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финансови инструменти)
Европейско икономическо пространство
Европейски съюз
Информационна система за управление и наблюдение на средствата от
Структурните фондове на ЕС
Закон за местното самоуправление и местната администрация
Закон за регионалното развитие
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Областна стратегия за развитие
Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г./ „Региони в
растеж“ 2014-2020 г.
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.
Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане
Постановление на Министерски съвет
Правилник за прилагане на Закона за регионалното развитие
Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.
Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната
среда
Публично-частно партньорство
Югоизточен район
Териториални статистическо бюро
Териториално и селищно устройство
Фондове на Европейския съюз (ЕФРР, ЕСФ, КФ, ЕЗФРСР, ЕФМДР)
Частни фондове, фирми
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I.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Общинският план за развитие на община Тунджа за периода 2014-2020 г. е
основополагащ, стратегически, динамичен документ и важен инструмент при формирането и
провеждането на устойчиво и балансирано местно развитие в посочената територия. Документът
очертава средносрочната перспектива за икономическо, социално, инфраструктурно и
екологично развитие на общината за период от седем години.
Изпълнението на Общинския план за развитие се отчита чрез годишни доклади за
наблюдението на изпълнението на Общинския план за развитие по чл. 91, ал. 2 от ППЗРР, на
основата на данните от системата за наблюдение и оценка на Общинския план за развитие.
Наблюдението и оценката на изпълнението на ОПР се извършват за постигане на
ефективност и ефикасност на стратегическото планиране, програмирането, управлението и
ресурсното осигуряване на регионалното развитие. От своя страна, резултатите от наблюдението
и оценката на изпълнението на Общинския план за развитие и на Регионалните планове за
развитие служат като основа за наблюдението и оценка на Областната стратегия за развитие,
Регионалния план за развитие и съответно на Националната стратегия за регионално развитие
(чл. 31, ал. 1 във връзка с чл. 9 от ЗРР).
Предмет на наблюдение е изпълнението на целите и приоритетите за регионално и местно
развитие, съгласно определени физически и финансови индикатори, организацията и методите
на изпълнение, прилагани от органите за управление, както и мерките за осигуряване на
информация и публичност за резултатите от изпълнението на документите за стратегическо
планиране на регионалното и местното развитие (чл. 77, ППЗРР).
Орган за наблюдение на Общинския план за развитие е Общинският съвет. В процеса на
наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие, Общинският съвет осигурява
участието на заинтересованите органи, организации, физически и юридически лица, при спазване
на принципа за партньорство, публичност и прозрачност при изпълнението на Общинския план
за развитие. Кметът на общината организира наблюдението на изпълнението на Общинския план
за развитие, като за резултатите от наблюдението на изпълнението на Общинския план за
развитие се разработва годишен доклад.
Мониторингът (наблюдението) и контролът на изпълнението на Общинския план за
развитие са неразделна част от общия процес на реализиране на публични политики.
Мониторингът на Общинския план за развитие трябва да осигури ефективно и ефикасно
изпълнение на различни секторни и тематични политики за развитие, които попадат в
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предметния обхват на местното самоуправление. Също така, той трябва да спомогне за
постигането на резултатите на политиките и да гарантира широк обществен достъп до тях.
Процесът на мониторинг изисква набирането на количествени и качествени данни за
почти непрекъснатия процес по изпълнение на съответните проекти и политиките/приоритетите,
които те прилагат и/или следват, като напредъкът към текущия момент се сравнява с
първоначалните очаквания. Целта е да се определят евентуалните необходими корективни
действия при отчитане на несъответствие.
Чрез мониторинга се цели да се предостави на компетентните местни органи (Общински
съвет – Тунджа, Кмета на общината, служителите от общинска администрация), както и на
всички заинтересовани страни (социално-икономическите партньори и структури на
гражданското общество) ранна информация за напредъка, или липсата на напредък, по
заложените цели и резултати. Основната цел е да се идентифицират отклоненията или
проблемите при изпълнението на поставените задачи, като по този начин се подобри
осъществяването на плана/политиката и се улесни/подобри по-нататъшното развитие на процеса
на реализация. В резултат на осъществяването на мониторинг могат да се направят своевременни
промени в начина на изпълнение на политиките. Мониторингът има особено важна роля при
дългосрочните политики и програми, които се реализират в няколко времеви фази, отнасят се до
различни икономически сектори и засягат различни територии и население.
Правната рамка на процеса на мониторинг, контрол и оценка на изпълнението на
Общинския план за развитие се съдържа в Закона за регионалното развитие (ЗРР) и Правилника
за неговото прилагането (ППЗРР).
Съгласно чл. 23 от ЗРР кметът на общината:


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

приемане от общинския съвет;


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

развитие;


представя годишен доклад за наблюдението на изпълнението на общинския план за

развитие за одобряване от общинския съвет;


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

действията по реализацията му.
Общински съвет – Тунджа одобрява годишните доклади за наблюдението на
изпълнението на общинския план за развитие по предложение на кмета на общината.
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Съгласно чл. 91, ал. 8 от ППЗРР, годишният доклад за наблюдението на изпълнението на
общинския план за развитие съдържа:


общите условия за изпълнение на общинския план за развитие и в частност промените

в социално-икономическите условия в общината;


постигнатия напредък по изпълнението на целите и приоритетите на общинския план

за развитие въз основа на индикаторите за наблюдение;


действията, предприети от компетентните органи с цел осигуряване на ефективност и

ефикасност при изпълнението на общинския план за развитие, в т. ч.:
 мерките за наблюдение и създадените механизми за събиране, обработване и
анализ на данни;
 преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на общинския план за
развитие през съответната година, както и мерките за преодоляване на тези проблеми;
 мерките за осигуряване на информация и публичност на действията по изпълнение
на общинския план за развитие;
 мерките за постигане на необходимото съответствие на общинския план за
развитие със секторните политики, планове и програми на територията на общината,
включително мерките за ограничаване изменението на климата и за адаптацията към вече
настъпилите промени;
 мерките за прилагане принципа на партньорство;
 резултатите от извършени оценки към края на съответната година;


изпълнението на проекти, допринасящи за постигане на целите и приоритетите на

общинските планове за развитие и на областната стратегия за развитие;


заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението.

В процеса на разработване на доклада са използвани следните информационни източници:
Информационната система за управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС в
България (ИСУН и ИСУН 2020); официални данни и статистическа информация от ТСБ - гр.
Ямбол, ДБТ - гр. Ямбол; интернет сайтове и портали - Община Тунджа, НСИ, АЗ, ОПОС, ОПДУ,
ОПРР, ОПРЧР, ОПИК, ПРСР; информация, предоставена от дирекциите и отделите на Общинска
администрация - Тунджа.
Данните в някои части на социално-икономическия анализ са с година назад във времето
(2017 г. вместо 2018 г.), тъй като националната статистика не разполага с по-актуални обработени
данни. Навсякъде в годишния доклад са използвани последни актуални данни от различните
институции за 2018 г., получени чрез Справки от м. февруари 2019 г.
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Кмет на
община
Тунджа

Заитересовани
страни –
граждани, НПО,
органи и
структури

Общинска
администрация
Тунджа

Въведена системата за мониторинг, контрол и
последваща оценка на Общинския план за
развитие в Община Тунджа

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – Тунджа
/Постоянни комисии на ОбС/
обсъждане и одобряване

ГОДИШЕН ДОКЛАД
за наблюдение на изпълнението на
ОПР

Копие до председателя на областния
съвет за развитие в 7-дневен срок от
решението на ОбС
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II.
ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОПР 2014-2020 И В ЧАСТНОСТ
ПРОМЕНИТЕ В СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИТЕ УСЛОВИЯ НА ОБЩИНАТА
Основната характеристика в национален план, даваща отражение и върху условията за
развитие на местно ниво през 2018 г., e сравнителната икономическа и финансова стабилност в
цялата страна, съчетана с относително стабилна политическата обстановка и оказваща влияние
върху средата за изпълнение на Общинския план за развитие.
При анализиране и проследяване на условията за изпълнение на ОПР са отчетени и
настъпилите промени в социално-икономическите условия, оказващи въздействие върху
социално-икономическото развитие на общината.
1.

Демографска характеристика на община Тунджа
По данни на НСИ, към 31.12.2017 г. община Тунджа заема второ място по брой на

населението в област Ямбол. Общият брой на населението в общината към края на 2017 г. възлиза
на 21 831 д. (18,1% от населението в област Ямбол, което е 120 470 д. към 31.12.2017 г.).
Към територията на общината се включват 44 населени места, всички със статут на села.
Те са разположени около областния център - гр. Ямбол и се развиват в състояние на двупосочна
функционална зависимост. Тази конфигурация на селищната мрежа, до известна степен, поставя
населените места в южната част на общината в периферна позиция, спрямо селищата в северната
част. В община Тунджа дела на селското население е 100%.
Съотношението между броя на жените и броя на мъжете спрямо общия брой на
населението в общината е почти еднакво (51% жени : 49% мъже).
За периода 2011-2017 г. движението на населението в община Тунджа показва една трайна
тенденция за намаление - характерна за страната. Към 2017 г. населението на община Тунджа е
намаляло с 9%. Тази тенденция е характерна както за общината, така и за област Ямбол и за
Югоизточен район. Обезлюдяването се дължи на ускорено застаряване, повишена смъртност и
увеличаващи се миграционни настроения сред населението.
Таблица 1. Население в община Тунджа по населени места за периода 2011-2017 г.
Населени места
с. Асеново
с. Безмер
с. Болярско
с. Ботево
с. Бояджик
с. Веселиново
с. Видинци
с. Генерал Инзово
с. Генерал Тошево

2011
93
1 127
327
899
1 356
1 181
30
828
350

2012
93
1 100
325
886
1 323
1 188
29
800
341

2013
92
1 092
326
871
1 291
1 198
30
772
331

2014
87
1 073
323
852
1 270
1 204
31
743
325

2015
92
1 063
334
832
1 293
1 196
36
733
325

2016
86
1 066
321
803
1 269
1 184
31
703
313

2017
88
1 049
319
764
1 223
1 196
31
675
302
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Населени места
с. Голям манастир
с. Гълъбинци
с. Дражево
с. Драма
с. Дряново
с. Завой
с. Златари
с. Кабиле
с. Калчево
с. Каравелово
с. Козарево
с. Коневец
с. Крумово
с. Кукорево
с. Маломир
с. Меден кладенец
с. Межда
с. Миладиновци
с. Могила
с. Овчи кладенец
с. Окоп
с. Победа
с. Робово
с. Роза
с. Савино
с. Симеоново
с. Скалица
с. Сламино
с. Стара река
с. Тенево
с. Търнава
с. Хаджидимитрово
с. Ханово
с. Чарган
с. Челник
Общо

2011
364
349
700
77
108
1 038
172
979
502
327
390
192
574
1 701
797
236
173
273
459
493
666
560
139
1 197
172
279
580
188
286
1 483
184
659
648
567
300
24 003

2012
357
333
687
72
105
1 047
160
963
486
317
385
183
553
1 700
762
232
163
273
468
476
656
544
139
1 170
168
269
565
179
280
1 462
175
659
635
541
285
23 534

2013
356
311
694
66
102
1 059
160
954
467
310
379
179
548
1 668
729
228
159
264
460
452
641
531
139
1 149
162
259
558
177
273
1 431
165
651
621
542
283
23 130

2014
345
304
687
66
99
1 050
153
937
464
291
377
169
542
1 636
708
217
161
257
449
443
633
527
140
1 113
159
269
548
161
278
1 427
163
645
610
522
287
22 745

2015
357
299
710
69
93
1 060
158
922
475
292
381
164
572
1 625
692
220
162
250
444
422
612
538
162
1 064
155
256
518
153
287
1 409
175
697
630
512
286
22 725

2016
355
288
710
63
88
1 069
151
898
470
277
380
164
561
1 657
657
209
154
238
446
395
599
518
160
1 041
155
245
509
152
276
1 383
171
689
605
499
279
22 287

2017
339
276
691
62
87
1 078
149
898
461
263
364
166
560
1 630
622
204
138
221
437
388
598
496
154
1 026
140
246
487
154
284
1 368
162
683
593
493
266
21 831

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

Полово-възрастова структура на населението в община Тунджа
Отношение към възрастовата структура на населението има и половата структура. Тя
показва съотношението между двата пола - мъже и жени и се влияе от различни фактори като
раждаемост, полова диференциация на смъртността (при мъжете тя е по-висока в долните и
средни групи в сравнение с жените), равновесие между половете в детеродна възраст, миграции
сред населението и др. Демографският анализ на половата структура дава представа дали има
равновесие между двата пола - ако има такова, това е предпоставка за формиране на семейства и
аналогично за по-висока раждаемост.
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На територията на община Тунджа през 2017 г. се наблюдава тенденция, която е
характерна за страната, района и областта - превес на жените над мъжете, като във високите
възрасти над 65 г. жените имат превес над мъжете, тъй като те имат по-голяма продължителност
на живота. През 2017 г. мъжете в община Тунджа са били 10 812 (49,5%), а жените 11 019 (50,5%).
Фигура 1. Съотношение между мъже и жени в Община Тунджа към 31.12.2017 г.
Съотношение на мъже и жени в община
Тунджа към 31.12.2019 г.

мъже

50%

50%
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Източник: Национален статистически институт, 2019 г. www.nsi.bg

Фигура 2. Разпределение на населението по пол и възраст в община Тунджа към
31.12.2017г.
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Източник: Национален статистически институт, 2019 г. www.nsi.bg
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Трудоспособен контингент
В пряка връзка с възрастовата структура е трудоспособният контингент на общината,
който включва лицата от начална до пределна трудова възраст. Трудоспособният контингент в
общината показва нисък дял на лицата в под трудоспособна възраст, по-висок дял на лицата в
над трудоспособна възраст, прогресивно намаляване на населението в трудоспособна възраст,
което се дължи на по-ниската раждаемост в сравнение със смъртността, а това води до натрупване
на население във високите възрасти, което от своя страна представлява заплаха за бъдещото
формиране на трудоспособния контингент. През 2017 г. населението в под трудоспособна
възраст е около 13,3% от населението на община Тунджа. Възрастните над трудоспособна
възраст са 8 402 души или 38,9%. Около 48,2% е делът на хората в трудоспособна възраст на 15
и повече години.
Ниската раждаемост и миграциите на предимно млади хора в бъдеще ще доведат до
прогресивно намаляване на работната сила.
Таблица 2. Население по възрастови групи в община Тунджа 2011-2017 г.
Година/Показател
Под трудоспособна
Мъже
Жени
Трудоспособна
Мъже
Жени
Над трудоспособна
Мъже
Жени

2011 г.
2 966
1 555
1 411
11 317
6 416
4 901
9 720
3 957
5 763

2012 г.
2 986
1 574
1 412
11 160
6 303
4 857
9 388
3 829
5 559

2013 г.
2 987
1 585
1 402
10 968
6 172
4 796
9 175
3 748
5 427

2014 г.
2 981
1 589
1 392
10 727
6 043
4 684
9 037
3 662
5 375

2015 г.
2 925
1 564
1 361
10 944
6 166
4 778
8 856
3 545
5 311

2016 г.
2 911
1 552
1 359
10 789
6 086
4 703
8 587
3 424
5 163

2017 г.
2 897
1 537
1 360
10 532
5 934
4 598
8 402
3 341
5 061

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

Данните от таблицата показват, че по отношение на възрастовата структура на
населението през периода 2011-2017 г. се наблюдават следните тенденции:


Населението в под трудоспособна възраст намалява с 69 д. (2,3%) за 2017 г. (2 897 д.)

спрямо 2011 г. (2 966 д.);


Населението в трудоспособна възраст намалява със 785 д. (6,9%) за 2017 г. (10 532 д.)

спрямо 2011 г. (11 317 д.);


Населението в над трудоспособна възраст е намаляло с 1 318 д. (13,5%) през 2017 г.

(8 402 д.) спрямо 2011 г. (9 720 д.);
Можем да обобщим, че населението на територията на община Тунджа е застаряващо.
Това е процес, който е характерен не само за община Тунджа, а за цялата област и за страната.
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Промяната се дължи на увеличаване на продължителността на живота, комбинирана с по-ниска
раждаемост, и влизането на хора в пенсионна възраст. Процесът на демографско остаряване
може да се види в намаляването на абсолютния брой и относителния дял на населението под
15 години и увеличаване на дела на населението на 60 и повече години.
В процентно отношение делът на населението в под трудоспособна, трудоспособна и над
трудоспособна възраст е както следва 13,3%:48,2%:38,9%, а за страната съотношението е
15%:60,6%:24,4%. В заключение на изведените данни, делът на населението в над трудоспособна
възраст превишава значително населението в под трудоспособна възраст, а трудоспособното
население в общината е със стойности много по-ниски от средните за страната. Това
представлява заплаха за формиране на трудоспособния контингент на община Тунджа в бъдеще.
Възпроизводството на населението
Възпроизводството на населението представлява непрекъснатата смяна на поколенията на
родителите с поколенията на децата и това се случва чрез процесите на раждаемост, смъртност,
брачност, разводимост. Възпроизводството се характеризира с коефициентите за раждаемост и
смъртност.
Раждаемостта зависи от много фактори като стандарт на живота, качество на здравните
услуги, брачност, ниво на образование, промяна в репродуктивното мислене и тенденцията
младите хора да искат в по-късен период от живота си да имат деца, по-големи изисквания към
брачния партньор и др.
По данни от текущата демографска статистика за периода 2011-2017 г. броят на
живородените лица варира, като най-голям брой на живородените лица се отчита през 2015 г. с
214 родени деца и 2014 г. с 211 родени деца. Най-ниски стойности на раждаемостта са отчетени
през 2011 г. – 181 деца.
Към 2017 г. общината се нарежда на второ място по брой раждания в област Ямбол, като
на първо място е община Ямбол.
В община Тунджа се наблюдава тенденция, характерна за страната, района и областта по
отношение на броя на живородените брачни и извънбрачни деца. През 2017 г. броят на
живородените брачни деца е 63 или 31,2% от всички родени деца в общината спрямо 139
извънбрачни или 68,8%.
През 2017 г. коефициентът на раждаемост в община Тунджа е 9,2‰, като отчита
повишение с 1,7‰ спрямо 2011 г. (7,5‰).
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Фигура 3. Коефициент на раждаемост в община Тунджа за периода 2011-2017 г. (‰)
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Източник: Национален статистически институт, 2019 г. www.nsi.bg

Фигура 4. Коефициент на раждаемост в община Тунджа, област Ямбол, Югоизточен
район и България за периода 2011-2017 г. (‰)
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Източник: Национален статистически институт, 2019 г. www.nsi.bg

През 2017 г. се наблюдава увеличение на коефициента на раждаемост в община Тунджа в
сравнение с 2011 г. През този период стойностите на раждаемост в общината са по-ниски от
средните за ЮИР, за област Ямбол и за страната.
Основният демографски проблем в общината остава високото ниво на смъртност, което е
много по-високо от средното за страната. Високите нива на смъртност се определят от ниския
стандарт на живот, влошаването на здравното обслужване, застаряването на населението, което
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е характерно за страната, района и областта. По-високата средна продължителност на живота,
съчетана с изселване на хора в активна възраст, води до акумулиране на население в горните
възрастови групи, което по логичен път повишава общата смъртност.
Фигура 5. Коефициент на смъртност в община Тунджа за периода 2011-2017 г. (‰)
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Източник: Национален статистически институт, 2019 г. www.nsi.bg

Броят на починалите лица през 2017 г. е 583 д., като се наблюдава намаление с 80 д. спрямо
2011 г. (663 д.). Коефициентът на смъртност в общината е със стойности много по-високи от
средните за страната, района и областта, което е характерно за целия разглеждан период.
Фигура 6. Коефициент на смъртност в община Тунджа, област Ямбол, Югоизточен район
и България за периода 2011-2017 г. (‰)
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Източник: Национален статистически институт, 2019 г. www.nsi.bg
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При смъртността се наблюдава намаление към 2017 г. спрямо 2011 г. с 1,1‰.
Коефициентът на смъртност през 2017 г. в община Тунджа е 26,4‰, по-висок от област Ямбол
(17,8‰), от този за ЮИР (15.4‰) и от този за страната (15,5‰).
Поради малко по-ниските стойности на раждаемост в сравнение със смъртността и повисоките стойности на смъртност, естественият прираст за община Тунджа е с отрицателни
стойности през целия разглеждан период. Към 2017 г. естественият прираст в община Тунджа е
-17,3‰, много по-висок от средния за страната -6,5‰.

Механично движение на населението
Механичното движение на населението, т.е. процесите на изселване и заселване, оказват
влияние върху демографското, икономическото и социалното развитие на територията на дадена
община.
Механичният прираст в община Тунджа е положителен, с изключение на 2013, 2016 и
2017 г., когато стойностите му са отрицателни. За периода 2011-2017 г. се наблюдава увеличение
в броя на изселилите се от общината, докато в броя на заселилите се отчита намаление. Лошото
е, че от общината се изселват предимно млади хора в активна възраст.
Миграцията оказва силен негативен ефект върху възпроизводството на населението, тъй
като чрез изселването на жени в родилна възраст се понижава равнището на потенциалната
бъдеща раждаемост не само за следващите 10-15 години, но и в по-дълъг период от време.
Отрицателният естествен и механичен прираст е потенциален проблем за по-нататъшната
жизненост на общината.
Тенденцията, която се наблюдава за община Тунджа, област Ямбол и страната като цяло
е, че при заселванията и изселванията жените преобладават над мъжете. За 2017 г. в страната
процентът на жените е 52,4% (заселени) и 52,9% (изселени). За област Ямбол от всички заселени
за 2017 г. жените представляват 58,4%, а процентът им в групата на изселените е 54,8%. В
община Тунджа тази тенденция на преобладаване на мигриралите жени се е запазила.
Таблица 3. Механичен прираст за периода 2011-2017 г.
Основни демографски
показатели
Заселени (в брой)
Изселени (в брой)
Механичен прираст (в брой)

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

640
340
300

401
399
2

419
423
-4

523
491
32

956
536
420

500
549
-49

562
637
-75

Източник: Национален статистически институт, 2019 г. www.nsi.bg
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2.

Икономическо развитие на община Тунджа
Характерът на местната икономика се определя от влиянието на множество фактори, сред

които спецификите на природноресурсния потенциал, демографските фактори и условия,
особеностите на селищната мрежа, параметрите на различните видове инфраструктура, както и
наследените производствени традиции и съвременните пазарни тенденции. Липсата на населено
място от градски тип предопределя аграрната насоченост на икономиката на община Тунджа,
което е нейна основна характеристика и силна страна.
Към края на 2018 г. водещо място в структурата на общинската икономика заема
първичният сектор - приоритетно е развитието на растениевъдството и животновъдството. В помалка степен са развити вторичният сектор - представен от някои дейности на преработвателната
промишленост във връзка наличната ресурсна база от земеделски и животински произход, и
третичният сектор предимно здравни, социални, образователни услуги и търговия.
Състоянието на общинската икономика по основните сектори на стопанството към 2017
г. се илюстрира с данните от таблица 4.
Таблица 4. Основни икономически показатели на отчетените нефинансови предприятия в община
Тунджа за 2017 г. по икономически дейности
Показатели
Средна годишна работна заплата на наетите лица по
трудово или служебно правоотношение
Чуждестранни преки инвестиции в предприятията от
нефинансовия сектор
Предприятия
Заети лица

Мерна единица

2017 г.

лева

10 105

хил. евро

13 467

брой

722

брой

2 943

Нетни приходи от продажби

хил. лева

281 913

ДМА

хил. лева

305 817

Приходи от дейността

хил. лева

369 006

Източник: Национален статистически институт 2018 г.

Към края на 2017 г. на територията на община Тунджа са регистрирани 722 бр.
предприятия, като водещата икономическа дейност в община Тунджа по брой на предприятията
е в сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“. Другите предприятията са
разпределени в сектора на „Преработваща промишленост“ и най-незначителен е делът на
предприятията в сектор „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и
на газообразни горива“.
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По показателят нетни приходи от продажби се наблюдава намаление с 337 323 хил. лв.
или 54,5% спрямо 2015 г. (619 236 хил. лв.). Приходите от дейността към 2017 г. са в размер на
369 006 хил. лв.
Броят на заетите лица във всички предприятия е 2 943 д.
В общината преобладават микропредприятията до 9 заети лица (92%).
Отчитайки стойностите на основните икономически показатели, отразяващи състоянието
на първичния сектор, неговото развитие следва да се насочи към предприемане на целенасочени
мерки за преодоляване на проблемите в сектора. Наличният природноресурсен потенциал на
територията, спецификите на селищната мрежа и дългогодишните традиции на местните жители
в земеделското производство, са сред основните предпоставки за развитие на високоефективно
земеделие в общината.
Земеделските територии заемат 1 013 265 дка, равняващи се на 83,1% от площта (1218,9
км2) на община Тунджа, в т.ч. 717 988 дка са обработваеми земи.
Общият брой на регистрираните земеделски стопанства в община Тунджа през 2018 г. е
1 304, като най-голям е този на растениевъдните стопани (851), следвани от животновъдните
(243). Животновъдството заема второ място в земеделското производство и се характеризира с
предимно месна ориентация. Водещо място заемат птицевъдството, млечното и месно
говедовъдство, овцевъдството, козевъдството, свиневъдството, зайцевъдството и пчеларството.
Таблица 5. Брой регистрирани земеделски стопани за периода 2014-2018 г.
Година
Растениевъдни ЗС
Животновъдни ЗС
Смесени ЗС
Общо

2014 г.
850
277
219
1 346

2015 г.
887
277
231
1 395

2016 г
877
314
230
1 421

2017 г.
854
268
243
1 365

2018 г.
851
243
210
1 304

Източник: Областна дирекция „Земеделие“ - Ямбол

Таблица 6. Основни култури, отглеждани в община Тунджа (дка), 2018 г.
Отглеждани култури
Пшеница
Ечемик
Рапица
Слънчоглед
Царевица за зърно
Силажна царевица
Дини
Картофи

Площ/дка
347 931
30 019
58 585
163 057
6 185
3 943
3 942
125

Среден добив
кг./дка
420
425
228
259
475
2 308
2 491
1 024
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Отглеждани култури

Площ/дка

Домати
Пипер
Ябълки
Сливи
Череши
Лозя винени
Лавандула

458
327
361
771
699
4 487
103

Среден добив
кг./дка
797
676
573
934
359
478
214

Източник: Областна дирекция „Земеделие“ – гр. Ямбол

Растениевъдството заема водещо място в структурата на земеделското производство в
община Тунджа. Особеностите на агроклиматичния потенциал обуславят производствената
структура на отрасъла - общината е специализирана в отглеждането на множество култури, като
най-голям дял в площите и количествата заемат зърнените и техническите култури. Най-голяма
площ в дка, заема пшеницата със среден добив 420 кг./дка. Най-високите средни добиви от дка
по култури през 2018 г. са от дини (2 491 кг./дка), силажна царевица (2 308 кг./дка) и картофи (1
024 кг./дка).
Водещо място в отрасловата структура на вторичния сектор заема преработващата
промишленост, представена най-вече от предприятия на хранително-вкусовата промишленост.
Нейното развитие се обуславя от аграрната насоченост на местната икономика, която създава
добри предпоставки за развитие на предприятията за преработка на храни.
Туризъм
Територията притежава потенциал за развитие на различни видове туризъм, сред които:
културноисторически и културнопознавателен, природен/екотуризъм, ловен и риболовен,
велотуризъм. Река Тунджа създава добри възможности за развитие на водния туризъм. Един от
най-интересните водни маршрути е преминаването с лодка по средното течение на реката, което
достига до местността ,,Даркая“ (в близост до границата с Р. Турция). Воден туризъм в общината
и извън нея може да се практикува по три първокласни маршрута: с. Завой - гр. Ямбол, с. Тенево
- с. Коневец, с. Коневец - гр. Елхово. Наличието на 44 населени места от селски тип създава добри
предпоставки за оползотворяване потенциала за развитие на селски туризъм в голяма част от
селищата в общината. Особеностите на агроклиматичния потенциал създават условия за развитие
на винарството и за практикуване на винен туризъм. Местните винарски изби са специализирани
в производството на редица висококачествени вина, сред които се открояват червени вина от
сортовете Каберне, Совиньон, Мерло и Сира. Налице са възможности за комбиниране между
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селски туризъм и дейности като велосипедни маршрути, спортен риболов, посещение на
културни и природни забележителности организирани в туристически маршрути.
Таблицата по-долу представя основни данни за сферата на туризма на територията на
община Тунджа.
Таблица 7. Основни показатели за туризма в община Тунджа
Показатели
Места за
настаняване1
Легла
Легладенонощия
Стаи
Реализирани нощувки
Пренощували лица
Приходи от нощувки
Хотели
Легла
Легладенонощия
Стаи
Реализирани нощувки
Пренощували лица
Приходи от нощувки

Мерна
единица

2012

2013

2014

2015

2016

2017

брой

1

1

1

1

2

3

брой
брой
брой
брой
брой
лева
брой
брой
брой
брой
брой
брой
лева

65
22 115
38
..
..
..
1
65
22 115
38
..
..
..

65
23 725
38
..
..
..
1
65
23 725
38
..
..
..

65
23 725
38
..
..
..
1
65
23 725
38
..
..
..

65
23 725
38
..
..
..
1
65
23 725
38
..
..
..

81
25834
46
..
..
..
1
65
20 938
38
..
..
..

97
33 917
54
4 956
3 809
148 512
2
81
29 069
46
..
..
..

Източник: Национален статистически институт 2019 г.
„..“ Данните са конфиденциални!
1 Включват се категоризирани места за настаняване с над 10 легла, функционирали през съответната година.

Данните показват подобрение по отношение на местата за настаняване към 2017 г. (3 бр.)
спрямо 2012 г. (1 бр.). Отчита се увеличение и спрямо легладенонощия – 33 917 бр. спрямо 2012
г. 22 115.

3.

Пазар на труда
Безработица и заетост
Един от най-сериозните проблеми в община Тунджа е безработицата. Равнището на

безработицата през 2018 г. по данни на Дирекция „Бюро по труда“ гр. Ямбол в община Тунджа е
545 души или 7,7%. Средногодишното равнище на безработица спрямо икономически активното
население е 8,1%.
Най-висок процент безработни има сред населението с основно образование.
Броят на безработните лица, включени в заетост по мерките за насърчаване на заетостта,
включително по ОП РЧР 2014-2020 г., е:
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По мерките за заетост – 12 бр.;



По програми за заетост – 25 бр.;



По схеми на ОП РЧР – 69 бр.

През 2018 г. броят на безработните лица, включени в квалификационни и
преквалификационни курсове е 12 души. В същото време броят на заетите лица, възползвали се
от мерките за повишаване на професионалната квалификация и преквалификация е 38 д.
Националните и регионални програми за заетост, действащи на територията на община
Тунджа, са:


Програма „Старт на кариерата“;



Национална програма „Асистенти на хора с увреждания“;



Програма „Заетост и обучение на хора с трайни увреждания“;



Национална програма „Активиране на неактивни лица“;



Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица;



Регионална програма за заетост.

През 2018 г. бяха наети общо 92 лица по следните програми: НП „Старт на кариерата“ - 2
лица; Регионална програма за заетост 2018 г. - 19 лица; НП „Заетост и обучение на хора с трайни
увреждания“ - 2 лица и НП „Активиране на неактивни лица“ - 1 лице; по ОП „Развитие на
човешките ресурси“, Схема „Обучение и заетост на младите хора“ - 10 лица, ОП „Развитие на
човешките ресурси“, Проект „Нова възможност за младежка заетост“ - 8 лица; ОП „Развитие на
човешките ресурси“, Проект „Работа“ - 28 лица и ОП „Развитие на човешките ресурси“, Проект
„Обучения и заетост“ - 22 лица.
4.

Социално развитие
На територията на община Тунджа функционират обекти на образователната система, в

които

се

осъществява

предучилищно

(детски

градини)

и

училищно

образование

(общообразователни училища). В общината функционират общо 5 детски градини. Според
статистиката броят на целодневните детски градини в общината намалява драстично след
учебната 2013/2014 г., когато от 18 броя те стават 5 броя. Обяснението за това е в проведената
административна реформа съгласно разпоредбите на Наредба 3/18.02.2008 г. за нормите за
преподавателска работа и реда за определяне на числеността на персонала в системата на
народната просвета. С Решение на ОбС Тунджа № 654 от Протокол 48/26.08.2014 г. са
определени петте детски градини, които да останат като такива, а останалите 13 са
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преструктурирани като филиали. Обратно на данните за броя на детските градини, броят на
детските учители плавно нараства, като общата им бройка от 49 достига до 54.
Броят на децата, посещаващи детските градини към 2018 г., е 525 и се отчита намаление
спрямо 2014 г. (580 деца).
В общината функционират 10 общообразователните училища, от които 8 основни и 2
начални. Липсват средни общообразователни училища. Общият брой ученици за учебната
2017/2018г.,

обучаващи

се

в

училищата,

е

1

124.

Броят

на

преподавателите

в

общообразователните заведения нараства с 19,6 % през 2018 г. спрямо 2012 г. (102). Броят на
учащите в учебните институции към 2018 г. е 1 124, отчитайки намаление с 1,5% спрямо 2012 г.
Таблица 8. Индикатори в сферата на образованието
Показатели
Детски градини1 - общо
Детски учители
Деца
Общо учебни институции
Общообразователни училища
Други
Общо преподаватели по
видове учебни институции
Общообразователни училища
Други
Общо учащи по видове
учебни институции
Общообразователни училища
Професионални гимназии и
професионални училища (ІІ
степен професионална
квалификация)

2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018
18
49
534
10
10
-

18
52
559
10
10
-

5
54
580
10
10
-

5
54
523
10
10
-

5
55
536
10
10
-

5
54
525
10
10
-

102

101

102

104

111

122

102
-

101
-

102
-

104
-

111
-

122
-

1 142

1 158

1 233

1 235

1 213

1 124

1 142

1 158

1 208

1 184

1 144

1 044

-

-

25

51

69

80

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

Състоянието на системата на здравеопазването е ключов фактор за качеството на живот
на населението на съответната територия. Осигуреността на равноправен и навременен достъп
до болнична и извънболнична медицинска помощ за жителите на всички населени места е
основен индикатор за състоянието на здравната система. Особеностите на структурната и
пространствената организация на здравеопазването са важен елемент от анализа на системата на
здравеопазването, които имат пряко отношение към качеството на предоставяните здравни
услуги.
На територията на община Тунджа са разкрити и работят в услуга на здравето на хората
два филиала на Центъра за спешна медицинска помощ Ямбол в селата Тенево и Скалица. Екипите
им ежедневно осигуряват грижа за жителите на 27 населени места. Общината има отговорността
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по издръжката, функционирането и състоянието на материалната база. Поради затруднения в
достъпа на пациентите до общопрактикуващи лекари (ОПЛ) нараства търсенето на медицинска
помощ в ЦСМП. За определен контингент от населението - с нарушени здравно-осигурителни
права, от етнически малцинства, социално слаби и др. системата на спешната помощ се оказва
удобна, а в някои случаи и единствена алтернатива за получаване на медицинска помощ.
Броят на общопрактикуващите лекари към 2018 г. в община Тунджа е 13, като се отчита
увеличение спрямо 2012 г. (11). Увеличение се забелязва и при броят на медицинските
специалисти по здравни грижи с 35,7% спрямо 2012 г. (14). Броят на детските ясли в общината
се запазва през разглеждания период 2012-2018 г. – 4, като местата в тях нарастват от 14 на 61
през 2018 г. Броят на децата в детските ясли също бележи увеличение от 14 през 2012 г. на 51
през 2018 г.
Таблица 9. Индикатори в сферата на здравеопазването
Показатели
Медицински кадри към 31.12
Лекари - общо
в т.ч. Oбщопрактикуващи1
Лекари по дентална медицина
Медицински специалисти по
здравни грижи
Детски ясли и деца в детските ясли
Детски ясли – общо
Места
Деца – общо

2012/
2013

2013/
2014

2014/
2015

2015/
2016

2016/
2017

2017/
2018

11
11
5

9
9
10

9
9
4

9
9
8

8
8
7

13
13
10

14

27

27

21

19

19

1
14
14

4
51
49

4
52
45

4
57
54

4
58
56

4
61
51

Източник: Национален статистически институт, 2019 г. http://www.nsi.bg/bg
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ПОСТИГНАТ НАПРЕДЪК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ
НА ОПР 2014-2020 ВЪЗ ОСНОВА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТИ,
ДОПРИНАСЯЩИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ НА
ОБЩИНСКИЯ ПЛАН РАЗВИТИЕ И НА ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ

III.

В тази част на доклада са обобщени резултатите от изпълнението на целите и
приоритетите, предвидени в Общинския план за развитие на община Тунджа през периода от
01.01.2018 г. до 31.12.2018 г. Следвана е структурата на ОПР – приоритетни области,
стратегически цели, специфични цели, като резултатите за изпълнението на конкретните мерки
и цели са въз основа на информацията, предоставена от дирекциите и отделите в Община Тунджа,
външни институции и организации.
Визията на ОПР за периода 2014–2020 година е община Тунджа – среда на устойчив и
приобщаващ растеж, предоставяща публични услуги с висока социална стойност,
повишена лична и обществена сигурност, обновена селищна инфраструктура, съхранено
културно наследство и околна среда, основа за иновативно и конкурентоспособно
биоземеделие и алтернативен туризъм.
Общинският план за развитие на община Тунджа 2014-2020 г. включва:
4 приоритетни области, 4 стратегически цели и 20 специфични цели, които да ги
постигнат:
Приоритетна област 1: Устойчив икономически растеж и иновации
Приоритетна област 2: Жизнен стандарт и качество на живот
Приоритетна област 3: Техническа инфраструктура и околна среда
Приоритетна област 4: Териториално сътрудничество и сближаване

1.

Резултати от изпълнението на Приоритетна област 1 - Устойчив икономически
растеж и иновации
Приоритетната област е насочена към оползотворяване на местния потенциал за

икономическо развитие на община Тунджа, посредством реализацията на редица конкретни
мерки и дейности, които да създадат условия за повишаване конкурентоспособността на местната
икономика, за привличане на инвестиции и за развитие на приоритетни икономически дейности
и отрасли. Планираните дейности са насочени към създаване на условия за развитие на
предприемаческа дейност на територията на общината.
В Приоритетна област 1 са заложени 4 специфични цели и общо 15 мерки за тяхното
постигане.
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Специфична цел 1.1.1. Създаване на иновативна среда подкрепяща предприемаческите
инициативи в община Тунджа
Специфична цел 1.1. съдържа общо 3 мерки, насочени към:


Подкрепа за инициативи на СГО насочени към обучения, преквалификация,

разпространение на добри практики и информация сред предприемачите и работната сила от
община Тунджа;


Подкрепа за инициативи на СГО насочени към опазването на околната среда,

културното наследство и традициите в населените места от община Тунджа;


Създаване на индустриални зони и логистични паркове в землищата на населени

места от община Тунджа.
През 2018 г. в община Тунджа се проведе традиционният бизнес форум на общината.
Събитието е част от празничните прояви, посветени на Деня на Община Тунджа - 22 април и
честване на 31 години от създаването на общината. Основните акценти, дискутирани по време на
бизнес форума, са: проблемите и възможностите пред българските земеделски производители,
политиката на Европейския парламент в подкрепа на сектор „Земеделие“ и възможностите за
финансиране на бизнеса на територията на общината, чрез новата многофондова стратегия за
Водено от общностите местно развитие.
Конкретни проекти, изпълнявани през този период по тази специфична цел, няма.
Заложените по Специфична цел 1.1.1. средства за целия програмен период от ОПР са в
размер на 104 860 хил. лв.
Специфична цел 1.2.1. Подобряване на административните услуги за бизнеса и реализиране
на успешни партньорства
Специфична цел 1.2.1. съдържа общо 3 мерки, насочени към:


Създаване на експертен екип към община Тунджа в подкрепа на местната

администрация при реализирането на проекти с инвестиционен характер;


Реализиране на партньорства с ВУЗ в областта на изследванията на иновативни

земеделски и горски продукти;


Реализиране на инициативи и партньорства със СГО подкрепящи комуникацията с

организации на инвеститори и работодатели.
През 2018 г. не са изпълнявани проекти по нито една от мерките от Специфична цел 1.2.1.
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Планираните по Специфична цел 1.2.1. средства от ОПР за целия програмен период са в
размер на 1 730 хил. лв.
Специфична цел 1.3.1. Оползотворяване на съществуващият потенциал за алтернативни
форми на туризъм
Специфична цел 1.3.1. съдържа общо 4 мерки, насочени към:


Подкрепа за проекти създаващи условия за включване в туристически маршрути на

защитени и културни обекти на територията на община Тунджа;


Подкрепа на инициативи за обновление и добавяне на стойност към природни и

културни обекти на територията на община Тунджа с туристическа значимост;


Реализиране на публично-частни партньорства с цел създаване на туристически

атракциони и анимации с висока добавена стойност;


Подкрепа на инициативи и проекти водещи до подобряване на достъпа до информация

за туристическото предлагане в общината.
През 2018 г. не са изпълнявани проекти по нито една от мерки от Специфична цел 1.3.1,
по която планираните средства са в размер на 4 160 хил. лв. за целия програмен период.
Специфична цел 1.4.1. Повишаване на добавената стойност от земеделските и горски
продукти
Специфична цел 1.4.1. съдържа общо 5 мерки, насочени към:


Подкрепа на инициативи и проекти подобряващи средата на пазарно предлагане на

земеделски и животински продукти;


Подкрепа за проекти оптимизиращи земеползването в нископродуктивни терени, чрез

залесяване и други лесоустройствени мероприятия;


Подкрепа за проекти насочени към развитие на оранжерийно зеленчукопроизводство,

трайни насаждения и култури с нови приложения;


Подкрепа за проекти повишаващи модернизацията на земеделските стопанства;



Подкрепа на инициативи на СГО и земеделски организации насочени към трансфер

на технологии и „ноу-хау“ в областта на биологичното земеделие.
През 2018 г. са в процес на изпълнение следните проекти, финансирани по Програмата за
развитие на селските райони:


Проекти по подмярка 6.1. „Стартова помощ за млади земеделски производители“ - 11

бр. подкрепени предприятия;
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Проекти по подмярка 6.3. „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“;



Проекти по подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“;



Проект по подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански

продукти“
Общата стойност на изпълнените или в процес на изпълнение проекти по Специфична цел
1.4.1 е 8 088 хил. лв. или 101% изпълнение от заложените за Специфична цел 1.4.1 от ОПР 7 995
хил. лв.

2.
Резултати от изпълнението на Приоритетна област 2 „Жизнен стандарт и качество
на живот“
Приоритетната област е насочена към повишаване стандарта и качеството на живот на
местните жители, посредством създаване на условия за реализация на човешките ресурси,
предоставяне на висококачествени социални услуги и осигуряване на лична и обществена
сигурност.
В Приоритетна област 2 са заложени 9 специфични цели и общо 29 мерки за тяхното
постигане.
Специфична цел 2.1.1. Подобряване качеството на образованието и създаване на условия за
развитие на младите хора
Специфична цел 2.1.1. съдържа общо 4 мерки, насочени към:


Реализиране на проекти за ремонт, обновление и енергийна ефективност на училища

и детски заведения публична общинска собственост;


Реализиране на проекти за доставка на учебни мебели и учебно оборудване в

училищата и детските заведения общинска публична собственост;


Реализиране на проекти за оптимизация и модернизация на транспорта на пътуващите

ученици;


Подкрепа на инициативи на СГО и бизнеса насочени към професионално обучение в

областите – земеделие, биоземеделие, животновъдство и алтернативен туризъм.
През 2018 г. е извършено преустройство и пристройка към ОУ, основен ремонт на
отоплителни инсталации, основен ремонт на покриви, лаптопи, мултифункционални устройства,
безжични мрежи, климатици с целеви средства от Централния и Общински бюджет.
В резултат на прилагане на интегрирани мерки за осигуряване на достъп до предучилищно
образование (отмяна на таксите, осигурен безплатен превоз, социална подкрепа, общностна
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работа и др.) е осигурен повече от 84 на сто обхват на децата в детските градини. Децата на 5 и
6-годишна възраст, подлежащи на задължителна предучилищна подготовка, са напълно
обхванати. За всички деца и ученици, пътуващи до детските градини и училища на територията
на община „Тунджа“, продължава да е предоставен сигурен и безплатен транспорт.
Общата стойност на изпълнените и в процес на изпълнение проекти е 118 хил. лв. или
1,9% изпълнение от заложените за Специфична цел 2.1.1 от ОПР 5 980 хил. лв.
Специфична цел 2.1.2. Създаване на условия за придобиване на средно образование в училища
от община Тунджа
Специфична цел 2.1.2. съдържа общо 2 мерки, насочени към:


Реализиране на проект за ремонт, обновление и енергийна ефективност на училища в

населени места с демографски потенциал за развитие и съществуване на средно
общообразователно училище;


Реализиране на инвестиционен проект за проектиране и изграждане на общежитие

към средните общообразователни училища в община Тунджа.
През 2018 г. не са изпълнявани дейности по Специфична цел 2.1.2., по която са планирани
4 000 хил. лв. от ОПР за целия програмен период.
Специфична цел 2.1.3. Създаване на условия за пълно включване на децата в
образователната система и превенция на ранното напускане
Специфична цел 2.1.3. съдържа една мярка:


Реализиране на проекти за оптимизиране на мрежата на общинските детски заведения

и повишаване на техния капацитет.
С цел да се предостави възможност на учениците за развитие и изява на творческите им
способности в областта на изобразителното изкуство и приложни дейности в рамките на 6 дни се
проведе изнесен ученически пленер - ателие „таланти” в почивна база в гр. Приморско. Участваха
общо 30 ученици от 10-те общински училища.
През 2018 г. не са изпълнявани други дейности по Специфична цел 2.1.3., по която са
планирани 1 100 хил. лв. от ОПР за целия програмен период.
Специфична цел 2.2.1. Подобряване на условията за заетост и професионална реализация
на всички социални групи
Специфична цел 2.2.1. съдържа 2 мерки, насочени към:
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Реализиране на проекти насочени към наемане на младежи на възраст до 29 години и

дългосрочно безработни;


Реализиране на инициативи и проекти в подкрепа на полупазарните стопанства за

повишаването на самонаемането.
По тази Специфична цел е в процес на изпълнение проект „КОМПАС-Интегрирани мерки
за социално включване в община Тунджа“, свързан с предлагането на комплексен модел на
предоставяне на интегрирани услуги за социално-икономическа интеграция, които са насочени
към българските граждани от ромски произход, деца и семейства в риск от социално изключване,
лица в уязвимо социално положение, живеещи в бедност, застрашени от дискриминация, липса
на доходи, ниска степен на образование и отдалеченост от адекватни здравни и социални услуги.
Предвидените интегрирани мерки и интервенции ще се прилагат в следните области:
подобряване достъпа до заетост и образование и подобряване достъпа до социални и здравни
услуги. Предвижда се над 2000 лица да бъдат засегнати от дейностите по проекта. Проектът се
изпълнява

по

интегрирана

процедура

BG05M9OP001-2.018

„Социално-икономическа

интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ –
Компонент 1” и обединява финансов ресурс на две оперативни програми - ОП РЧР и ОП НОИР.
Към тази мярка е в процес на изпълнение и проект „Заедно“ - споделена грижа за
предучилищно образование, възпитание и подготовка на децата в неравностойно положение в
малките населени места от селски тип“, финансиран по Оперативна програма „Наука и
образование за интелигентен растеж“. Проектът е насочен към създаването на устойчив,
ефективен и ефикасен механизъм за подкрепа на децата от етническите малцинства в
предучилищна възраст. Въвеждане на модел за активиране и приобщаване на родителите-роми
към образователния процес в детските градини и училището с подготвителна група. Повишаване
на тяхната мотивация за образование на децата им, превенция на ранното отпадане от
образователната система, намаляване безпричинните отсъствия, осигуряване на условия за равен
достъп до предучилищно образование. Община Тунджа се стреми да насърчи интеграционните
процеси в училищните общности посредством ресурса на различни дейности по интереси, за
допълнителна подготовка и социализация и чрез въвеждането на общностната работа в подкрепа
на децата от ромски произход и за подобряване на образователната среда. Ще бъдат повишени
компетенциите на родителските общности, както и насърчено включването им като активна
страна в живота на учебно-възпитателните заведения.
Друг проект, чието изпълнение тече през 2018 г. е проект „Хоризонти“ - чрез
образователна интеграция към пълноценна социализация в малките населени места от селски
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тип“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.
Проектът е структуриран така, че да гарантира равен достъп до планираните дейности и
инициативи в цялата училищна мрежа. Характерно за проекта е, че ще бъде реализиран в
населени места изцяло от селски тип, което аргументира и избора на по-специфичен подход,
гарантиращ равен достъп до дейности и ресурси със средищен характер. Основната цел на
проекта е да бъдат подпомогнати учениците от малките населени места от селски тип, включени
в състава на община Тунджа и произхождащи от етническите малцинства, да се изградят като
пълноценни граждани и да постигнат успешна професионална, социална и творческа реализация
посредством осъществяването на нови инициативи и въвеждането на иновативни подходи в
рамките на общинската образователна инфраструктура и чрез насърчаване на родителското
участие. Проектът ще допринесе за устойчивото развитие и надграждането на образователните
политики в община Тунджа чрез въвеждането на ефективни интеграционни механизми. Ще бъде
подобрена образователната среда във всички 10 общински училища. Ще бъдат обхванати в
дейностите минимум 460 ученика от ромски произход.
Към тази Специфична цел е изпълнен и проект „Да отворим умовете си чрез игри“ по
Програма Еразъм. Проектът се финансира от Европейската комисия чрез Център за развитие на
човешките ресурси и се изпълнява в партньорство с 6 други европейски страни - Република
Естония, Република Италия, Република Португалия, Република Гърция, Република Турция и
Република Франция. Периодът за реализация на дейностите е 24 месеца от 1 септември 2017 г.
до 31 август 2019 г. Основната цел е да бъдат изградени международни стратегически
партньорства, както да бъде споделен и осъществен обмен на иновативни педагогически
практики в предучилищното образование между европейските страни - партньори по проекта.
С грижа за здравето и с цел формиране на култура за здравословно хранене на учениците,
Общината реализира проект по схема „Училищен плод“ в общинските детски градини и
училища. В дейностите на проекта по схемата през са обхванати всички деца в предучилищна
възраст и ученици от начален етап на обучение в общинските учебни заведения.
Общата стойност на изпълнените дейности по Специфична цел 2.2.1. е 1 384 хил. лв. при
планирани средства (100 хил. лв.) за нея за целия програмен период.
Специфична цел 2.2.2. Развитие на социалните услуги и социално включване в малките
населени места
Специфична цел 2.2.2. съдържа 10 мерки, насочени към:
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Реализиране на проекти за разширяване спектъра и обхвата на социалните услуги в

общността за домашна грижа;


Реализиране на проекти, водещи до разширяване на услугата социален патронаж и

обществена трапезария;


Реализиране на проекти за създаване на домове за грижи за стари хора и лица с

увреждания;


Реализиране на проекти за създаване на защитени жилища, центрове за настаняване

от семеен тип и резидентен тип социални услуги за временно настаняване;


Разкриване на центрове за обществена подкрепа, центрове за социална рехабилитация

и интеграция;


Реализиране на проекти за предоставяне на нови социални услуги за уязвими

общности предлагащи защитена заетост в социални предприятия;


Реализиране на проекти за социализация на деца, семейства, лица с увреждания и

самотни хора в риск чрез предоставяне на интегрирани услуги;


Реализиране на проекти за обновление на общински сграден фонд и реконверсия в

социални жилища;


Реализиране на проекти за изграждане на нови социални жилища;



Реализиране на проекти за обновление, енергийна ефективност и преоборудване на

общински социален сграден фонд и инфраструктура.
По тази Специфична цел през 2018 г. се изпълнява проект „Желани пространства“ Комплексен модел на интегрирани услуги за ранно детско развитие и социално включване в
малките населени места“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси“. Проектът надгражда добрия опит и въведените практики от община Тунджа по Проекта
за социално включване. С реализацията на планираните дейности ще се гарантира както
устойчивостта на въведените услуги, така и тяхното развитие в интерес на потребителите и с
оглед на конкретните условия и потребности. Проектът ще допринесе за преодоляване на
дефицитите от услуги и интегрирани интервенции в малките населени места от селски тип. Чрез
реализацията му ще се гарантира равен достъп до условия и ресурси за пълноценно ранно детско
развитие, превенция на бедността и социалното изключване. Демографската и териториална
характеристики на общината, която включва в състава си 44 населени места от изцяло от селски
тип, налага прилагането на специфичен подход.
Друг проект, който се изпълнява през този период е „Осигуряване на топъл обяд в община
Тунджа“, финансиран по Оперативна програма за храни и подпомагане на най-нуждаещите се.
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Същността на проекта е да бъде гарантиран равен достъп до осигуряване на готова храна (топъл
обяд) за лица и семейства в неравностойно положение, живеещи на територията на 44-те
населени места от селски тип в община Тунджа.
Проектът цели обхващане на допълнително още 360 лица и семейства в риск от социално
изключване, живеещи в други 28 населени места от селски тип, отдалечени от областния град,
които ще получават топъл обяд през периода, в който трапезариите, финансирани чрез фонд
„Социална закрила“ не функционират.
През 2018 г. с ПМС № 2332/2017 г. чрез целево държавно финансиране бе осигурена
устойчивостта на проект „Център за услуги в домашна среда - интегриран модел на социално
включване за независим живот в малките населени места от селски тип в община Тунджа“,
финансиран по схема BG051 М90РО001-2.002 „Независим живот“ на Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси“ 2014 2020.
Общата стойност на изпълнените или в процес на изпълнение проекти е 1 790 хил. лв. при
планирани за Специфична цел 2.2.2. 12 795 хил. лв. от ОПР за целия програмен период.
Специфична цел 2.2.3. Подобряване на условията за лична и обществена сигурност
По тази Специфична цел е заложена една мярка „Реализиране на проекти за
видеонаблюдение в населените места от община Тунджа“.
През 2018 г. не са изпълнявани дейности по мярката. Общата стойност на планираните
средства по Специфична цел 2.2.3. е в размер на 220 хил. лв. от ОПР за целия програмен период.
Специфична цел 2.3.1. Подобряване на нивото на здравна превенция и достъпа до
доболничната и болничната помощ
По тази Специфична цел са заложени 5 мерки, насочени към:


Реализиране на проекти за оптимизация, модернизация и преоборудване на филиалите

на ЦСМП;


Реализиране на проекти за създаване на рехабилитационни центрове за възрастни



Реализиране на проекти за здравен скрининг и превенция на здравния риск в

хора;
образователната система на общината;


Реализиране на проекти за здравен скрининг и превенция на здравния риск в

населените места чрез здравни медиатори;
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Реализиране на проекти, насърчаващи двигателната активност и здравословния начин

на живот на деца и младите хора в общината.
През 2018 г. по планираните мерки е извършено закупуване на оборудване за здравната
инфраструктура с целеви средства от Централния бюджет.
Общата стойност на извършените дейности по Специфична цел 2.3.1. е в размер на 3 хил.
лв. или 0,3% изпълнение от планираните средства (1 200 хил. лв.) за целия програмен период.
Специфична цел 2.4.1. Съхранение на материалното и нематериалното културно
наследство на територията на община Тунджа
По тази Специфична цел са заложени 2 мерки, насочени към:


Реализиране на проекти за обновление на културната инфраструктура;



Реализиране на проекти разширяващи и разнообразяващи културно-просветната

дейност на територията на общината.
През 2018 г. приключва изпълнението на проект „Разширяване на фестивали с иновативни
подходи“/ Project „Growing UP festivals with innovative approaches“, финансиран по ТГС БългарияТурция. Проектът е допринесъл за популяризиране на два местни фестивала. Основните цели на
проекта са: укрепване на потенциала на туризма чрез иновативни методи за насърчаване и
повишаване на привлекателността на фестивалите и подобряване на трансграничното
сътрудничество.
През 2018 г. се проведе „Интерактивно културно събитие - Фестивал на традициите
„Модата се мени, фолклорът остава“, финансиран с целеви средства от Централния бюджет.
През 2018 г. са проведени различни културни инициативи и събори, с цел популяризиране
на културното наследство в общината.
Общата стойност на изпълнените и в процес на изпълнение проекти е в размер на 629 хил.
лв. или 25% изпълнение от планираните средства (2 500 хил. лв.) за целия програмен период.
Специфична цел 2.5.1. Нарастване на броя на реализираните публични проекти и
предоставянето на ефективни публични услуги
По тази Специфична цел са заложени 2 мерки, насочени към:


Подкрепа за проекти развиващи административния капацитет на общинската

администрация;


Предоставяне на качествени административни услуги.
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През 2018 г. по тази Специфична цел е извършено закупуване на оборудване за
общинската администрация. Общата стойност на изпълнените и в процес на изпълнение проекти
е в размер на 8 хил. лв. или 1% изпълнение от планираните средства (1 490 хил. лв.) за целия
програмен период.
3.
Резултати от изпълнението на Приоритетна област 3 „Техническа инфраструктура и
околна среда“
Приоритетната област е насочена към намаляване на вътрешнорегионалните различия в
степента на изграденост и качеството на техническата инфраструктура. В процеса на нейното
изпълнение се подкрепя реализацията на мерки и дейности за подобряване на количествените и
качествени параметри на елементите на техническата инфраструктура в община Тунджа. По
отношение на стремежа към опазване на околната среда той е превърнат в неотменна част при
провеждането на политиката за местно развитие на общината.
Приоритетна област 3 включва 6 специфични цели и 12 мерки, които да ги постигнат.
Специфична цел 3.3.1. Обновление на техническата инфраструктура в населените места
Тази цел включва следните мерки:


Обновление и/или изграждане на нови пътища, тротоари, алеи, зелени площи и

съпътстваща инфраструктура;


Обновление и/или изграждане на нова енергийната мрежа и публично осветление в

населените места от общината;


Обновление

и/или

изграждане

на

нова

водопроводна

и

канализационна

инфраструктура в населените места от общината;


Обновление и/или изграждане на нови телекомуникационни мрежи.

През 2018 г е извършен текущ ремонт на уличната мрежа в следните населени места на
общината: Безмер, Ботево, Бояджик, Видинци, Завой, Кукорево, Межда, Окоп, Роза, Симеоново,
Скалица, Стара река, Челник, Чарган.
По ПУДООС е изградена и велосипедна алея – етап III в с. Роза, община Тунджа.
С целеви средства от Централния бюджет е извършено изграждане тротоари и парково
осветление.
Със средства от Централния бюджет е извършено изграждане на тръбни кладенци,
водопроводни отклонения, реконструкция на тласкатели и водопроводна мрежа и на сградни
канализационни отклонения.
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Общата стойност на изпълнените и в процес на изпълнение проекти по Специфична цел
3.1.1. е 114 хил. лв. или 0,5% изпълнение от планираните средства (10 000 хил. лв.) за целия
програмен период.
Специфична цел 3.1.2. Обновление на общинска пътна инфраструктура
По тази Специфична цел през 2018 г. е извършен текущ ремонт на общинска пътна мрежа
в участъци по следните пътища:


Път 2086 lll-536, Роза-Скалица/Меден кладенец-Савино-Межда/ lll6601;



Път 3093 lll-555, Кермен-Ямбол I Безмер - летище Безмер;



Път 2094 1-7, Окоп - п.к. Каравелово /-Симеоново I JAM 2084;



Път 1096 1-7, Окоп - Елхово /Тенево - Маломир - Дряново - Драма/;



Път 2087 ll-53, Ямбол - Калчево - Стара река;



Път 2087 JAM 1096 Тенево - Маломир / ж.п. гара Тенево - Генерал Инзово I lll-7602.

Общата стойност на изпълнените дейности по Специфична цел 3.1.2. е 100 хил. лв. или
0,8% изпълнение от планираните средства (13 000 хил. лв.) за целия програмен период.
Специфична цел 3.1.3. Подобряване на осигуреността с устройствени планове
Тази цел включва само една мярка „Изработване на нови ПУП в подкрепа на
инвестиционното проектиране на територията общината“.
През 2018 г. е направено изменение в ОУП на община Тунджа. Общата стойност на
реализираните дейности по Специфична цел 3.1.3. е в размер на 1 хил. лв. или 0,5% от
планираните средства (190 хил. лв.) за целия програмен период.
Специфична цел 3.2.1. Подобряване на параметрите на околната среда в селищата от
общината
Тази цел включва отново само една мярка „Подобряване на сметосъбирането и
сметоизвозването в населените места“.
През 2018 г. не са изпълнени дейности по тази Специфична цел.
Планираните средства по Специфична цел 3.2.1. са 3 000 хил. лв. за целия програмен
период.
Специфична цел 3.2.2. Подобряване на параметрите на околната среда извън селищата от
общината
Тази цел включва 3 мерки, насочени към:
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Разработване на проекти насочени към устойчиви екологични практики;



Разработване на проекти за идентифициране, оценка, закриване и саниране на

нерегламентираните сметища в общината;


Реализиране на проекти насочени към подобряване на параметрите на повърхностни

и подземни водни тела.
През 2018 г. е извършен основен ремонт на язовирна стена на преливник със средства от
Централния бюджет.
Стойността на планираните средства по Специфична цел 3.2.2. е 6 300 хил. лв. от ОПР за
целия програмен период, а изпълнените дейности са за 42 хил. лв. или 0.7%.
Специфична цел 3.3.1. Развитие на инфраструктурата за свободното време и спорт
Тази цел включва 2 мерки, насочени към:


Подкрепа за проекти за изграждане на материално-техническа база на масови спортни



Подкрепа за проекти за обновление на религиозни храмове и мемориални паметници

игри;
с културна и социална значимост.
През 2018 г. със средства по ПУДООС е извършено изграждане на зона за отдих –
Почистване на терен и изграждане на спортна площадка и детски кът в парка на с. Веселиново,
община Тунджа. Със средства от централния бюджет са изградени беседки, перголи, спортни
площадки, фитнес уреди и детски съоръжения, велосипедни алеи.
Общата стойност на изпълнените дейности по Специфична цел 3.3.1. възлиза на 37 хил.
лв. или 0,8% от планираните средства (4 440 хил. лв.) за целия програмен период.
4.
Резултати от изпълнението на Приоритетна област 4 „Териториално сътрудничество
и сближаване“
Приоритетната област е насочена към реализация на мерки и дейности, насочени към
подобряване взаимодействието и степента на сътрудничество на различни териториални нива:
както между община Тунджа и съседни общини, така и на трансгранично ниво - между община
Тунджа и Р. Турция. Приоритетна област 4 съдържа една специфична цел „Реализиране на
териториални инициативи с общини, обл. администрация, РАО Тракия и трансгранични
инициативи“ и 3 мерки, насочени към:


Сътрудничество между общини в област Ямбол и Югоизточен планов регион и РАО

Тракия;
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Трансгранично сътрудничество;



Сътрудничество с общини от ЕС и международно сътрудничество.

По мерките през 2018 г. са изпълнени следните проекти:


„Европейските уроци за местната общност“ - измеренията на ползите от членството в

ЕС за хората от община Тунджа в контекста на Българското председателство;


„Да нарисуваме Съединението, да преговорим Членството, да поговорим за

Председателството“;


„Хиляда кукерски хлопки за Българското председателство“;



„Българските традиции в контекста на Българското председателство и Европейския

съюз“.
Общата стойност на изпълнените и в процес на изпълнение проекти е 12 хил. лв. или 0,3%
от планираните средства (4 600 хил. лв.) за целия програмен период.
Конкретните индикатори за финансовото изпълнение, както и резултатите от
реализацията на Приоритетните области са отразени в Приложение 1 „Изпълнени
проекти и дейности от Програмата за реализация на ОПР 2014-2020 г. на община Тунджа
за периода 01.01-31.12.2018 г.“

IV.
ПОСТИГНАТ НАПРЕДЪК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ И
ПРИОРИТЕТИТЕ НА ОПР 2014-2020 ВЪЗ ОСНОВА НА ИНДИКАТОРИТЕ ЗА
НАБЛЮДЕНИЕ
Постигнатият напредък за изпълнение на целите и приоритетите на ОПР 2014-2020 въз
основа на индикаторите за наблюдение (индикатори за въздействие за целите и индикатори за
резултат за приоритетите) е представен по-долу:
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Таблица 10. Изпълнение на индикаторите за въздействие и оценка на Общинския план за развитие на община Тунджа 2014-2020 през 2018 г.
Стратегически цели/
Приоритети

Стратегическа цел
1:
Реализиране на
икономически
растеж, основан на
местния природен,
културен и
демографски
потенциал, чрез
иновации във
водещите
икономически
дейности

Описание на индикатора

Мярка

Източник
информация

Период на
отчитане

Нефинансови предприятия

брой

НСИ

1 път

Произведена продукция

хил. лв.

НСИ

1 път

Приходи от дейността

хил. лв.

НСИ

1 път

Реализирани проекти за
публично-частни
партньорства
Реализирани иновативни
проекти, създали „полезен
модел“ или „патент“
Реализирани проекти за
производство на енергия от
ВЕИ
Изпълнени проекти за
насърчаване на
Приоритет 1.1.
предприемачеството
Повишаване
конкурентоспособнос Брой местни предприятия,
тта и иновативността получили финансиране
на местната
чрез схеми за безвъзмездна
икономика.
помощ за стартиращи
предприемачи
Приоритет 1.2.
Новосъздадени/ развити
Създаване на
клъстери
благоприятни условия

Базова
стойност
2013

Постигнат
напредък
към 2018 г.

601
2011 г.
144 017
2011 г.
200 248
2011 г.

Степен на
изпълнение/
изменение
%

Целева
стойност
2020 г.

722

1 700

66%

-

500 000

-

369 006

700 000

74%

брой

Община Тунджа годишно

0

0

3

0%

брой

Община Тунджа годишно

0

0

5

0%

брой

Община Тунджа годишно

0

0

3

0%

брой

Община Тунджа годишно

Н/ П

1

3

33,3%

брой

Община Тунджа годишно

0

0

3

0%

0

0

2

0%

брой

ИСУН

2 пъти
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Стратегически цели/
Приоритети
за привличане на
инвестиции.
Развитие на
партньорства.

Приоритет 1.3.
Развитие на устойчив
висококачествен
регионален туризъм

Приоритет 1.4.

Базова
стойност
2013

Постигнат
напредък
към 2018 г.

Степен на
изпълнение/
изменение
%

Целева
стойност
2020 г.

Мярка

Източник
информация

Период на
отчитане

брой

Община Тунджа

2 пъти

Н/ П

0

3

0%

брой

Община Тунджа

2 пъти

0

0

3

0%

брой

Община Тунджа годишно

0

1

4

25%

Реализирани партньорства

брой

Община Тунджа годишно

Н/ П

1

5

20%

Места за настаняване в
сферата на туризма

брой

1

3

3

100%

Описание на индикатора
Брой реализирани проекти
за публично-частни
партньорства
Новосъздадени
индустриални паркове
Бизнес форуми, проведени
на територията на община
Тунджа в подкрепа на
изграждането на бизнес
мрежи и клъстери

Новоразработени
туристически продукти на
територията на общината
Брой новосъздадени добри
практики за устойчив
туризъм
Туристически атракции,
създадени или реновирани
и експонирани
Реализирани
лесоустройствени проекти

НСИ

1 път

брой

Община Тунджа годишно

0

1

15

6,6%

брой

Община Тунджа годишно

0

1

3

33,3%

брой

Община Тунджа годишно

1

0

6

0%

брой

Община Тунджа

0

1

1

100%

2 пъти
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Стратегически цели/
Приоритети
Развитие на модерно
и
конкурентоспособно
земеделие

Описание на индикатора
Реализирани проекти по
подмярка 4.1 „Инвестиции
в земеделски стопанства“
от ПРСР
Реализирани проекти по
подмярка 4.2 „Инвестиции
в преработка/маркетинг на
селскостопански продукти“
от ПРСР
Новосъздадени земеделски
организации по реда на ЗЗД
или ЗЮЛНЦ – създадени по
ПРСР (да се добави, за да
има
източник
на
информация)

Реализирани проекти по
подмярка 6.1 „Стартова
помощ за млади земеделски
стопани“ на ПРСР
Реализирани проекти по
подмярка 6.3 „Стартова
помощ за развитието на
малки стопанства“ на ПРСР
Стратегическа цел 2. Средна годишна работна
заплата
Подобряване на

Мярка

Източник
информация

брой

ДФЗ

брой

ДФЗ

брой

Период на
отчитане

2 пъти

Базова
стойност
2013

Постигнат
напредък
към 2018 г.

Степен на
изпълнение/
изменение
%

Целева
стойност
2020 г.

0

2

5

40%

2 пъти

0

1

3

33,3%

ДЗФ

2 пъти

0

0

3

0%

брой

ДФЗ

1 път

0

10

13

76,9%

брой

ДФЗ

1 път

0

15

18

83,3%

лв.

НСИ

1 път

Няма данни

10 105

9 000 Преизпълнен
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Стратегически цели/
Приоритети

Описание на индикатора

условията за живот, Намаляване равнището на
социалните услуги и безработицата
личната сигурност
Продължително безработни
лица повече от 1 година
Ученици от I до VIII клас
преждевременно напуснали
училище
Приоритет 2.1.
Подобряване
Сключени партньорства
качеството на
между местни предприятия,
образованието и
университети, научносъздаване на
изследователски
условия за развитие
институции и лаборатории
на младите хора
Реализирани проекти/
инициативи, насочени към
безработните лица
Изпълнени проекти за
Приоритет 2.2.
предоставяне на социални
Създаване на
услуги за лица в риск или
възможности за
уязвими групи
трудова заетост,
намаляване на
Реализирани проекти,
бедността и риска от подобряващи предлагането
социална изолация
и търсенето на труд
Реализирани проекти за
обучение и
преквалификация на

Базова
стойност
2013

Постигнат
напредък
към 2018 г.

Степен на
изпълнение/
изменение
%

Целева
стойност
2020 г.

Мярка

Източник
информация

Период на
отчитане

%

ДБТ

1 път

24,7

7,7

брой

ДБТ

1 път

791

-

600

-

брой

Община Тунджа

1 път

Н/ П

36

20

-

брой

Община Тунджа

2 пъти

0

0

3

0%

брой

ДБТ

2 пъти

Н/ П

6

8

75%

брой

ИСУН/ Община
Тунджа

2 пъти

6

10

11

90,9%

брой

Община Тунджа

2 пъти

Н/ П

1

3

0,33%

брой

Община Тунджа

2 пъти

Н/ П

1

3

0,33%

12 Преизпълнен
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Стратегически цели/
Приоритети

Описание на индикатора
заетите в частния и
обществения сектор
Лица, получили социални
услуги по проекти за
предоставяне на социални
услуги за лица в риск
Реализирани проекти
насочени към смекчаване
на младежката безработица
до 29 г.
Лица в неравностойно
социално положение
обхванати от проекти и
дейности за социално
включване
Предприети, организирани
квалификационни курсове
за групи със специални
нужди
Лица в неравностойно
положение, обхванати от
проекти/ дейности по
интегриране пазара на
труда
Реализирани проекти,
насочени към ромската
общност и интеграция

Базова
стойност
2013

Постигнат
напредък
към 2018 г.

Степен на
изпълнение/
изменение
%

Целева
стойност
2020 г.

Мярка

Източник
информация

Период на
отчитане

брой

Община Тунджа

2 пъти

Н/ П

2 339

4 600

50,8%

брой

2 пъти

Община
Тунджа/
ДБТ

Н/ П

2

4

50%

брой

2 пъти

Община
Тунджа/
ДБТ

Н/ П

180

брой

2 пъти

Община
Тунджа/
ДБТ

Н/ П

0

брой

2 пъти

Община
Тунджа/
ДБТ

Н/ П

60

брой

Община Тунджа

1 път

Н/ П

2

11 Преизпълнен

3

0%

4 Преизпълнен

5

40%
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Стратегически цели/
Приоритети

Приоритет 2.3.
Повишаване
качеството на
здравеопазването и
подобряване достъпа
до обектите на
здравната
инфраструктура

Постигнат
напредък
към 2018 г.

Степен на
изпълнение/
изменение
%

Целева
стойност
2020 г.

Мярка

Източник
информация

Период на
отчитане

Линейки за ЦСНМП

брой

Община Тунджа

2 пъти

Н/ П

0

3

0%

Закупуване на ново здравно
оборудване

брой

Община Тунджа

2 пъти

Н/ П

0

5

0%

Новосъздадени/реновирани
здравни заведения

брой

Община Тунджа

1 път

Н/ П

0

5

0%

брой

Община Тунджа

1 път

Н/ П

0

12

0%

брой

Община Тунджа

1 път

Н/ П

0

4

0%

брой

Община Тунджа

1 път

Н/ П

242

Реализирани проекти,
подобряващи
административното и
информационно
обслужване

брой

Община Тунджа

2пъти

1

0

3

0%

Предоставяни публични
електронни услуги

брой

Община Тунджа 2 пъти

Н/ П

0

3

0%

Описание на индикатора

Обекти с изградена
достъпна среда за лица с
увреждания
Изградени/реновирани
Приоритет 2.4.
Развитие на културата обекти за културни,
младежки и спортни
и културните
дейности
институции.
Опазване,
Културни, младежки и
популяризиране и
спортни събития,
развитие на
организирани по проекти
културното
на общината
наследство.
Приоритет 2.5.
Повишаване на
административния
капацитет и
ефективността на
публичните услуги за
гражданите и бизнеса

Базова
стойност
2013

140 Преизпълнен
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Стратегически цели/
Приоритети

Приоритет 3.2.
Подобряване
качествените
характеристики на
околната среда.
Опазване и

Постигнат
напредък
към 2018 г.

Степен на
изпълнение/
изменение
%

Целева
стойност
2020 г.

Описание на индикатора

Мярка

Източник
информация

Период на
отчитане

Брой обучени
предприемачи и служители
на общинската
администрация

брой

Община Тунджа

2 пъти

Н/ П

-

350

-

брой

Община Тунджа

1 път

Н/ П

0

140

0%

Стратегическа цел 3.
Развитие на
Брой на домакинствата с
техническа
подобрен режим на
инфраструктура,
водеща до растеж и водоснабдяване
опазване на
околната среда
Приоритет 3.1.
Изграждане на нова и
модернизиране на
съществуващата
техническа
инфраструктура

Базова
стойност
2013

Рехабилитирана общинска
пътна мрежа (км.)
Рехабилитирана улична
мрежа и тротоари
Изградена/рехабилитирана
ВиК мрежа (км.)
Нови ПУП за
инвестиционни проекти
Проекти за опазване на
околната среда
Брой изпълнени проекти/
програми за управление на
природни рискове и
ограничаване изменението
на климата и за

км

Община Тунджа годишно

Н/ П

0,5

8

6,25%

кв. м.

Община Тунджа годишно

Н/ П

10 700

35 000

30,5%

км

Община Тунджа годишно

Н/ П

0

5 000

0%

брой

Община Тунджа

2 пъти

2

1

12

8,3

брой

Община Тунджа

2 пъти

0

0

4

0%

брой

Община Тунджа

1 път

1

0

2

0%
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Стратегически цели/
Приоритети
възстановяване на
природните ресурси.

Приоритет 3.3.
Повишаване
качеството на
селищната среда

Базова
стойност
2013

Постигнат
напредък
към 2018 г.

Степен на
изпълнение/
изменение
%

Целева
стойност
2020 г.

Мярка

Източник
информация

Период на
отчитане

брой

Община Тунджа

2 пъти

Н/ П

1

2

50%

Изградени пречиствателни
станции за отпадни води

брой

Община Тунджа

2 пъти

Н/ П

0

2

0%

Закрити и рехабилитирани
нерегламентирани депа за
битови отпадъци

брой

Община Тунджа

1 път

0

0

2

0%

Обекти с изградена
достъпна среда за лица с
увреждания

брой

Община Тунджа

2 пъти

Н/ П

0

12

0%

Изградени детски
площадки

брой

Община Тунджа

2 пъти

Н/ П

1

8

12,5%

брой

Община Тунджа

2 пъти

0

0

10

0%

брой

Община Тунджа

2 пъти

0

0

10

0%

Описание на индикатора
адаптацията към вече
настъпилите промени
Въведени системи в
населените места за
разделно събиране на
битовите отпадъци

Проектите за енергийна
ефективност на публични и
жилищни многофамилни
сгради
Брой на жилищните
многофамилни и
обществени сгради въвели
в експлоатация системи за
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Стратегически цели/
Приоритети

Описание на индикатора

Базова
стойност
2013

Постигнат
напредък
към 2018 г.

Степен на
изпълнение/
изменение
%

Целева
стойност
2020 г.

Мярка

Източник
информация

Период на
отчитане

м²

Община Тунджа

2 пъти

Н/ П

0

1

0%

брой

Община Тунджа

2 пъти

0

6

14

42,8%

брой

Община Тунджа

2 пъти

Н/ П

11

брой

Община Тунджа

1 път

0

0

производство на енергия от
ВЕИ за собствени нужди
Площ на новосъздадените
сгради общинска
собственост
Реновирани сгради –
общинска собственост
Стратегическа цел 4.
Стартиране на
териториални
инициативи за
сближаване
Приоритет 4.1.
Териториално
сътрудничество в
устойчиви
транспортни системи

Осъществени
сътрудничества за
подготовка и изпълнение
на съвместни проекти/
партньорства
Осъществени
сътрудничества със
съседни общини и области,
подобряващи
транспортната система

6 Преизпълнен

1

Източник: ИСУН и ИСУН 2020, Справки ПРСР, Национален статистически институт, 2019; ВиК, Община Тунджа, Дирекция „Бюро по труда“
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Постигнатият напредък за изпълнение на целите и приоритетите на ОПР 2014-2020 въз
основа на финансовите индикатори за изпълнение е представен на следващата таблица:
Таблица 11. Финансово изпълнение на приоритети от ОПР 2014-2020 г. за 2018 г.
Приоритетни области

Изпълнение
2018 г.
(хил. лв.)

Бюджет
ОПР
(хил. лв.)

%
Изпълнение
от ОПР

12 426

118 745

10%

3 932

29 385

13%

467

36 930

1%

12

4 600

0,3%

16 837

189 660

9%

Приоритетна област 1. Устойчив икономически
растеж и иновации
Приоритетна област 2. Жизнен стандарт и качество на
живот
Приоритетна област 3. Техническа инфраструктура и
околна среда
Приоритетна област 4. Териториално сътрудничество
и сближаване
Общо

Източник: Приложение №1. Изпълнени проекти и дейности от Програмата за реализация на ОПР 2014-2020 г.
на община Тунджа за периода 01.01-31.12.2018 г.

От данните могат да се направят следните изводи:


През 2018 г. с най-голямо процентно изпълнение спрямо заложеното в ОПР Тунджа

2014-2020 г. е Приоритетна област 2. „Жизнен стандарт и качество на живот“, като само за 2018
г. изпълнението на приоритетната област възлиза на 13% от общото изпълнение за Приоритетна
област 2 за целия програмен период. Вложените средства по нея са в размер на 3 932 хил. лв.
Изпълнението по тази приоритетна област се дължи основно на проекти, които са изпълнени или
в процес на изпълнение, свързани с подобряване на материално-техническата база на
образователната инфраструктура, проекти за социално включване, развитие на културата и др.


На второ място като процентно изпълнение спрямо заложеното за нея е Приоритетна

област 1. „Устойчив икономически растеж и иновации“ с 12 426 хил. лв. вложени средства и 10%
изпълнение. Действително по тази приоритетна област е вложен и най-големия финансов ресурс
през 2018 г. Изпълнението на тази приоритетна област се дължи основно на проекти,
изпълнявани по Програмата за развитие на селските райони и проекти по Оперативна програма
„Иновации и конкурентоспособност“.


На трето място по изпълнение спрямо целевите стойности е Приоритетна област 3.

„Техническа инфраструктура и околна среда“ с 467 хил. лв. и 1% изпълнение на заложените за
нея средства за целия програмен период. Със средства от общинския и централния бюджет се
изпълняват дейности за рехабилитация на улици, пътища, тротоари и асфалтова настилка,
подобряване на околната среда и селищата и др.
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На четвърто място по изпълнение спрямо целевите стойности е Приоритетна област

4. „Териториално сътрудничество и сближаване“ с 12 хил. лв. и 0,3% изпълнение на заложените
за нея средства за целия програмен период. По тази приоритетна област през 2018 г. са
подкрепени инициативи на общините, свързани с регионалното измерение на Българското
председателство на Съвета на ЕС през 2018 г.
На фигурата по-долу е визуализирана информацията за вложения финансов ресурс по
приоритетни области на ОПР за 2018 г., като е направена съпоставка между планираното и
реалното изпълнение.
Фигура 7. Финансово изпълнение на приоритетните области от ОПР 2014-2020 г. за 2018
г.
Действително вложен финансов ресурс
по приоритети на ОПР Тунджа 20142020 (% от общото изпълнение)
3% 0%

Планиран финансов ресурс по
приоритети на ОПР Тунджа 2014-2020 (%
от общото изпълнение)
2%
19%

23%
16%
74%

63%

Приоритетна област 1

Приоритетна област 1

Приоритетна област 2

Приоритетна област 2

Приоритетна област 3

Приоритетна област 3

Приоритетна област 4

Приоритетна област 4

Източник: Собствени изчисления

На първо място по вложен финансов ресурс се нарежда Приоритетна област 1 със 74%
от ОПР при планирани за нея 63%. На второ място по вложен финансов ресурс е Приоритетна
област 2 за жизнен стандарт и качество на живот с 23% при планирани 16%. На следващо място
е Приоритетна област 3 - 3% от ОПР при планирани за нея 19%. На последно място е
Приоритетна област 4 с под 1% при планиран 2%.
Разпределението на изразходваните ресурси по източници на финансиране показва, че
през 2018 г. са комбинирани различни източници на финансиране за изпълнението на проектите
от страна на Община Тунджа.
През 2018 г. за изпълнението на ОПР Тунджа са осигурени средства от следните
източници:
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централен бюджет, вкл. целеви субсидии по капиталовите програми и национално

съфинансиране на проекти по оперативните програми;


собствени средства от Общинския бюджет;



фондове на ЕС;



частно финансиране, вкл. собствено съфинансиране на проекти по оперативните

програми.
Основните източници на финансиране на ОПР 2014-2020 за 2018 г. са представени на
фигурата по-долу, като отново е направена съпоставка между планираното и реалното
изпълнение:
Фигура 8. Основни източници на финансиране на ОПР 2014-2020 за 2018 г.
Реално разпреледение на източниците
на финансиране на OПР Тунджа 20142020 към 2018 г.

5%

1%
33%

Планирано разпреледение на
източниците на финансиране на ОПР
Тунджа 2014-2020
5%

16%

50%

10%

15%

65%

0%

Общински бюджет

Централен бюджет

Общински бюджет

Централен бюджет

Фондове на ЕС

Други източници

Фондове на ЕС

Други източници

Фондове, фирми

Фондове, фирми

Източник: Собствени изчисления

От графиката може да се направи извод, че средствата от Фондовете на ЕС са
основополагащи за развитието на общината и изпълнението на плана. Размерът им е 50% от
изпълнението на ОПР за 2018 г. при планирани 65%, като прогнозите сa спазени за най-голям
дял. На второ място се нареждат средствата от Частни фондове и фирми с 33%, при планирани
10%. На следващо място се нареждат средствата от централния бюджет с 16% от ОПР, при почти
същия планиран бюджет - 15%. На последно място са средствата от Общинския бюджет – 1%,
при планирани 5%. Други източници на финансиране са планирани (5%) но не са реализирани.
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ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТ И
ЕФИКАСНОСТ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОПР 2014-2020

V.

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

1.

Общинският план за развитие на община Тунджа за периода 2014-2020 г. е претърпял една
актуализация след приемането му (м. декември 2017 г.), като са актуализирани Програмата за
реализация на плана, Индикативната финансова таблица, социално-икономическия анализ и
индикаторите за наблюдение.
С цел осигуряване на ефективност и ефикасност на стратегическото планиране,
програмиране, управление и ресурсното осигуряване на местното развитие е заложено да се
създаде система за наблюдение и оценка на изпълнението на ОПР.
Предметът на системата за наблюдение и оценка включва:


изпълнението на целите и приоритетите на Общинския план за развитие, съгласно

определени физически и финансови индикатори;


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



предприетите мерки за осигуряване на информация и публичност за резултатите от

изпълнението на плана за развитие.
Системата за наблюдение и оценка на изпълнението на ОПР 2014-2020 съдържа следните
елементи:
1) Системата от индикатори за наблюдение – дефинирани и отчитащи специфичния
характер на плана, реализацията на неговите цели, социално-икономическото състояние,
развитието на инфраструктурата и проблемите на околната среда в контекста на устойчивото
регионално развитие;
2) Източниците, начините и периодичността за събиране, обработка и анализиране на
информацията – наблюдението на изпълнението на ОПР се осъществява на основата на данни на
НСИ, ИСУН, ЕВРОСТАТ, АПИ, Агенция за чуждестранни инвестиции, Агенция за устойчиво
енергийно развитие, Агенцията по заетостта, както и на основата на данни от други надеждни
национални, регионални и местни източници на информация;
3) Финансовото и техническото обезпечаване на дейността по наблюдението на ОПР се
осигурява от бюджета на Община Тунджа;
4) Органи за наблюдение на ОПР, организация и методи на тяхната работа.
Орган за наблюдение на Общинския план за развитие на Община Тунджа е Общинският
съвет на Община Тунджа. В процеса на наблюдение на изпълнението на ОПР Общинският съвет
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осигурява участието на заинтересованите органи, организации, физически и юридически лица
при спазване на принципа за партньорство, публичност и прозрачност при изпълнението на
Общинския план за развитие. Функциите на органа за наблюдение на изпълнението на
Общинския план развитие, съгласно чл. 81 от ППЗРР, включват:


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

наблюдение по отношение на реализацията на целите и приоритетите за местно развитие;


координация на дейностите по наблюдението между централните и местните органи

на изпълнителната власт, други заинтересовани органи, организации и юридически лица на
основата на принципа за партньорство;


осигуряване съответствие на действията по наблюдението с условията и правилата в

областта на защитата на конкуренцията, държавните помощи, обществените поръчки, опазването
на околната среда и насърчаването на равните възможности и социалното включване;


обсъждане и одобряване на доклади за наблюдението на Общинския план за развитие;



осигуряване на комуникация и взаимодействие с административните структури,

участващи в процеса на изпълнение на Регионалния план за развитие и на Общинския план за
развитие;


разглеждане на предложения и вземане на решения за повишаване ефективността на

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


определяне и изпълнение на мерки за осигуряване на информация и публичност

относно постигнатите резултати от наблюдението с цел да се гарантира прозрачност при
изпълнението на документите за стратегическо планиране на регионалното и местното развитие.
5) Система на докладване и осигуряване на информация и публичност.
Неправителствените организации, социално-икономическите партньори и частният
сектор също участват в процеса на разработване на ОПР и наблюдението на изпълнението на
плана; подкрепят и участват в разработването на проекти за изпълнението на плана.
В ОПР на община Тунджа за периода 2014-2020 г. е заложено Кметът да организира
наблюдението и изпълнението на Общинския план за развитие, като е създадена и постоянна
Работна група, която да управлява изпълнението на ОПР и да упражнява контрол и мониторинг
върху резултатите от ОПР.
В ОПР 2014-2020 г. на община Тунджа е регламентирана „Матрица на индикаторите за
наблюдение и оценка на Общинския план за развитие на община Тунджа 2014-2020“, която
съдържа индикатори за въздействие и индикатори за резултат с дефинирани базови, междинни и
целеви стойности, което позволява измерването на напредъка в изпълнението на плана.
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2.

Проблеми, възникнали при прилагане на ОПР 2014-2020

През 2018 г. от периода на изпълнение на ОПР се наблюдават следните проблеми, които
пряко и/или косвено са оказали влияние върху изпълнението на плана:


Липса на достатъчно собствени средства за реализирането на проекти;



Липса на механизъм за набиране на актуална статистическа информация за всички

области на социално-икономическия живот на територията на общината, поради което анализите
се извършват на база налична информация за предходни години от НСИ;


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

стопанските субекти на територията на общината чрез информация, предоставена от съответните
регионални структури;


Липса на активно действащи НПО;



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

проекти;

3.



Недостатъчен административен капацитет в публичния и частния сектор;



Забавяне стартирането на оперативните програми и ПРСР за периода 2014-2020 г.
Мерки за осигуряване на информация и публичност на действията по изпълнение
на ОПР 2014-2020

Основен принцип за провеждане на държавната политика за регионално развитие е
принципът за партньорство, публичност и прозрачност на всички нива при осъществяване на
процесите на планиране, програмиране, финансиране, наблюдение и оценка.
Общинският план за развитие за периода 2014-2020 г. е разработен на базата на
взаимодействие и поддържане на активна комуникация между общинските служители,
държавните

структури,

бизнеса,

културните

институции,

неправителствения

сектор,

образователните институции, граждани и др.
Основен източник за информираност на обществото по отношение на изпълнението
на Общинския план за развитие, публичност и прозрачност, е официалната уебстраница
на Община Тунджа https://www.tundzha.net, в която се публикуват за обществено обсъждане
всички нормативни актове, документи, стратегии, планове и програми на общината. На нея се
публикува и информация за изпълняваните и реализираните проекти, както и за документите,
резултат от тяхното изпълнение.
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Информация и публичност на действията по изпълнение на ОПР се предоставят на
граждани и организации чрез следните комуникационни канали:


Чрез информационни справки, внасяни в общинския съвет за промените по бюджета

за съответната година;


Чрез актуализиране на информацията в сайта на общината;



Провеждане на дискусии;



Чрез публикации в регионалните медии, вкл. електронните им издания.

В заключение на горепосоченото може да се даде много добра оценка за дейностите
по информация и публичност на ОПР, които Община Тунджа изпълнява.
4.
Съответствие на ОПР 2014-2020 със секторни политики, планове и програми на
територията на община Тунджа, в т.ч. мерки за ограничаване на изменението на климата
Плановата осигуреност е основен фактор за развитие на местна политика. Областите на
политика, за чието реализиране отговаря институцията – българска община, в частност Община
Тунджа, са дефинирани в ЗМСМА, чл. 17, т. 1., където законодателят определя правото и
реалната възможност на гражданите и избраните от тях органи да решават самостоятелно всички
въпроси от местно значение в сферата на:


Общинското имущество, общинските предприятия, общинските финанси, данъци и

такси, общинската администрация;


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



Образованието;



Здравеопазването;



Културата;



Благоустрояването и комуналните дейности;



Социалните услуги;



Опазването на околната среда и рационалното използване на природните ресурси;



Поддържането и опазването на културни, исторически и архитектурни паметници;



Развитието на спорта, отдиха и туризма;



Защитата при бедствия.

Необходимо е и по отношение на секторните политики да се прилага механизъм на
мониторинг, контрол и отчитане на резултатите от изпълнението им, като тези резултати намират
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отражение и при годишното отчитане на изпълнението на ОПР за останалия срок от действието
му.
Необходимо е да се направи преглед и да се изготвят и/или актуализират документите
(стратегии, програми, планове, наредби, правила), свързани с прилагането, изпълнението и
отчитането на отделните секторни политики, които са в правомощията на органите на местно
самоуправление.
За постигане съответствие на ОПР със секторните политики, планове и програми на
територията на общината, мерките, които се предприемат към настоящия момент, са:


провеждане на коригиращи действия, на базата на предложения от заинтересованите

страни;


разглеждане на предложения от заинтересованите страни в постоянните комисии на

Общинския съвет и внасяне на предложения за решения от ОбС;


актуализиране на приетите от Общинския съвет – Тунджа наредби, стратегии,

концепции, програми, планове и др. в съответствие с целите и мерките, предвидени в ОПР.
В следващата таблица са посочени всички общински планове, стратегии и програми, които
допринасят за реализацията на ОПР Тунджа.
Таблица 12. Допълващи ОПР стратегически документи за периода 2014-2020 г.
Приоритетна област на
ОПР Тунджа 2014-2020 г.

Стратегически документи на Община Тунджа, допринасящи
за реализацията на ОПР Тунджа 2014-2020 г.

Приоритетна област 1.
Устойчив икономически растеж
и иновации
Приоритетна област 2. Жизнен
стандарт и качество на живот
Приоритетна област 3.
Техническа инфраструктура и
околна среда

 Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община
Тунджа 2016-2020;
 Общински годишен план за младежта на община Тунджа.
 Актуализирана програма за енергия от възобновяеми източници
за периода 2011-2020 г.;
 Програма за управление и разпореждане с имотите общинска
собственост в община Тунджа през 2015, 2016, 2017 г.

Приоритетна област 4.
Териториално сътрудничество и
сближаване
Общо
Източник: Справка Община Тунджа

5.

Приложение на принципа на партньорство
Партньорският модел на управление е необходим за бъдещото развитие на общината.

Благодарение на неговото приложение Общината ще може да реализира процеса съвместно,
комуникирано с партньорите, при вземането на решения и координирането на техните
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изпълнения. В процеса на управление на политиките за регионално развитие са въвлечени
разнородни по своите интереси и функции заинтересовани страни - институции, организации,
административни звена, общности (групи) от различни юридически и физически лица, които
имат конкретен интерес във връзка с реализацията на публична политика/план и са нейни
поддръжници или противници. С помощта на партньорството може да се осъществи
целенасочено взаимодействие между тях, което ще гарантира успешното развитие на дейността.
Работата в партньорство не означава само информиране или консултиране. Преди всичко
означава съвместно вземане на решения и съвместни действия за изпълнение на тези решения.
Решения, които първоначално са общоприети от мнозинството партньори, имат висока
обществена подкрепа в процеса на реализацията.
През 2018 г. община Тунджа не е реализирала проекти в сътрудничество с други общини
от страната или извън нея.
6.

Резултати от извършени оценки
През 2017 г. е извършена задължителната междинна оценка на ОПР Тунджа 2014-2020 г.

за изпълнението на плана през първите три години от програмния период 2014-2016 г. Оценката
е извършена от външна независима организация. Основните изводи и препоръки, които дава
оценката, са че общата оценка е много добра, като се забелязват положителни промени в
подобряване на социалните, образователни, здравни и културни услуги за населението.
При изготвянето на Общинския план за развитие на община Тунджа са заложени
индикатори, без предвидени междинни и целеви стойности, липсват дори базовите стойности за
индикаторите, което е затруднило оценяването на изпълнението на плана и това в каква степен
заложените цели/приоритети са постигнати. По всички приоритети все пак е регистриран
напредък, който в голяма степен е повлиян от цялостното икономическо развитие в страната и
общината за периода 2014-2016 г. и от проектната активност на Община Тунджа и бизнеса в
общината, които са успели да договорят и изпълнят определен брой проекти.
Направени са следните изводи за изпълнението на ОПР на община Тунджа за периода
2014-2016 г.:


Привлечен е значителен външен финансов ресурс, различен от Общинския бюджет в

рамките на 90% от реализираните инвестиции;


Към 31.12.2016 г. са изпълнени или са в процес на изпълнение основополагащи за

развитието на община Тунджа проекти;
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Значителен дял на финансово изпълнение се дължи предимно на проектната

активност на Община Тунджа и местните предприятия при използването на Оперативните
програми за двата периода 2007-2013 г. и 2014-2020 г.
Като по-общи въздействия на изпълнените проекти и дейности са посочени следните:


Подобрена е пътната инфраструктура;



Подобрено е качеството на социалните услуги.
Общинската администрация е създала добра организация за изпълнение и отчитане на

финансираните проекти, както и на останалите изпълнявани дейности.
Препоръките за подобряване на резултатите от изпълнението и наблюдението на ОПР на
Община Тунджа са:


Активно привличане на бизнеса, неправителствения сектор, социалните партньори и

ядрата на науката, като необходимо условие за реализация на заложените мерки и проекти, и
подобряване на резултатите от наблюдението;


Концентрация на идеи, компетенции, мотивация и финансови средства за генериране

на по-ефективни и ефикасни решения за постигане на резултатите;


Създаване и установяване на ясни и прости правила и делегиране на конкретни

отговорности - основа на създаването на работещ механизъм за координация.
Дадени са препоръки за подобряване на мерките, свързани с наблюдението на ОПР и
осигуряване на информация, публичност и партньорство относно реализацията на ОПР. По
отношение на наблюдението на ОПР - да се направят промени в съдържанието на годишните
доклади на ОПР с оглед спазването на нормативната уредба и в частност с приетите промени от
2016 г. По отношение на публичността - тези доклади и всички оценки на ОПР, включително и
актуалната версия на самия ОПР, да се публикуват и на уебстраницата на администрацията в
раздела, предназначен за това.

VI.

ПРОЕКТИ, ДОПРИНАСЯЩИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ
НА ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ 2014-2020
Изпълнението на ОПР Тунджа през 2018 г. допринася в най-голяма степен за постигането

на Приоритетно направление 1. „Развитие на услуги в общността за превенция на социалното
изключване и изолацията“ от Областната стратегия за развитие на област Ямбол 2014-2020 г.
Това се реализира благодарение на следните проекти, които са в процес на изпълнение:


Проект „Осигуряване на топъл обяд в община Тунджа“;
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Проект „Желани пространства“ - Комплексен модел на интегрирани услуги за ранно

детско развитие и социално включване в малките населени места“


Проект „КОМПАС- Интегрирани мерки за социално включване в община Тунджа“;



Проект „Заедно“ - споделена грижа за предучилищно образование, възпитание и

подготовка на децата в неравностойно положение в малките населени места от селски тип“;


Проект „Хоризонти“ - чрез образователна интеграция към пълноценна социализация

в малките населени места от селски тип“;


Проект „Заедно с родителите“ – иновации в образователната система на община

Тунджа“.

VII.

ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ
НАБЛЮДЕНИЕТО НА ОПР 2014-2020
Мониторингът и оценката предполагат изследване на текущото състояние и проследяване

във времето на промените, до които довеждат прилагането на Общинския план или на съответния
друг стратегически документ. По тази причина е важно да се обезпечат надеждни данни за
изходното състояние на съответните индикатори, чрез които се описва проблемът или ситуацията
преди изпълнението на заложените проект, мярка, приоритет и специфична цел. Такива изходни
индикатори (индикатори за резултат и индикатори за въздействие) са заложени в Актуализирания
документ за изпълнение на ОПР Тунджа 2014-2020 г. със заложени базови, междинни и целеви
стойности.
Мониторингът на общинските политики е предвидено да се реализира на две нива.
Първото ниво се осъществява от общинската администрация и включва следене на графиците за
изпълнение на програмата и спазването на сроковете, както и оценка на степента на постигане на
целите, финансовите ресурси (планирани и изразходвани) и управлението. Това нещо се
изпълнява. Второто ниво се осъществява от Общинския съвет, който приема решения по
изпълнението на програмата или по възникнали проблеми.
Една от основните задачи на мониторинга по отношение на публичните политики е да
следи за степента на постигане на заложените цели и ефективност по време на тяхното прилагане.
Реализирането на Общинския план за развитие представлява етапен процес, при който всяка
финансова година може да се разглежда като отделна фаза. Именно поради това, мониторингът
завършва с годишни оценки и доклади, които да послужат на корективните действия в следваща
фаза/година.
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Системата за наблюдение и оценка на изпълнението на Общинския план за развитие цели
осигуряването на ефективно изпълнение на плана, с оглед постигане на целите за интегрирано
устойчиво местно развитие и ефикасно разходване на ресурсите за реализация на планираните
дейности и проекти.
Предмет на наблюдението и оценката е изпълнението на целите и приоритетите на
Общинския план за развитие на основата на резултатите от подготовката и изпълнението на
мерките и проектите, включени в Програмата за реализация на плана.
Необходимо е да се направи преглед и се изготвят и/или актуализират документите
(стратегии, програми, планове, наредби, правила), които са свързани с прилагането,
изпълнението и отчитането на отделните секторни политики, които са в правомощията на
органите на местно самоуправление.
Необходимо е и по отношение на секторните политики да се прилага механизъм на
мониторинг, контрол и отчитане на резултатите от изпълнението им, като тези резултати намират
отражение и при годишното отчитане на изпълнението на ОПР за останалия срок от действието
му.

ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение №1. Изпълнени проекти и дейности от Програмата за реализация на ОПР
2014-2020 г. на община Тунджа за периода 01.01-31.12.2018 г.
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Приложение №1. Изпълнени проекти и дейности от Програмата за реализация на ОПР 2014-2020 г. на община Тунджа за периода 01.01-31.12.2018 г.
№

Наименование на приоритет, цел,
проект/дейност

Период на изпълнение
Източник на
Бенефициент /
финансиране партньор
14 15 16 17 18 Статус
програма

О Б Щ О:
ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 1.
УСТОЙЧИВ ИКОНОМИЧЕСКИ
РАСТЕЖ И ИНОВАЦИИ
Стратегическа цел 1: Реализиране на
икономически растеж основан на
местния природен, културен и
демографски потенциал, чрез
иновации във водещите икономически
дейности
Приоритет 1.1. Повишаване
конкурентоспособността и
иновативността на местната
икономика
"Устойчиво развитие, чрез прилагане на
1 мерки за енергийна и ресурсна
ефективност в "ЗТКИ" ООД"
Повишаване на енергийната ефективност
2 на "Палфингер Продукционстехник
България" ЕООД
Приоритет 1.2. Създаване на
благоприятни условия за привличане
на инвестиции. Развитие на
партньорства

Бюджет
(хил. лв.)
16 737

ОПИК

Бизнес
организация

Х

Изпълнен

ОПИК

Бизнес
организация

Х

Текущ

Общински
бюджет
46

Централен
бюджет

Фондове
на ЕС

Други
източници

Частни
фондове,
фирми

2 698

8 428

5 565

189 660

9%

12 426

1 203

5 658

5 565

118 745

10%

12 426

1 203

5 658

5 565

118 745

10%

4 338

337

1 906

2 095

104 860

4%

328

36

202

90

4 010

301

1 704

2 005

1 730

0%

4 160

0%

7 995

101%

Приоритет 1.3. Развитие на устойчив
висококачествен регионален туризъм
Приоритет 1.4. Развитие на модерно и
конкурентноспособно земеделие
Проекти по подмярка 6.1. "Стартова
помощ за млади земеделски
1
производители" - 11 бр. подкрепени
предприятия
2

Проекти по подмярка 6.3. "Стартова
помощ за развитието на малки стопанства"

Планиран
%
бюджет изпълн
(хил. лв.)
ение

8 088

866

3 752

ПРСР

Бизнес
организации

Х Х Х

Текущ/
Изпълнен

539

81

458

ПРСР

Бизнес
организации

Х Х Х

Текущ/
Изпълнен

609

91

518

3 470
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№

Наименование на приоритет, цел,
проект/дейност

Проекти по подмярка 4.1. "Инвестиции в
земеделски стопанства"
Проект по подмярка 4.2. "Инвестиции в
4 преработка/маркетинг на селскостопански
продукти"
ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 2.
ЖИЗНЕН СТАНДАРТ И КАЧЕСТВО
НА ЖИВОТ
3

Период на изпълнение
Източник на
Бенефициент /
финансиране партньор
14 15 16 17 18 Статус
програма
Бизнес
Текущ/
ПРСР
Х Х Х
организации
Изпълнен
ПРСР

Бизнес
организации

Х Х Х

Текущ/
Изпълнен

Бюджет
(хил. лв.)

Общински
бюджет

Централен
бюджет

Фондове
на ЕС

Други
източници

Частни
фондове,
фирми

1 650

165

660

825

5 290

529

2 116

2 645

Планиран
%
бюджет изпълн
(хил. лв.)
ение

3 932

21

1 141

2 770

29 385

13%

Стратегическа цел 2: Подобряване на
условията за живот, социалните услуги
и личната сигурност

3 932

21

1 141

2 770

29 385

13%

Приоритет 2.1. Подобряване
качеството на образованието и
създаване на условия за развитие на
младите хора

1 502

13

326

1 163

11 080

14%

КОМПАС - Интегрирани мерки за
социално включване в община "Тунджа" * проект по интегрирана процедура
BG05M9OP001-2.018 "Социално1
икономическа интеграция на уязвими
групи. Интегрирани мерки за
подобряване достъпа до образование" Компонент 1 - ОПНОИР и ОПРЧР

ОПНОИР

Община Тунджа

Х

Текущ

390

59

332

"Заедно" - споделена грижа за
предучилищно образование, възпитание и
2 подготовка на децата в неравностойно
положение в малките населени места от
селски тип"

ОПНОИР

Община Тунджа

Х Х Х

Текущ

378

57

321

"Хоризонти" - чрез образователна
3 интеграция към пълноценна социализация
в малките населени места от селски тип“

ОПНОИР

Община Тунджа

Х Х

Текущ

533

80

453

"Заедно с родителите" – иновации в
4 образователната система на община
Тунджа"

Централен
бюджет

Община Тунджа

Х Х

Текущ

16

16
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№

Наименование на приоритет, цел,
проект/дейност

5 Схема "Училищен плод"
Проект "Оpen your minds through games"
6 ("Да отворим умовете си чрез игри")
Преустройство и пристройка към ОУ,
основен ремонт на отоплителни
7 инсталации, основен ремонт на покриви,
лаптопи, мултифункционални устройства,
безжични мрежи, климатици

Период на изпълнение
Източник на
Бенефициент /
финансиране партньор
14 15 16 17 18 Статус
програма

"Желани пространства" - Комплексен
модел на интегрирани услуги за ранно
2
детско развитие и социално включване в
малките населени места"
Осигуряване на топъл обяд в община
3
Тунджа
Приоритет 2.3. Повишаване
качеството на здравеопазването и
подобряване достъпа до обектите на
здравната инфраструктура
Закупуване на оборудване за здравната
1
инфраструктура

Общински
бюджет

Централен
бюджет

Фондове
на ЕС

ЕФГЗ

Община Тунджа

Х

Текущ

29

4

25

ЕРАЗЪМ

Община Тунджа

Х Х

Текущ

38

6

32

Централен/
Общински
бюджет

Община Тунджа

Х

Изпълнен

118

Приоритет 2.2. Създаване на
възможности за трудова заетост,
намаляване на бедността и риска от
социална изолация
КОМПАС - Интегрирани мерки за
социално включване в община "Тунджа" * проект по интегрирана процедура
BG05M9OP001-2.018 "Социално1
икономическа интеграция на уязвими
групи. Интегрирани мерки за
подобряване достъпа до образование" Компонент 1 - ОПНОИР и ОПРЧР

Бюджет
(хил. лв.)

13

1 790

269

1 522

Община Тунджа

Х

Текущ

500

75

425

ОПРЧР

Община Тунджа

Х Х Х

Текущ

885

133

752

ФЕПНЛ

Община Тунджа

Х Х Х

Текущ

405

61

344

3

3

3

3

Община Тунджа

Х Х

Изпълнен

Частни
фондове,
фирми

Планиран
%
бюджет изпълн
(хил. лв.)
ение

105

ОПРЧР

Централен
бюджет

Други
източници

13 115

14%

1 200

0.3%
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№

Наименование на приоритет, цел,
проект/дейност

Период на изпълнение
Източник на
Бенефициент /
финансиране партньор
14 15 16 17 18 Статус
програма

Приоритет 2.4. Развитие на културата
и културните институции. Опазване,
популяризиране и развитие на
културното наследство.
Проект "Разширяване на фестивали с
ТГС България1 иновативни подходи"/ Project "Growing UP
Община Тунджа
Турция
festivals with innovative approaches"
"Интерактивно културно събитие Централен
2 Фестивал на традициите "Модата се мени,
Община Тунджа
бюджет
фолклорът остава"
3

Основни ремонти и изготвяне на
инвестиционни проекти за читалища

Приоритет 2.5. Повишаване на
административния капацитет и
ефективността на публичните услуги за
гражданите
Закупуване на оборудване за общинска
1
администрация

Централен
бюджет

Община Тунджа

Бюджет
(хил. лв.)

Общински
бюджет

Централен
бюджет

Фондове
на ЕС

629

543

86

86

Х Х

Изпълнен

101

15

Х

Изпълнен

3

3

Х

Изпълнен

525

525

Други
източници

Частни
фондове,
фирми

Планиран
%
бюджет изпълн
(хил. лв.)
ение

2 500

25%

1 490

1%

8

8

8

8

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 3.
ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА
И ОКОЛНА СРЕДА

367

13

354

36 930

1%

Стратегическа цел 3: Развитие на
техническа инфраструктура водеща до
растеж и опазване на околната среда

367

13

354

36 930

1%

Приоритет 3.1. Изграждане на нова и
модернизиране на съществуващата
техническа инфраструктура

114

114

23 190

0.5%

Общински
бюджет

Община Тунджа

Х

Изпълнен
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№

Наименование на приоритет, цел,
проект/дейност

Текущ ремонт на общинска пътна мрежа:•
Път 2086 lll-536, Роза-Скалица/Меден
кладенец-Савино-Межда/ lll6601; • Път
3093 lll-555, Кермен-Ямбол I Безмер летище Безмер; • Път 2094 1-7, Окоп - п.к.
1 Каравелово /-Симеоново I JAM 2084; •
Път 1096 1-7, Окоп - Елхово /Тенево Маломир - Дряново - Драма/; • Път 2087 ll53, Ямбол - Калчево - Стара река; • Път
2087 JAM 1096 Тенево - Маломир / ж.п.
гара Тенево - Генерал Инзово I lll-7602

Период на изпълнение
Източник на
Бенефициент /
финансиране партньор
14 15 16 17 18 Статус
програма

Бюджет
(хил. лв.)

Общински
бюджет

Централен
бюджет

Общински
бюджет

Община Тунджа

Х

Изпълнен

100

Изграждане на велосипедна алея – етап III
в с. Роза, Община Тунджа

ПУДООС

Община Тунджа

Х Х

Изпълнен

10

10

3 Изграждане тротоар и парково осветление

Централен
бюджет

Община Тунджа

Х

Изпълнен

29

29

Изграждане на тръбни кладенци,
4 водопроводни отклонения, реконструкция
на тласкатели и водопроводна мрежа

Централен
бюджет

Община Тунджа

Х

Изпълнен

28

28

Община Тунджа

Х

Изпълнен

2

2

Община Тунджа

Х

Изпълнен

1

1

Община Тунджа

Х

Изпълнен

44

44

42

42

42

42

2

5

Изграждане сградни канализационни
отклонения

6 Изменение на ОУП
7

Обновяване на зелени площи за широко
обществено ползване

Централен
бюджет
Централен
бюджет
Централен
бюджет

Приоритет 3.2. Подобряване
качествените характеристики на
околна среда. Опазване и
възстановяване на природните ресурси
1

Основен ремонт на язовирна стена и
преливник
Приоритет 3.3. Повишаване
качеството на селищната среда

Централен
бюджет

Община Тунджа

Х

Изпълнен

211

Фондове
на ЕС

Други
източници

Частни
фондове,
фирми

Планиран
%
бюджет изпълн
(хил. лв.)
ение

100

13

198

9 300

0.5%

4 440

5%
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№

Наименование на приоритет, цел,
проект/дейност

Изграждане на зона за отдих – Почистване
на терен и изграждане на спортна
1
площадка и детски кът в парка на с.
Веселиново, община Тунджа
Беседки, перголи, спортни площадки,
2 фитнес уреди и детски съоръжения,
велосипедни алеи
Ремонти на кметства, доставка и монтаж
на автоспирки, реконструкция на
3
площади, възстановяване на огради на
гробищни паркове

Период на изпълнение
Източник на
Бенефициент /
финансиране партньор
14 15 16 17 18 Статус
програма

Бюджет
(хил. лв.)

Общински
бюджет

Централен
бюджет

Фондове
на ЕС

Други
източници

Частни
фондове,
фирми

Планиран
%
бюджет изпълн
(хил. лв.)
ение

ПУДООС

Община Тунджа

Х

Изпълнен

10

10

Централен
бюджет

Община Тунджа

Х

Изпълнен

27

27

Централен/
Общински
бюджет

Община Тунджа

Х

Изпълнен

174

13

12

12

4 600

0.3%

12

12

4 600

0.3%

12

12

4 600

0.3%

3

3

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 4.
ТЕРИТОРИАЛНО
СЪТРУДНИЧЕСТВО И
СБЛИЖАВАНЕ
Стратегическа цел 4: Стартиране на
териториални инициативи за
сближаване
Приоритет 4.1. Развитие на
сътрудничеството с общини, областна
администрация, РАО "Тракия".
Трансгранично и международно
сътрудничество
"Подкрепа на
инициативи на
общините,
Европейските уроци за местната общностсвързани с
измеренията на ползите от членството в
регионалното
1
Община Тунджа
ЕС за хората от община Тунджа в
измерение на
контекста на Българското председателство Българското
председателство
на Съвета на ЕС
2018"

Х Х

Изпълнен

161
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№

Наименование на приоритет, цел,
проект/дейност

Период на изпълнение
Източник на
Бенефициент /
финансиране партньор
14 15 16 17 18 Статус
програма

Бюджет
(хил. лв.)

Общински
бюджет

"Да нарисуваме Съединението, да
2 преговорим Членството, да поговорим за
Председателството"

"Подкрепа на
инициативи на
общините,
свързани с
регионалното
Община Тунджа
измерение на
Българското
председателство
на Съвета на ЕС
2018"

Х Х

Изпълнен

3

3

"Хиляда кукерски хлопки за Българското
председателство"

"Подкрепа на
инициативи на
общините,
свързани с
регионалното
Община Тунджа
измерение на
Българското
председателство
на Съвета на ЕС
2018"

Х Х

Изпълнен

3

3

"Подкрепа на
инициативи на
общините,
свързани с
регионалното
Община Тунджа
измерение на
Българското
председателство
на Съвета на ЕС
2018"

Х Х

Изпълнен

3

3

3

"Българските традиции в контекста на
4 Българското председателство и
Европейския съюз"

Централен
бюджет

Фондове
на ЕС

Други
източници

Частни
фондове,
фирми

Планиран
%
бюджет изпълн
(хил. лв.)
ение
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