ Наблюдава се лек спад в произведената продукция за 2020 г. спрямо 2018 г. – 44,9 млн. лв. 

▪ Индикаторът „Приходи от дейността на нефинансовите предприятия“ бележи ръст за 2021 

година като отчита стойност 65,5 млн. лв. 

▪ Заетите лица в община Лозница за 2021 г. спрямо 2020 г. намаляват, което води до 

отдалечаване на стойността му, заложена в ПИРО. 

▪ За индикатора „Безработни лица, включени в обучения за професионална квалификация“ в 

ПИРО е заложена стойност от 25 души на година. За 2021 г. отчетените лица са едва 10 души. 

В следващата таблица е представен напредъкът по всички индикатори. Следва да се 

подчертае, че ако след стойността на индикатора няма скоби с година, това значи, че се отнася за 

2021 година. 

Таблица 6. Постигнат напредък по индикаторите на ПИРО към 2021 година. 

Индикатор 
Мерна 

единица 

Източник на 

информация 

Базова 

стойност 

(година) 

Стойност 

ГД 

(година) 

Дял на предприятията от община Лозница 

спрямо област Разград 
% НСИ 

5,4 

(2018 г.) 

5,18  

(2019 г.) 

Средна годишна брутна работна заплата Лева НСИ 
8 036  

(2018 г.) 
10 830 

Дял на произведена продукция от 

предприятията в нефинансовия сектор в 

община Лозница спрямо област Разград 

% НСИ 
2,6  

(2018 г.) 

2,6  

(2020 г.) 

Среден успех на учениците по БЕЛ на НВО Оценка 

МОН, ИПИ - 

https://265obshti

ni.bg/map/66 

3,58  

(2020 г.) 
3,66 

Ниво на безработица % НСИ, АСП 
15,45 

(2019 г.) 
11,74 

Новоразкрити социални услуги Брой 
Община 

Лозница 

0 

(2020 г.) 

Липсва  

информация 

Дължина на рехабилитираната пътна 

настилка, част от общинската пътна мрежа 
Км 

Община 

Лозница  

0 

(2020 г.) 
2,62 
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Индикатор 
Мерна 

единица 

Източник на 

информация 

Базова 

стойност 

(година) 

Стойност 

ГД 

(година) 

Загуби на вода при пренос по водопроводната 

мрежа 
% 

Общинска 

Лозница. ВиК 

оператор 

69,98  

(2019 г.) 
71,25 

Дължина на рехабилитираната улична мрежа 

в населените места 
Км 

Община 

Лозница 

0 

(2020 г.) 
6,74 

Брой подкрепени предприятия Брой 

ИСУН; МЗХ, 

Агенция по 

вписванията 

0 

(2020 г.) 
4 

Произведена продукция от нефинансовите 

предприятия 
Млн. лв. НСИ 

45 

(2018 г.) 
44,9 

Приходи от дейността на нефинансовите 

предприятия 
Млн. лв. НСИ 

64 

(2018 г.) 
65,5 

Заети лица Брой НСИ 
751  

(2018 г.) 
628 

Безработни лица, включени в обучения за 

професионална квалификация 
Брой ДБТ Разград 

0 

(2020 г.) 
10 

Туристическите фестивали и събития, 

включени в Единната система за туристическа 

информация (ЕСТИ) 

Брой 

Община 

Лозница, ЕСТИ 

„Регистър на 

туристическите 

фестивали и 

събития“- 

http://rta.tourism.

government.bg/T

FRegister.aspx 

 

0 

(2020 г.) 
0 

Туристическите атракции, включени в 

Единната система за туристическа 

информация (ЕСТИ) 

Брой 

Община 

Лозница, ЕСТИ 

„Регистър на 

туристическите 

атракции“ - 

http://rta.tourism.

government.bg/T

ARegister.aspx 

 

1 

(2020 г.) 
1 

Рехабилитация на уличното осветление, 

замяна с енергийно ефективно 
Км 

Община 

Лозеница 

0 

(2020 г.) 
1 

Брой реализирани проекти за нови и 

рехабилитация на съществуващи пешеходни 

пространства (площади, тротоари, паркове, 

градинки) 

Брой 
Община 

Лозеница 

0 

(2020 г.) 
3 

Изграждане на канализация Км 

Община 

Лозенец,  ВиК 

оператор 

0 

(2020 г.) 
0 

http://rta.tourism.government.bg/TFRegister.aspx
http://rta.tourism.government.bg/TFRegister.aspx
http://rta.tourism.government.bg/TFRegister.aspx
http://rta.tourism.government.bg/TARegister.aspx
http://rta.tourism.government.bg/TARegister.aspx
http://rta.tourism.government.bg/TARegister.aspx
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Индикатор 
Мерна 

единица 

Източник на 

информация 

Базова 

стойност 

(година) 

Стойност 

ГД 

(година) 

Реализирани проекти за подобряване 

качеството и достъпа до питейна вода 
Брой 

Община 

Лозенец,  ВиК 

оператор 

0 

(2020 г.) 
0 

Санирани общински сгради с внедрени мерки 

за енергийна ефективност 
Брой 

Община 

Лозенец 

0 

(2020 г.) 
0 

Реализирани проекти за опазване и 

подобряване на околната среда 
Брой 

Община 

Лозенец 

0 

(2020 г.) 
0 

Създадени социални предприятия Брой 

Община 

Лозница,  

Регистър на 

социалните 

предприятия 

0 

(2020 г.) 
0 

Новорегистрирани спортни клубове Брой 
Община 

Лозница 

0 

(2020 г.) 
0 

Реновирани образователни обекти Брой 
Община 

Лозница 

0 

(2020 г.) 
1 

Реновирани спортни обекти Брой 
Община 

Лозница 

0 

(2020 г.) 
1 

Реновирани културни обекти Брой 
Община 

Лозница 

0 

(2020 г.) 
0 

Внедрени нови стандарти/добри практики Брой 
Община 

Лозница 

0 

(2020 г.) 
0 

Средно годишен брой обучения за служители Брой 
Община 

Лозница 

0 

(2020 г.) 
13 

Средно годишен брой обучени служители Брой 
Община 

Лозница 

0 

(2020 г.) 
9 

Участие в проекти за интегрирани 

териториални инвестиции (ИТИ) със съседни 

общини 

Брой 
Община 

Лозница 

0 

(2020 г.) 
0 

Източник: по данни на НСИ, Община Лозница, ДБТ - Разград, ИСУН, собствени изчисления 
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4. ДЕЙСТВИЯТА, ПРЕДПРИЕТИ ОТ КОМПЕТЕНТНИТЕ ОРГАНИ С ЦЕЛ 

ОСИГУРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТ И ЕФИКАСНОСТ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПИРО 

Съгласно чл. 72 от ППЗРР годишните доклади включват в себе си информация за действията, 

предприети от компетентните органи за осигуряване на ефективност и ефикасност при 

изпълнението на плана. Те включват следните компоненти: 

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

данни; 

▪ преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на плана за интегрирано развитие 

на общината през годината, както и мерките за преодоляване на тези проблеми; 

▪ мерките за осигуряване на информация и публичност на действията по изпълнение на плана; 

▪ мерките за постигане на необходимото съответствие на ПИРО със секторните политики, 

планове и програми на територията на общината, включително мерките за ограничаване 

изменението на климата и за адаптацията към вече настъпилите промени; 

▪ мерките за прилагане принципа на партньорство; 

▪ резултатите от извършени оценки към края на съответната година. 

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

Основна мярка за наблюдение изпълнението на ПИРО е чрез предвидените в ЗРР 

инструменти за това – годишни доклади, междинна оценка, последваща оценка. 

Действащите механизми за събиране, обработване и анализ на данните са предопределени от 

източниците на официална информация у нас, както и механизмите за нейното получаване. В този 

смисъл формалният механизъм може да се обобщи в следните четири стъпки (дейности): 

▪ Изготвяне на списък с необходимата информация за изготвяне на годишния доклад и/или 

междинна/последваща оценка. 

▪ Подготовка и изпращане на официални писма до съответните институции с искане за 

информация и данни 

▪ След получаване на данните, систематизиране им в единна база данни за целите на 

доклада/оценката 

▪ Обработка на систематизираните данни и оформяне на резултатите от извършените анализи 

с тях. 

Проблеми, възникнали в процеса на прилагане на ПИРО и мерките за преодоляването им 

За 2021 година проблемите са външни за община Лозница. Те са породени от продължаваща 

Ковид пандемия, политическата нестабилност на централно ниво, увеличаващата се инфлация и 

рязкото повишаване на режийните разходи на Общината, дължащите се на цените на горивата. Това 

силно ограничава възможностите за извършване на планови капиталови инвестиции, както и 

възможността да се кандидатства по различни програми за привличане на външно финансиране. По-

късното приемане на ПИРО Лозница в края на месец март (приет с Решение № 143 по Протокол № 

26 / 31.03.2021 г. на Общински съвет Лозница), не оказва значително влияние върху изпълнението 

му, тъй като планът надгражда предходния Общински план за развитие и не са констатирани 

пропуснати възможности. 
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Мерки за осигуряване на информация и публичност на действията по изпълнение на плана  

Още с изготвянето на ПИРО е разработена и комуникационна стратегия към него. В нея са 

описани методите и подходите за взаимодействие с различните заинтересовани страни както в хода 

на изготвянето на плана, така и при последващата му реализация. 

В допълнение, ПИРО е публикуван на сайта на Общината, за да може всеки заинтересован 

да се запознае с него. Предвижда се настоящият годишен доклад също да бъде публикуван на сайта 

на Община Лозница. 

Други методи за осигуряване на публичност по изпълнението на плана са публикации в 

медии (онлайн и традиционни) за развитието на проекти, заложени в ПИРО. Доколкото настоящият 

доклад се фокусира върху едва първата година (на практика 9 месеца след приемането му) на 

изпълнението на ПИРО, то се очаква мерките за публичност тепърва да се разгърнат в пълнота през 

следващите години. 

Мерки за постигане на необходимото съответствие на плана със секторните политики, 

планове и програми на територията на общината, включително мерките за ограничаване 

изменението на климата и за адаптацията към вече настъпилите промени 

Съответствието на ПИРО Лозница със секторните планове и програми се постига чрез 

периодичен мониторинг на измененията или приемането на нови стратегически документи, 

отнасящи се до развитието на територията. За програмния период 2021-2027 година ПИРО е един 

от първите документи, който задава рамка за разработване на по-детайлни секторни стратегии и 

програми. В този смисъл може да се заключи, че ПИРО е в пълен синхрон с останалите 

стратегически документи на местно ниво, включително тези отнасящи се до климатичните 

изменения и мерките за борба с тях.  

Допълнително, значителна част от средствата, предвидени за реализация на дейности и 

проекти в ПИРО, се очаква да бъдат привлечени от „европейските програми“. Последните се 

изготвят в пълен синхрон с националното законодателство и стратегическа рамка. Това гарантира 

съответствие на ПИРО с останалите стратегически документи на регионално и национално нива. 

Мерки за прилагане принципа на партньорство 

Прилагането на принципа на партньорство е гарантиран от изготвената комуникационна 

стратегия, приложение към ПИРО Лозница. В нея са идентифицирани и систематизирани 

заинтересованите страни и са определени приложимите комуникационни дейности и канали за 

комуникиране на ПИРО Лозница 

Резултати от извършени оценки 

Към 31.12.2021 година не са извършвани оценки във връзка с изпълнението на ПИРО 

Лозница. 
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5. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ, ДОПРИНАСЯЩИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ И 

ПРИОРИТЕТИТЕ НА ПИРО С РАЗМЕРА НА УСВОЕНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ОТЧЕТНИЯ 

ПЕРИОД И ИЗТОЧНИЦИТЕ НА ТЯХНОТО ФИНАНСИРАНЕ 

2021 година е първата, която премина изцяло под влиянието на Ковид-19 пандемията, a 

редица проекти в тази връзка бяха забавени. Настъпиха засилени инфлационни процеси, които  се 

отразиха на възможностите на общината да финансира всички заложени дейности в капиталовата 

си програма. Доколкото Ковид-19 продължава да се разглежда като форсмажорно обстоятелство и 

в ПИРО не са заложени специални дейности за преодоляването на последствията от пандемията, то 

в годишния доклад т.нар. „ковид-мерки“ са изведени отделно от приоритетите на плана и са 

включени само в общото изпълнение на ПИРО. 

Проектите с принос към ПИРО Лозница, изпълнени или в процес на изпълнение и оценка 

през 2021 г., са систематизирани по отделните приоритети и мерки. 

Напредъкът в изпълнението на ПИРО през 2021 година има количествено измерение от общо 

121 (от тях 1 свързан с Ковид-19) отчетени проекта и инициативи на обща стойност от 7 959 170,94 

лв. Реално изплатените средства (местните инвестиици и трансферите от републиканския бюджет 

и от програмите на ЕС) са в размер на 3 820 817,67лв. 

Пълният набор от проекти, реализирани през 2021 година, са посочени с техните параметри, 

съгласно ППЗРР (включително източник на финансиране и усвоени средства за 2021 г.) в 

приложението към годишния доклад и обхващат: 

 проекти, които са изцяло изпълнени в рамките на 2021 г.; 

 проекти, които са в процес на изпълнение през 2021. Тук се включват проекти и инициативи, 

които са започнати преди 2021 г. или продължават през 2022 г. При финансовото отчитане, 

там където е било възможно, с оглед наличната информация, е представена усвоената сума 

само за 2021 г. 

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

сключени договори по проектите и инициативите през 2021 г. Второто е реално изплатените 

средства по тези договори. Това уточнение е важно, защото в края на 2021 г. са сключени договори 

по отделни програми, но в същото време все още не е направено плащане по тях. Поради тази 

причина се отчита разминаване от над 50% между реалното финансово изпълнение, което е в размер 

на близо 6,96% и индикативното такова (на база само сключени договори, без плащания по тях), 

което достига 15,71%. 



Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на ПИРО 2021-2027 г. на община Лозница 

за периода 01.01.2021-31.12.2021 г. 

19 

 

Фигура 2. Индикативна стойност и реално изплатени средства по проекти в община Лозница, по мерки 

за 2021 г 

Източник: Община Лозница, ИСУН, собствени изчисления 

През отчетния период изпълнението на проекти в община Лозница се характеризира изцяло 

с ковид пандемията и преодоляване на последствията от нея, както и с довършване на вече 

започнали проекти. Въпреки тази трудна обстановка, през 2021 година започват и няколко по-

големи и важни за общината проекти като пректа за ремонт на третокласен път (III-206) в участъка 

от с. Ловско до с. Крояч и модернизиране на техничекската инфраструктура на общинските 

училища. 

В рамките на отделните мерки за развитие, заложени в ПИРО се наблюдава известен 

дисбаланс в изпълнението през годината. 

Мярка 1.1. „Подобряване на съществуващия местен бизнес, насърчаване на 

предприемачеството и развитие на нови МСП“ през 2021 година са сключени пет договора по ПРСР. 

Обичайното забавяне в реализацията на тези проекти, обаче води до липса на реално плащане по 

тях. Поради тази причина финансовото изпълнението на приоритета към 31.12.2021 година е 0,03 

%. 

Мярка 1.2. „Развитие на туристическа дейност и популяризиране на културното наследство 

като възможност за допълнителни доходи на населението“ - не са отчетени никакви дейности по 

изпълнението на мярката. Финансово изпълнение към края на 2021 година е 0%. 

Мярка 1.3. „Създаване на нови работни места, подобряване на заетостта и по-квалифицирана 

работна ръка“ - не са отчетени никакви дейности по изпълнението на мярката. Финансово 

изпълнение към края на 2021 година е 0%. 

Реализацията на проекти по Мярка 2.1. „Премахване на дефицитите във всички основни 

мрежи на техническата инфраструктура“ включва основно инфраструктурни проекти, свързани за 

реконструкция, ремонт и рехабилитация на общинската пътна мрежа. Общият брой на проектите 

към този приоритет са 68 с индикативна стойност от 4,830 млн. лв., от които са разплатени 2,252 

млн. лв. Това спомога за постигането на 13,75% от финансовото изпълнение на приоритета. 

Мярка 2.2. „Благоустрояване на населените места (жизнената среда)“ – в тази мярка попадат 

три проекта, като два от тях са финализирани през 2021г., а третият е с период за реализация до края 

на 2022 г. Мярката е с изключително нисък процент на реализиране спрямо заложените стойности 
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в ПИРО Лозница. Това се дължи главно на ковид пандемията, която замрази или просрочи 

планирането и изпълнението на редица общински проекти през 2021г.  

Реализацията на проекти към мярка 2.3. „Опазване на околната среда и управление на 

рисковете, повишаване на енергийна ефективност и внедряване на ВЕИ“ включва диверсификация 

на начина за отопление на общински сгради, както и ремонт на административната сграда в гр. 

Лозница. Общият брой на проектите към тази мярка са 4 с индикативна стойност от 90,104 хил. лв., 

от които са разплатени 61 хил. лв. За съжаление не може да се изчисли какъв е процентът на 

финансовото изпълнение на мярката, тъй като в ПИРО Лозница са заложени нулеви стойности за 

съответната мярка. 

Мярка 3.1. „Подобряване на образованието, спорта и младежките дейности и тяхната 

инфраструктура“ е най-добре изпълняващата се мярка по отношение на процент на финансово 

изпълнение (22,96%), формиран от заложените в ПИРО стойности и реално изплатените средства 

към датата на отчитане (642,78 хил. лв.) 

Мярка 3.2. „Подобряване на достъпа и развитие на здравните и социалните услуги и тяхната 

инфраструктура“ – към тази мярка спадат два важни проекта. Единият се осъществява чрез ОП 

„Развитие на човешките ресурси“ по процедура „Патронажна грижа+“, а другият – „Патронажна 

грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ - съвместно с община Самуил. Индикативната 

стойност на мярката е 285,46 хил. лв., като 115,64 хил. лв. от тях са реално изплатени. 

Мярка 3.3. „Поддържане и развитие на културната инфраструктура“ - не са отчетени никакви 

дейности по изпълнението на мярката. Финансово изпълнение към края на 2021 година е 0%. 

Мярка 4.1. „Развитие на административния капацитет в услуга на гражданите и бизнеса, 

междуобщински и международни сътрудничества и партньорства за решаване на общи проблеми“ 

– не са отчетени никакви дейности по изпълнението на мярката. Финансово изпълнение към краят 

на 2021 година е 0%. 

Мярка 4.2. „Внедряване на добри практики в областта на управлението, информационното 

обезпечаване и дигитализация на административните услуги“ –  Към тази мярка спадат три проекта/ 

инициативи, който формират обща индикативна стойност в размер на 8,62 хил. лв. Реалнно 

изплатени средства са в размер на 100% от индикативната стойност.  Реализираните проекти към 

тази мярка допринасят за 1.21% от предварителните планираните средства в ПИРО. 

Ковид мерки – 1 проект със средна стойност 335,82 хил. лв., като за него са изплатени 221, 

710 хил. лв. Не може да бъде изчислена общият процент на изпълнение, тъй като в ПИРО Лозница 

липсват заложени индикативни стойности. 
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Източник: Община Лозница, ИСУН, собствени изчисления 

 

Фигура 3. Изпълнението на мерките спрямо реално изплатените средства и заложените 

такива в ПИРО Лозница 2021-2027 
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Общото изпълнение за периода 01.01.2021-31.12.2021 г. е 121 изпълнени или текущи 

проекта със средна стойност от 32 хил. лв. на проектно предложение, които са разпределени по 

мерки, както следва: 

 Мярка 1.1. Подобряване на съществуващия местен бизнес, насърчаване на 

предприемачеството и развитие на нови МСП– 15 проекта със средна стойност 38,42 хил. лв. 

 Мярка 1.2. Развитие на туристическа дейност и популяризиране на културното наследство 

като възможност за допълнителни доходи на населението – не са реализирани проекти. 

 Мярка 1.3. Създаване на нови работни места, подобряване на заетостта и по-квалифицирана 

работна ръка – не са изпълнени проекти. 

 Мярка 2.1. Премахване на дефицитите във всички основни мрежи на техническата 

инфраструктура – 68 проекта на стойност 71,03 хил. лв. 

 Мярка 2.2. Благоустрояване на населените места (жизнената среда) – 3 проекта със средна 

стойност 42,93 хил. лв. 

 Мярка 2.3. Опазване на околната среда и управление на рисковете, повишаване на енергийна 

ефективност и внедряване на ВЕИ – 4 проекта със средна стойност 22,53 хил. лв. 

 Мярка 3.1. Подобряване на образованието, спорта и младежките дейности и тяхната 

инфраструктура - 24 проекта със средна стойност 71 хил. лв. 

 Мярка 3.2. Подобряване на достъпа и развитие на здравните и социалните услуги и тяхната 

инфраструктура - 3 проекта със средна стойност 95.15 хил. лв. 

 Мярка 3.3. Поддържане и развитие на културната инфраструктура – не са реализирани 

проекти.  

 Мярка 4.1. Развитие на административния капацитет в услуга на гражданите и бизнеса, 

междуобщински и международни сътрудничества и партньорства за решаване на общи 

проблеми - не са осъществени проекти. 

 Мярка 4.2. Внедряване на добри практики в областта на управлението, информационното 

обезпечаване и дигитализация на административните услуги - 3 проекта със средна стойност 

2,87 хил. лв. 

 Ковид мерки – 1 проект със средна стойност 335,82 хил. лв. 
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Фигура 4. Средна стойност на текущите и изпълнени през 2021 година проекти (по индикативни 

стойности) по заложени мерки 

Източник: по данни на Община Лозница, ИСУН, собствени изчисления 

Характерно за изпълнението на ПИРО през 2021 година е, че близо 44% от реално 

изплатените (вложени) финансови средства идват от централния бюджет, а 53% е приносът на 

ЕСИФ (Европейските структурни и инвестиционни фондове). Собственото финансиране на 

проектите и дейностите за развитието на общината през 2021 година е 3%. В следващата графика 

делът на други източници не е визуализиран, тъй като е относително малък спрямо Размерът на 

финансовите средства от други източници - за изминалата 2021 г. са в размер на 5 хил. лв. - не са 

визуализирани на следващата графика, тъй като са маловажни спрямо основните източници на 

финансиране Към края на 2021 година, поради забавяне в стартирането на проекти по ПРСР, частни 

инвестиции не се отчитат. 
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Фигура 5. Разпределение на реално изплатените средства според източника на финансиране за 2021г. 

Източник: по данни на Община Лозница, ИСУН, собствени изчисления 

Таблица 7. Разпределение на реализираните и реализиращите се проекти за 2021 г 

Приоритет/ мярка 
Индикативна 

стойност 

(хил. лв.) 

Брой 

проекти 

Ср. 

стойност 

(хил. лв.) 

Реално 

изплатени 

(хил. лв.) 

Заложени 

в ПИРО 

(хил. лв.) 

% на 

изпълнение 

Приоритет 1: 

Повишаване на 

конкурентоспособност

та на местната 

икономика на основата 

на наличния потенциал 

и подкрепа за 

заетостта 

576,27 15 38,42 391,16 14 600 0,03% 

Мярка 1.1. 

Подобряване на 

съществуващия местен 

бизнес, насърчаване на 

предприемачеството и 

развитие на нови МСП 

576,27 15 38,42 391,16 14 000 2,79% 

Мярка 1.2. Развитие на 

туристическа дейност 

и популяризиране на 

културното наследство 

като възможност за 

допълнителни доходи 

на населението 

0 0 0 0 600 0,00% 

Мярка 1.3. Създаване 

на нови работни места, 

подобряване на 

заетостта и по-

квалифицирана 

работна ръка 

0 0 0 0 0 0,00% 

3%

53%

44%

Общински бюджет ЕСИФ и други финансиращи програми Централен бюджет
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Приоритет/ мярка 
Индикативна 

стойност 

(хил. лв.) 

Брой 

проекти 

Ср. 

стойност 

(хил. лв.) 

Реално 

изплатени 

(хил. лв.) 

Заложени 

в ПИРО 

(хил. лв.) 

% на 

изпълнение 

Приоритет 2: 

Изграждане на 

техническите 

инфраструктури, 

благоустрояване на 

населените места в 

общината и опазване 

на околната среда 

5 048,93 75 136,48 2 440,91 33 129 0,15% 

Мярка 2.1. Премахване 

на дефицитите във 

всички основни мрежи 

на техническата 

инфраструктура 

4 830,05 68 71,03 2 252,85 16 384 13,75% 

Мярка 2.2. 

Благоустрояване на 

населените места 

(жизнената среда) 

128,78 3 42,93 126,94 16 745 0,76% 

Мярка 2.3. Опазване на 

околната среда и 

управление на 

рисковете, повишаване 

на енергийна 

ефективност и 

внедряване на ВЕИ 

90,10 4 22,53 61,12 0 0,00% 

Приоритет 3: Развити 

и достъпни 

образователни, 

здравни, социални, 

културни услуги и 

младежки и спортни 

дейности 

2 687,16 28 191,22 771,26 6 530 0,29% 

Мярка 3.1. 

Подобряване на 

образованието, спорта 

и младежките 

дейности и тяхната 

инфраструктура 

1 704,07 24 71 642,78 2 800 22,96% 

Мярка 3.2. 

Подобряване на 

достъпа и развитие на 

здравните и 

социалните услуги и 

тяхната 

инфраструктура 

285,46 3 95,15 115,64 2 050 5,64% 

Мярка 3.3. 

Поддържане и 

развитие на 

културната 

инфраструктура 

0 0 0 0 1 680 0,00% 



Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на ПИРО 2021-2027 г. на община Лозница 

за периода 01.01.2021-31.12.2021 г. 

25 

 

Приоритет/ мярка 
Индикативна 

стойност 

(хил. лв.) 

Брой 

проекти 

Ср. 

стойност 

(хил. лв.) 

Реално 

изплатени 

(хил. лв.) 

Заложени 

в ПИРО 

(хил. лв.) 

% на 

изпълнение 

Приоритет 4: Добро 

управление съвместно 

със заинтересованите 

страни и гражданите 

8,62 3 2,87 8,62 850 0.01% 

Мярка 4.1. Развитие на 

административния 

капацитет в услуга на 

гражданите и бизнеса, 

междуобщински и 

международни 

сътрудничества и 

партньорства за 

решаване на общи 

проблеми 

0 0 0 0 140 0,00% 

Мярка 4.2. Внедряване 

на добри практики в 

областта на 

управлението, 

информационното 

обезпечаване и 

дигитализация на 

административните 

услуги 

8,62 3 2,87 8,62 710 1,21% 

COVID-19 мерки 335,82 1 335,82 221,71 - - 

ОБЩО ЗА ПИРО 

2021-2027 
7 959 121 32 3 821 55 109 6,93% 

Източник: по данни на Община Лозница, ИСУН, собствени изчисления 

Отчетът за 2021 година показва, че финансовият принос на отделните приоритети е силно 

дисбалансиран. С най-голям принос от над две трети (64%) са проектите за постигането на 

приоритет 2. Една пета от изпълнението на ПИРО за 2021 година се дължи на приоритет 3. Ковид 

мерките допринасят за 6% от финансовото изпълнение на ПИРО към 2021 година. 

Фигура 6. Принос на приоритетите към общото изпълнение на ПИРО за 2021 година 

 

Източник: по данни на Община Лозница, ИСУН, собствени изчисления 
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6. ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ 

НАБЛЮДЕНИЕТО НА ПИРО 

 

Общите заключения по отношение изпълнението на ПИРО са, както следва: 

 Пандемията от ковид продължава да оказва влияние върху развитието на общината, 

включително върху изпълнението на проектите. 

 Повишаващата се инфлация през 2021 година и цената на енергийните източници поражда 

необходимостта за насочване на средства за инвестиции към плащане на режийните разходи. 

 Намалява броят на заетите лица (в пълна заетост) в община Лозница през 2020 г. В случай, 

че броят продължи да намалява през 2021 г. и след това, който в бъдеще би довел до бъдещи 

проблеми в икономическите дейности по отношение на пазара на труда. 

 Липсата на текущи и/или изпълнени проекти по мерки 1.2., 1.3., 3.3., 4.1. възпират 

изпълнението на приоритетите заложени в ПИРО Лозница 2021 – 2027 г. 

 Отчитайки всички ограничители на средата, може да се заключи, че общото изпълнение на 

ПИРО за 2021 година е добро – 6,96% реално изплатени средства и цели 15,71% по обща 

индикативна стойност. 

 Липсата на заложен индикативен бюджет в ПИРО Лозница по мярка 2.3. „Опазване на 

околната среда и управление на рисковете, повишаване на енергийна ефективност и 

внедряване на ВЕИ“ води до невъзможността да се изчисли процентът на финансовото 

изпълнение на мярката, въпреки разходваните средства по нея. За целите на следващите 

годишни доклади и тяхната ефективност и с цел по-добро отчитането на постигнатите 

резултати, се препоръчва при бъдеща актуализация на ПИРО Лозница, да се извърши 

редакция върху индикативната стойност на тази мярка в програмата за реализация. 

 Индикаторът „средно годишна брутна заплата“ постига и дори надхвърля през 2021 г. (10 830 

лв.) целевата стойност от 10 000 лв. В тази връзка се препоръчва актуализация на целевата 

стойност при изготвяне на актуализация на ПИРО. 

 Съществува потенциална заплаха община Лозница да остане без здравно обслужване, в 

случай, че настъпи форсмажорна ситуация с броят лекари и лекари по дентална медицина.  

 Основен принос за добро изпълнение на ПИРО имат мерките 1.1, 2.1, 3.1 и 3.2. 

 Изпълнението на поставените индикатори е добро с изключение на тези, свързани с развитие 

и достъпност на здравните и културните услуги. 

 По отношение на източниците на финансиране се наблюдава висок принос на европейските 

структурни фондове - 53% и националния бюджет – 44%. 

 

Поради факта, че това е първият годишен доклад за наблюдение изпълнението на ПИРО е 

невъзможно да се сравни с предходни години. 

Препоръчва се, обаче настояща структура на доклада да бъде продължена и в следващите 

години, за да може по-лесно да се проследява напредъка на ПИРО. В същото време единната 

структура ще подпомогне по-качествено, лесно и пълно разработване на предстоящите междинна и 

окончателната оценка на ПИРО. 
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7. ПРИЛОЖЕНИЯ  

Приложение 1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО на 

община Лозница за периода 01.01-31.12.2021 г. 



Приложение 1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Лозница през 2021 г.

Общински 

бюджет

ЕСИФ и други 

финансиращи 

програми

Централен 

бюджет

Частни 

инвестиции

Други 

източници

576.33 391.20 0.00 391.20 0.00 0.00 0.00

576.33 391.20 0.00 391.20 0.00 0.00 0.00

1

Увеличение на растениевъдното и 

животновъдното стопанство на млад фермер и 

подобряване на механизацията

31.65 24.45 ПРСР 0.00 24.45 0.00 0.00 0.00 Текущ

2

Развитие на малкото стопанство чрез 

увеличаване на използваната земеделска земя , 

създаване на овощна градина – сливи  и 

закупуване на   мотокултиватор

29.34 19.56 ПРСР 0.00 19.56 0.00 0.00 0.00 Текущ

3
Стартова помощ за развитие на малко стопанство- 

сектор пчеларство
29.34 19.56 ПРСР 0.00 19.56 0.00 0.00 0.00 Текущ

4

Развитие и модернизиране на земеделското 

стопанство в сектор Растениевъдство, на 

територията на област Разград

48.90 24.45 ПРСР 0.00 24.45 0.00 0.00 0.00 Текущ

5

Развитие на малкото стопанство чрез 

увеличаване на броя на  отглежданите  млечни 

овце , създаване на трайно насаждение- сливи и 

закупуване на малък трактор

29.34 19.56 ПРСР 0.00 19.56 0.00 0.00 0.00 Текущ

6

Развитие на малкото стопанство чрез 

увеличаване на използваната земеделска земя , 

създаване на овощна градина – кайсии и 

закупуване на прикачен инвентар- косачка

29.34 19.56 ПРСР 0.00 19.56 0.00 0.00 0.00 Текущ

7
„Отглеждане на овощни градини в община 

Лозница“
29.34 19.56 ПРСР 0.00 19.56 0.00 0.00 0.00 Текущ

8
Стартова  помощ за създаване на стопанство на 

млад фермер
48.90 24.45 ПРСР 0.00 24.45 0.00 0.00 0.00 Текущ

9
Развитие на земеделско стопанство от овощни 

насаждения в община Лозница
48.90 24.45 ПРСР 0.00 24.45 0.00 0.00 0.00 Текущ

Приоритет 1: Повишаване на 

конкурентоспособността на местната 

икономика на основата на наличния 

потенциал и подкрепа за заетостта

Мярка 1. Подобряване на съществуващия местен 

бизнес, насърчаване на предприемачеството и 

развитие на нови МСП

Разпределение на финансовите средства

Статус№ Проект/инициатива
Стойност 

(хил. лв.)

Реално 

изплатени 

(2021)

Източник на 

финансиране

1/10



Приложение 1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Лозница през 2021 г.

Общински 

бюджет

ЕСИФ и други 

финансиращи 

програми

Централен 

бюджет

Частни 

инвестиции

Други 

източници

Разпределение на финансовите средства

Статус№ Проект/инициатива
Стойност 

(хил. лв.)

Реално 

изплатени 

(2021)

Източник на 

финансиране

10
Стартова помощ за създаване на стопанство на 

млад фермер
45.90 24.45 ПРСР 0.00 24.45 0.00 0.00 0.00 Текущ

11
Стартова помощ за създаване на стопанство на 

млад фермер
48.90 24.45 ПРСР 0.00 24.45 0.00 0.00 0.00 Текущ

12

Развитие на малкото стопанство чрез 

увеличаване на броя на пчелните семейства  и  

закупуване на оборудване.

29.34 19.56 ПРСР 0.00 19.56 0.00 0.00 0.00 Текущ

13 Отглеждане на трайни насаждения - сливи 48.90 48.90 ПРСР 0.00 48.90 0.00 0.00 0.00 Текущ

14
Развиване на овощно стопанство на територията 

на община Лозница
48.90 48.90 ПРСР 0.00 48.90 0.00 0.00 0.00 Текущ

15
Стартова помощ за развитие на малко 

стопанство.
29.34 29.34 ПРСР 0.00 29.34 0.00 0.00 0.00 Текущ

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

няма отчетени проекти по тази мярка 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

няма отчетени проекти по тази мярка 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5 048.93 2 440.9 27.84 759.62 1 648.46 0.00 5.00

4 830.05 2 252.85 16.81 665.14 1 570.90 0.00 0.00

1 Реконст.и рехабил. на ул. „Ивайло“, гр.Лозница 187.94 100.96 ПРСР 0.00 100.96 0.00 0.00 0.00 Завършен

2
Реконст.и рехабил.на ул. „Назъм Хикмет“, 

с.Ловско
79.95 43.86 ПРСР 0.00 43.86 0.00 0.00 0.00 Завършен

Мярка 1. Премахване на дефицитите във всички 

основни мрежи на техническата инфраструктура

Мярка 2. Развитие на туристическа дейност и 

популяризиране на културното наследство като 

възможност за допълнителни доходи на 

населението

Мярка 3. Създаване на нови работни места, 

подобряване на заетостта и по-квалифицирана 

работна ръка

Приоритет 2: Изграждане на техническите 

инфраструктури, благоустрояване на 

населените места в общината и опазване на 

околната среда
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Приложение 1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Лозница през 2021 г.

Общински 

бюджет

ЕСИФ и други 

финансиращи 

програми

Централен 

бюджет

Частни 

инвестиции

Други 

източници

Разпределение на финансовите средства

Статус№ Проект/инициатива
Стойност 

(хил. лв.)

Реално 

изплатени 

(2021)

Източник на 

финансиране

3
Реконст.и рехабил.на ул. „Петко Вълчев”, 

с.Ловско
231.77 127.15 ПРСР 0.00 127.15 0.00 0.00 0.00 Завършен

4 Ремонт на ул. „Здравец“, с. Бели лом 24.99 0.27
Общински 

бюджет
0.27 0.00 0.00 0.00 0.00 Завършен

5 Ремонт на ул. „Розова Долина“, с. Веселина 97.13 1.04
Общински 

бюджет
1.04 0.00 0.00 0.00 0.00 Завършен

6 Ремонт на ул. „Струма“, с. Студенец 6.24 0.10
Общински 

бюджет
0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 Завършен

7 Ремонт на ул. „Камчия“, с. Студенец 52.31 0.40
Общински 

бюджет
0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 Завършен

8 Ремонт на ул. „Дунав“, с. Студенец 7.30 0.10
Общински 

бюджет
0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 Завършен

9 Ремонт на ул. „Христо Ботев“, с. Синя вода 22.17 0.23
Общински 

бюджет
0.23 0.00 0.00 0.00 0.00 Завършен

10 Ремонт на ул. „Хаджи Димитър“, с.Синя вода 27.41 0.32
Общински 

бюджет
0.32 0.00 0.00 0.00 0.00 Завършен

11
Ремонт на ул. „Христо Смирненски“, с. Синя 

вода
15.08 0.17

Общински 

бюджет
0.17 0.00 0.00 0.00 0.00 Завършен

12
Ремонт на ул. „Александър Стамболийски“ и ул. 

„Йордан Йовков“, с. Манастирци
9.42 0.11

Общински 

бюджет
0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 Завършен

13 Ремонт на ул. „Средна гора“, с. Чудомир 25.53 0.30
Общински 

бюджет
0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 Завършен

14
Реконст.и рехабил.на ул. „Бели Лом“, 

с.Манастирско
27.40 15.03 ПРСР 0.00 15.03 0.00 0.00 0.00 Завършен

15 Рехабилитация на улично осветление гр.Лозница 2.83 2.83
Централен 

бюджет
0.00 0.00 2.83 0.00 0.00 Завършен

16 Ремонт на ул. „Осъм“, с. Бели лом 16.79 0.23
Общински 

бюджет
0.23 0.00 0.00 0.00 0.00 Завършен

17 Ремонт на ул. „Китка“, с. Бели лом 19.01 0.24
Общински 

бюджет
0.24 0.00 0.00 0.00 0.00 Завършен

18 Ремонт на ул. „В.Левски“, гр.Лозница 20.18 0.20
Общински 

бюджет
0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 Завършен

19 Ремонт на ул. „Мадара“, с. Манастирци 13.65 0.17
Общински 

бюджет
0.17 0.00 0.00 0.00 0.00 Завършен

20 Ремонт на ул. „Янтра“, с. Веселина 35.07 0.32
Общински 

бюджет
0.32 0.00 0.00 0.00 0.00 Завършен
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21 Ремонт на ул. „Н. Й. Вапцаров“, с. Манастирско 25.11 0.25
Общински 

бюджет
0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 Завършен

22 Ремонт на ул. „Ахелой“, с. Бели лом 24.08 0.27
Общински 

бюджет
0.27 0.00 0.00 0.00 0.00 Завършен

23 Ремонт на ул. „Йордан Йовков“, с. Манастирци 39.84 0.46
Общински 

бюджет
0.46 0.00 0.00 0.00 0.00 Завършен

24 Ремонт на ул. „Средна гора“, с. Веселина 39.94 0.57
Общински 

бюджет
0.57 0.00 0.00 0.00 0.00 Завършен

25 Ремонт на ул. „Витоша“, с. Студенец 15.81 0.24
Общински 

бюджет
0.24 0.00 0.00 0.00 0.00 Завършен

26 Ремонт на ул. „Елин Пелин“, с.Бели Лом 23.13 0.29
Общински 

бюджет
0.29 0.00 0.00 0.00 0.00 Завършен

27 Ремонт на ул. „Пенчо Кубадински“, гр.Лозница 29.60 0.19
Общински 

бюджет
0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 Завършен

28
Реконст.и рехабил.на ул. „Тодор Каблешков“, 

с.Чудомир
249.44 136.84 ПРСР 0.00 136.84 0.00 0.00 0.00 Завършен

29 Ремонт на ул. „Христо Ботев“, с. Сейдол 71.49 0.58
Общински 

бюджет
0.58 0.00 0.00 0.00 0.00 Завършен

30 Реконст.и рехабил.на ул. „Хан Крум“, гр.Лозница 113.02 54.86 ПРСР 0.00 54.86 0.00 0.00 0.00 Завършен

31 Ремонт на ул. „Странджа“, с. Манастирци 12.60 0.16
Общински 

бюджет
0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 Завършен

32 Ремонт на ул. „Черно море“, с. Веселина 30.62 0.32
Общински 

бюджет
0.32 0.00 0.00 0.00 0.00 Завършен

33 Ремонт на ул. „Паркова“, с. Синя вода 68.39 0.77
Общински 

бюджет
0.77 0.00 0.00 0.00 0.00 Завършен

34 Ремонт на ул. „Марица“, с. Бели лом 36.29 0.35
Общински 

бюджет
0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 Завършен

35
Реконст.и рехабил.на ул. „Хр.Смирненски“, 

с.Ловско
76.50 41.97 ПРСР 0.00 41.97 0.00 0.00 0.00 Завършен

36
Ремонт на ул. „Осми март“ и „Васил Левски“, с. 

Синя вода
44.67 0.36

Общински 

бюджет
0.36 0.00 0.00 0.00 0.00 Завършен

37 Ремонт на ул. „Странджа“, с. Бели лом 8.02 0.08
Общински 

бюджет
0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 Завършен
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38
Реконст.и рехабил.на ул. „П.Пенев“, 

с.Манастирско
69.54 38.15 ПРСР 0.00 38.15 0.00 0.00 0.00 Завършен

39
Реконст.и рехабил.на ул. „Кл.Ворошилов“, 

с.Ловско
196.48 106.31 ПРСР 0.00 106.31 0.00 0.00 0.00 Завършен

40 Ремонт на ул. „Шейново“, с. Синя вода 20.00 0.24
Общински 

бюджет
0.24 0.00 0.00 0.00 0.00 Завършен

41 Ремонт на ул. „Странджа“, с. Студенец 51.95 0.54
Общински 

бюджет
0.54 0.00 0.00 0.00 0.00 Завършен

42 Ремонт на ул. „Вихрен“, с. Синя вода 13.99 0.17
Общински 

бюджет
0.17 0.00 0.00 0.00 0.00 Завършен

43 Ремонт на ул. „Еделвайс“, с. Чудомир 15.75 0.18
Общински 

бюджет
0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 Завършен

44 Ремонт на ул. „Стара Планина“, гр. Лозница 22.19 0.17
Общински 

бюджет
0.17 0.00 0.00 0.00 0.00 Завършен

45
Реконструкция на ул. „Йодан Йовков“, с. 

Гороцвет СМР ППР
113.93 110.39

Централен 

бюджет
0.00 0.00 110.39 0.00 0.00 Текущ

46
Ремонт на ул. „Пробуда“, с. Ловско  ПМС № 

373/27.12.2019г. СМР и СН
72.63 69.63

Общински и 

Централен 

бюджет

0.16 0.00 69.47 0.00 0.00 Завършен

47
Ремонт на ул. „Алеко Константинов“, с. Ловско 

ПМС № 373/27.12.2019г. СМР и СН
28.45 23.64

Общински и 

Централен 

бюджет

0.15 0.00 23.49 0.00 0.00 Завършен

48
Ремонт на ул. „Паркова“, с. Ловско ПМС № 

373/27.12.2019г. СМР и СН
182.48 155.61

Общински и 

Централен 

бюджет

0.51 0.00 155.09 0.00 0.00 Завършен

49
Ремонт на ул. „Г. С. Раковски“, с. Сейдол ПМС 

№ 373/27.12.2019г. СМР и СН
289.26 160.36

Общински и 

Централен 

бюджет

1.06 0.00 159.29 0.00 0.00 Завършен

50
Ремонт на ул. „Ген.Скобелев“, с. Трапище  ПМС 

№ 373/27.12.2019г. СМР и СН
74.54 71.54

Общински и 

Централен 

бюджет

0.50 0.00 71.05 0.00 0.00 Завършен

51
Площад с.Сейдол ПМС № 373/27.12.2019г. СМР 

и СН
149.62 147.36

Общински и 

Централен 

бюджет

1.00 0.00 146.36 0.00 0.00 Завършен

52
Ремонт на ул. „В.Левски“, с. Трапище  ПМС № 

373/27.12.2019г. СМР и СН
74.75 71.75

Общински и 

Централен 

бюджет

0.50 0.00 71.25 0.00 0.00 Завършен
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53
Ремонт на ул. „В.Левски“, с. Сейдол ПМС № 

373/27.12.2019г. СМР и СН
80.93 76.12

Общински и 

Централен 

бюджет

0.52 0.00 75.60 0.00 0.00 Завършен

54
Ремонт на ул. „Христо Ботев“, с. Трапище ПМС 

№ 373/27.12.2019г. СМР и СН
180.95 157.14

Общински и 

Централен 

бюджет

1.03 0.00 156.11 0.00 0.00 Завършен

55
Ремонт на ул. „Вит“, с. Ловско ПМС № 

373/27.12.2019г. СМР и СН
85.19 82.19

Общински и 

Централен 

бюджет

0.56 0.00 81.64 0.00 0.00 Завършен

56
Ремонт на ул. „Ал.Стамболийски“, с. Ловско 

ПМС № 373/27.12.2019г. СМР СН
68.00 65.00

Общински и 

Централен 

бюджет

0.47 0.00 64.54 0.00 0.00 Завършен

57 Ремонт на ул. „Огоста“, с. Студенец ППР 4.55 3.64
Централен 

бюджет
0.00 0.00 3.64 0.00 0.00 Завършен

58
Ремонт на ул. „Цариградско шосе“, с. Бели Лом 

ППР
339.39 8.99

Централен 

бюджет
0.00 0.00 8.99 0.00 0.00 Завършен

59 Ремонт на ул. „Илия Йовчев“, с. Гороцвет ППР 8.93 4.63
Централен 

бюджет
0.00 0.00 4.63 0.00 0.00 Завършен

60 Ремонт на ул. „Христо Ботев“, с. Веселина ППР 10.40 8.32
Централен 

бюджет
0.00 0.00 8.32 0.00 0.00 Завършен

61 Ремонт на ул. „Тунджа“, с. Веселина ППР 5.44 4.35
Централен 

бюджет
0.00 0.00 4.35 0.00 0.00 Завършен

62
Път RAZ 2085/Ловско-Крояч СМР и ППР, 

с.Ловско
305.35 305.34

Централен 

бюджет
0.00 0.00 305.34 0.00 0.00 Текущ

63
RAZ 2083/III-206 Пороище, Студенец Градина /II-

49 ППР, гр.Лозница
513.98 27.86

Централен 

бюджет
0.00 0.00 27.86 0.00 0.00 Завършен

64
Път RAZ 3081/І-2.Разград-п.к.Бели Лом/К-

р/яз.Бели Лом/ ППР, с.Бели Лом
11.99 11.99

Централен 

бюджет
0.00 0.00 11.99 0.00 0.00 Завършен

65 Чешма с.Сейдол ППР 0.90 0.90
Централен 

бюджет
0.00 0.00 0.90 0.00 0.00 Завършен

66 Автоспирка с.Студенец 3.00 3.00
Централен 

бюджет
0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 Завършен

67 Автоспирка с.Гороцвет 3.00 3.00
Централен 

бюджет
0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 Завършен

68 Чешма гр.Лозница ППР 1.80 1.80
Централен 

бюджет
0.00 0.00 1.80 0.00 0.00 Завършен
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128.78 126.94 5.00 94.48 22.46 0.00 5.00

1 Детски съоръжения за игра, с.Сейдол 9 998 10.00

Общински 

бюджет и Други 

източници

4 999.00 0.00 0.00 0.00 4 999.00 Завършен

2 Кът за отдих ул. „Пейо Яворов“ 12, с.Трапище 22 458 22.46
Централен 

бюджет
0.00 0.00 22 458.00 0.00 0.00 Завършен

3
„Изграждане на спортна инфраструктура в 

Община Лозница“
96 324 94.48 ПРСР 0.00 94 484.34 0.0000 0.00 0.00 Текущ

90.10 61.12 6.02 0.00 55.10 0.00 0.00

1
Климатици „Общинска администрация“, 

гр.Лозница
20 540 19.54

Централен 

бюджет
0.00 0.00 19 540.00 0.00 0.00 Текущ

2 Климатици ОУ„Виделина“, с.Сейдол 4 620 4.62
Общински 

бюджет
4 620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Завършен

3
ОР на покрив на „Административна сграда“, ул. 

„В.Левски“ №6, гр.Лозница
39 972 11.99

Централен 

бюджет
0.00 0.00 11 992.00 0.00 0.00 Текущ

4 Водогреен котел, гр.Лозница 24 972 24.97

Общински и 

Централен 

бюджет

1 404.00 0.00 23 568.00 0.00 0.00 Завършен

1 989.54 758.43 60.70 661.91 35.82 0.00 0.00

1 704.08 642.79 60.70 546.27 35.82 0.00 0.00

1

Основен ремонт и енергоефективна 

рехабилитация на ПГВМЗ „Александър 

Стамболийски“, гр. Лозница

1 502.14 489.99

ОПРР, 

Общински и 

Държавен 

бюджет

0.00 489.99 0.00 0.00 0.00 Текущ

2
Интерактивен дисплей СУ„Христо Ботев“, 

гр.Лозница
4.80 4.80

Централен 

бюджет
0.00 0.00 4.80 0.00 0.00 Завършен

Мярка 2. Благоустрояване на населените места 

(жизнената среда)

Мярка 3. Опазване на околната среда и 

управление на рисковете, повишаване на 

енергийна ефективност и внедряване на ВЕИ

Приоритет 3: Развити и достъпни 

образователни, здравни, социални, културни 

услуги и младежки и спортни дейности

Мярка 1. Подобряване на образованието, спорта и 

младежките дейности и тяхната инфраструктура
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3
Мултифункционално устройство НУ„Васил 

Левски“, гр.Лозница
0.65 0.65

Общински 

бюджет
0.65 0.00 0.00 0.00 0.00 Завършен

4 Лаптопи  ОУ„Виделина“, с.Сейдол 14.20 14.20
Общински 

бюджет
14.20 0.00 0.00 0.00 0.00 Завършен

5 ОР на събликалня към игрище, с.Синя вода 18.16 18.16
Общински 

бюджет
18.16 0.00 0.00 0.00 0.00 Завършен

6 Лаптопи - 8 бр.СУ„Христо Ботев“, гр.Лозница 7.78 7.78
Централен 

бюджет
0.00 0.00 7.78 0.00 0.00 Завършен

7
Мултимедиен проектор НУ„Васил Левски“, 

гр.Лозница
0.67 0.67

Общински 

бюджет
0.67 0.00 0.00 0.00 0.00 Завършен

8 Принтер СУ„Христо Ботев“, гр.Лозница 3.00 3.00
Централен 

бюджет
0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 Завършен

9
Интерактивна маса СУ„Христо Ботев“, 

гр.Лозница
7.70 7.70

Централен 

бюджет
0.00 0.00 7.70 0.00 0.00 Завършен

10
Компютърен модул СУ„Христо Ботев“, 

гр.Лозница
1.10 1.10

Централен 

бюджет
0.00 0.00 1.10 0.00 0.00 Завършен

11 Лаптопи ПГ по ВМЗ, гр.Лозница 6.34 5.34
Общински 

бюджет
5.34 0.00 0.00 0.00 0.00 Текущ

12
Интерактивна компютърна система ОУ 

„Виделина“, с.Сейдол
6.00 6.00

Общински 

бюджет
6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Завършен

13 Газова уредба за автомобил ПГВМЗ, гр.Лозница 2.72 2.72
Общински 

бюджет
2.72 0.00 0.00 0.00 0.00 Завършен

14
Снегорин премиум НУ„Васил Левски“, 

гр.Лозница
0.85 0.85

Общински 

бюджет
0.85 0.00 0.00 0.00 0.00 Завършен

15
Дигитален микроскоп СУ„Христо Ботев“, 

гр.Лозница
1.72 1.72

Централен 

бюджет
0.00 0.00 1.72 0.00 0.00 Завършен

16
Детско съоръжение за катерене  ОУ„Виделина“, 

с.Сейдол
1.88 1.88

Общински 

бюджет
1.88 0.00 0.00 0.00 0.00 Завършен

17 Шкаф СУ„Хр.Ботев“, гр.Лозница 1.30 1.30
Централен 

бюджет
0.00 0.00 1.30 0.00 0.00 Завършен

18
Телевизор LG-стем кабинет ОУ„Виделина“, 

с.Сейдол
1.40 1.40

Общински 

бюджет
1.40 0.00 0.00 0.00 0.00 Завършен
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Общински 

бюджет

ЕСИФ и други 

финансиращи 

програми

Централен 

бюджет

Частни 

инвестиции

Други 

източници

Разпределение на финансовите средства

Статус№ Проект/инициатива
Стойност 

(хил. лв.)

Реално 

изплатени 

(2021)

Източник на 

финансиране

19
Микроскоп-биоколярен с дигитална камера 

ОУ„Виделина“, с.Сейдол
1.55 1.55

Общински 

бюджет
0.00 0.00 1.55 0.00 0.00 Завършен

20 Пилетна горелка на Спортна зала, гр.Лозница 8.16 8.16
Общински 

бюджет
8.16 0.00 0.00 0.00 0.00 Завършен

21 Осветление на спортна площадка, с.Гороцвет 6.87 6.87
Централен 

бюджет
0.00 0.00 6.87 0.00 0.00 Завършен

22 Спортна площадка, с.Гороцвет 104.42 56.28 ПРСР 0.00 56.28 0.00 0.00 0.00 Текущ

23 Софтуер СУ„Христо Ботев“, гр.Лозница 0.40 0.40
Общински 

бюджет
0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 Завършен

24 Софтуер ОУ „Христо Ботев“, с.Гороцвет 0.27 0.27
Общински 

бюджет
0.27 0.00 0.00 0.00 0.00 Завършен

285.46 115.64 0.00 115.64 0.00 0.00 0.00

1 Лаптопи  3 броя, гр.Лозница 3.15 3.15 ОПРЧР 0.00 3.15 0.00 0.00 0.00 Завършен

2 „Патронажна грижа + в община Лозница“ 212.28 42.46 ОПРЧР 0.00 42.46 0.00 0.00 0.00 Текущ

3

Патронажна грижа за възрастни хора и лица с 

увреждания в Община Лозница и Община 

Самуил

70.03 70.03 ОПРЧР 0.00 70.03 0.00 0.00 0.00 Завършен

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

няма отчетени проекти по тази мярка 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

8.62 8.62 8.62 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

няма отчетени проекти по тази мярка 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Мярка 2. Подобряване на достъпа и развитие на 

здравните и социалните услуги и тяхната 

инфраструктура

Мярка 3. Поддържане и развитие на културната 

инфраструктура

Приоритет 4: Добро управление съвместно 

със заинтересованите страни и гражданите

Мярка 1. Развитие на административния 

капацитет в услуга на гражданите и бизнеса, 

междуобщински и международни сътрудничества 

и партньорства за решаване на общи проблеми
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Общински 

бюджет

ЕСИФ и други 

финансиращи 

програми

Централен 

бюджет

Частни 

инвестиции

Други 

източници

Разпределение на финансовите средства

Статус№ Проект/инициатива
Стойност 

(хил. лв.)

Реално 

изплатени 

(2021)

Източник на 

финансиране

8.62 8.62 8.62 0.00 0.00 0.00 0.00

1
Копирна машина Общинска администрация, 

гр.Лозница
2.62 2.62

Общински 

бюджет
2.62 0.00 0.00 0.00 0.00 Завършен

2 Копирна машина ОбС гр.Лозница 3.00 3.00
Общински 

бюджет
3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Завършен

3 Копирна машина, гр.Лозница 3.00 3.00
Общински 

бюджет
3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Завършен

335.82 221.71 0.00 221.71 0.00 0.00 0.00

1
„3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от 

COVID-19 в Община Лозница"
335.82 221.71 ОПХ 0.00 221.71 0.00 0.00 0.00 Текущ

7 959.24 3 820.88 0.00 97.16 2 034.44 1 684.28 0.00 5.00ОБЩО ИЗПЪЛНЕНИЕ

Мярка 2. Внедряване на добри практики в 

областта на управлението, информационното 

обезпечаване и дигитализация на 

административните услуги

Мерки за преодоляване на последствията от 

COVID-19
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