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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

Настоящият доклад представя резултатите от годишното изпълнение на 

Общинския план за развитие (ОПР) на община Тунджа (актуализиран през 2017 година 

с Актуализиран документ за изпълнение на ОПР) за периода 01.01.2019-31.12.2019 г. 

Общинският план за развитие (ОПР) на община Тунджа за периода 2014-2020 г. 

заедно с Актуализирания документ за изпълнение на общинския план за развитие на 

община Тунджа за периода 2014-2020 г., е основополагащ, стратегически документ и 

инструмент за управление, който очертава средносрочната перспектива за 

икономическо, социално, инфраструктурно и екологично развитие на общината. 

Планът съдържа подробен социално-икономически анализ и кратък SWOT 

анализ, на базата на който са аргументирани компонентите за стратегията на ОПР.  

Стратегическата част включва визия, от която произтичат четири приоритетни 

области – „устойчив икономически растеж и иновации“, „жизнен стандарт и качество на 

живот“, „техническа инфраструктура и околна среда“ и „териториално сътрудничество 

и сближаване“. Така определените четири приоритетни области и общоприетите 

европейки и национални принципи на регионалната политика, се отразяват върху 

елементите на стратегическата част на ОПР. Разписаните цели и приоритети за развитие 

на община Тунджа се подчиняват на следната йерархична съподчиненост: приоритетна 

област, стратегическа цел, приоритет, специфична цел, мярка, проект. 

Общият брой на стратегическите цели е четири – колко са и приоритетните 

области. Приоритетите към стратегическите цели са общо 13 на брой, като те са 

определени сравнително равномерно. А общият брой на специфичните цели е 20, като 

към всяка от тях е дефинирана една и повече мерки.  

Всяка от мерките е придружена с набор от проекти, които са обобщени в 

Програмата за реализация на общинския план (актуализирана през 2017 г.). ОПР съдържа 

и описание на необходимите действия по наблюдението, оценката и актуализацията му, 

както и индикатори за наблюдение и оценка. 

1.1. ОСНОВАНИЕ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ 

Годишният доклад се изготвя в съответствие с чл. 23, ал. 4 от Закона за 

регионалното развитие, който вменява отговорността на кмета на община да „представя 

годишен доклад за наблюдението на изпълнението на общинския план за развитие за 

одобряване от общинския съвет“. Той проследява напредъка по реализацията на 

Общинския план за развитие по чл. 91, ал. 2. от ППЗРР (Правилник за прилагане на 

Закона за регионалното развитие), на основата на данните от действащата му система за 

наблюдение и оценка. 

Освен това, резултатите от наблюдението и оценката на изпълнението на 

общинските 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). 
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1.2.  ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И СТРУКТУРА НА ГОДИШНИЯ ДОКЛАД ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПР 

Предмет на наблюдение е изпълнението на целите и приоритетите, съгласно 

определени физически и финансови индикатори, организацията и методите на 

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

информация и публичност за резултатите от изпълнението на документите за 

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

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

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

(чл. 78, ППЗРР). 

Законът за регионалното развитие и Правилника за неговото прилагане определят, 

че орган за наблюдение на Общинския план за развитие е Общинският съвет. В хода на 

наблюдението на изпълнение на ОПР, той е отговорен да осигури участието на 

заинтересованите страни (физически и юридически лица, представили на НПО, 

служители в общинската администрация и др.), при спазване на принципите за 

партньорство, публичност и прозрачност. Кметът от своя страна организира 

наблюдението на изпълнението на Общинския план за развитие, чрез изготвянето на 

годишни доклади, вкл. настоящият. 

Годишните доклади за изпълнението на ОПР са неразделна част от системата за 

мониторинг и контрол по реализацията му. За тази цел, процесът по мониторинг изисква 

набирането на количествени и качествени данни за реализацията на проекти, политики, 

програми за постигане на целите и приоритетите на плана към конкретен момент. Чрез 

тях на компетентните местни органи (Общински съвет – Тунджа, служители в 

администрацията, кмета), както и всички други заинтересовани страни се предоставя 

информация за напредъка, или липсата на такъв, по заложените цели и очакваните 

резултати. 

Основната цел на годишните доклади е да се идентифицират отклоненията или 

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

осъществяването на плана и се подобри по-нататъшното развитие на процеса на 

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

необходимите промени в начина на изпълнение на приоритетите.  

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

Общинския план за развитие са регламентирани в Закона за регионалното развитие (ЗРР) 

и Правилника за неговото прилагането (ППЗРР). Съгласно чл. 23 от ЗРР кметът на 

общината: 

 ръководи, организира и контролира дейността по изпълнението на общинския 

план за развитие; 

 организира изграждането, поддържането и оперирането на единната 

информационна система за управление на регионалното развитие на територията 

на общината; 
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 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. 

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

общинския план за развитие съдържа: 

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

икономическите условия в общината. 

 Постигнатият напредък по изпълнението на целите и приоритетите на ОПР въз 

основа на индикаторите за наблюдение. 

 Предприети действия за осигуряване на ефективност и ефикасност при 

изпълнението на ОПР, в т.ч: 

o мерките за наблюдение и създадените механизми за събиране, обработване 

и анализ на данни; 

o преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на общинския 

план за развитие през съответната година, както и мерките за преодоляване 

на тези проблеми; 

o мерките за осигуряване на информация и публичност на действията по 

изпълнение на общинския план за развитие; 

o 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; 

o мерките за прилагане принципа на партньорство; 

o 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. 

1.3. ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ 

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 2020); официални данни и статистическа 

информация от Национален статистически институт; Дирекция „Бюро по труда“ – 

Тунджа; Областна дирекция „Земеделие“ – Ямбол; интернет сайтове и портали – Община 

Тунджа, информация, предоставена от дирекциите и отделите на Общинска 

администрация – Тунджа и др. 
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2. ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОПР И В ЧАСТНОСТ 

ПРОМЕНИТЕ В СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИТЕ УСЛОВИЯ В ОБЩИНАТА 

Общите условия за изпълнението на ОПР, съгласно ЗРР могат да бъдат 

класифицирани по отношение на факторите, които влияят върху актуализацията на 

плана. А именно: 

 при съществени промени на икономическите и социалните условия в общината; 

 при актуализация на областната стратегия за развитие на област Ямбол; 

 при резултат на промени в свързаното национално законодателство или в 

законодателството на ЕС; 

 при съществени промени в секторни стратегии и програми, влияещи върху 

изпълнението на общинския план за развитие. 

По отношение на съществени промени в секторни стратегии и програми, 

които оказват влияние върху изпълнението на ОПР, не се отчитат такива. 

През годината в националното и европейско законодателство също не са 

настъпили промени, които да налагат изменение на ОПР. Към момента, обаче, все още 

в Общинския план за развитие на община Тунджа 2014-2020 и актуализирания документ 

към него не е налична точка „Мерки за ограничаване изменението на климата и за 

адаптацията към вече настъпилите промени“, която е регламентирана с изменение на 

ЗРР от 11 март 2014 г. Въпреки това в актуализацията на ОПР са видими няколко 

проектни предложения, които могат да бъдат отнесени към подобна мярка. Това са:  

 Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и 

катастрофични събития. 

 Възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и 

катастрофични събития. 

 Различни проекти за енергийна ефективност на общинските образователни 

сгради. 

През 2017 година е направена актуализация на Областната стратегия за 

развитие на област Ямбол за периода 2018–2020 г. Промените в нея са отразени в 

Актуализацията на ОПР на община Тунджа. В периода 01.01.2019–31.01.2019 няма 

допълнителни промени ОСР на област Ямбол, които да налагат изменение на ОПР. 

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

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

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

Ключовите показатели са представени в сравнителен план, като проследяват 

стойностите при започване действието на ОПР (2014 г.) и 2019 (или последните актуални 

данни преди изготвянето на настоящия годишен доклад). Периодът е избран с цел да 

проследи промяната в общината след приемането на ОПР и последното възможно 

социално-икономическо състояние в нея. Където е уместно са добавени и референтни 

стойности за област Ямбол, за да може да се сравняват процесите в общината с тези, 

протичащи в цялата област. 
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2.1. ДЕМОГРАФСКА ХАРАКТЕРИСТИКА 

За проследяването на демографската ситуация са подбрани няколко ключови 

демографски показателя, които дават обективна представа за социалния капитал – 

хората. 

В началото на действие на ОПР населението на община Тунджа е било 22 745 

души, докато към 31.12.2018 г., по данни на НСИ, то вече е 21 435 души. Това е спад с 

близо 6% (1 310 души) само за период от 4 години. За сравнение обезлюдяването на 

цялата област е със сходни, но по-благоприятни темпове – -4,87% за съшия период. 

Групирайки населението според трудоспособността му – под-, над- и в 

трудоспособна възраст – се откроява допълнителна тенденция за влошаване на 

демографската ситуация в общината. За разглеждания период населението в 

подтрудоспособна възраст е намаляло със 110 човека (3,69%), докато в област Ямбол е 

2,52%. Ако процесите не се ограничат, се очаква все по-малко хора да се вливат в пазара 

на труда в общината, респективно да допринасят за развитието на местната икономика. 

През 2014 година хората в трудоспособна възраст са били 10 727 души, докато в края на 

2018 година техният брой вече е 10 367 души, което е намаление с над 3,36% (360 д. в 

абсолютно изражение). Проследявайки динамиката по отношение на лицата в 

надтрудоспособна възраст се отчита спад от 9,3% (840 души), но той се дължи на 

високата смъртност в общината. За сравнение в областта спадът е едва 2,51%. 

Положителна характеристика на демографската характеристика е, че се увеличава 

делът на населението, което в бъдеще ще се влее в пазара на труда спрямо общото 

население в община Тунджа. Въпреки това тази тенденция е по-скоро символична 

(0,09%) и се дължи на намаляващото население, и отново показателят е по-нисък от този 

на областно ниво (0,67%) за същия период. 

Разглеждайки коефициента на демографско заместване в периода 2016 – 2018, 

който проследява отношение между населението от 15-19 години и това от 60-64 години, 

се наблюдава увеличението му с близо 8% (за сравнение, в област Ямбол е 5,27%). 

Въпреки това разликата от 5% между данните на общинско и областно ниво следва да се 

отчитат при планиране на бъдещи социални политики и привличане на чужди капитали. 

Таблица 1. Основни демографски показалите за община Тунджа и област Ямбол за 2014 и 

2018 г. 

Показател 
Мярка 

Община Тунджа Изменение Област Ямбол Изменение 

Година 2014 2018 ∆ 2014 2018 ∆ 

Население към 31.12 - общо брой 22 745 21 435 -5,76% 71 561 68 074 -4,87% 

Подтрудоспособно брой 2 981 2 871 -3,69% 19 513 19 021 -2,52% 

Трудоспособно брой 10 727 10 367 -3,36% 72 274 66 791 -7,59% 

Надтрудоспособно брой 9 037 8 197 -9,30% 33 937 33 085 -2,51% 

Коефициент на естествен 

прираст (на 1 000 души от 

населението) 

‰ -18,33 -19,69 -1,35 -13,51 -15,56 -2,04 

Коефициент на механичен 

прираст (вътрешна 

миграция) 

‰ 1,41 1,21 -0,19 -6,78 -7,55 -0,77 
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Показател 
Мярка 

Община Тунджа Изменение Област Ямбол Изменение 

Година 2014 2018 ∆ 2014 2018 ∆ 

Дял на подтрудоспособното 

население от общото 

население 

% 13,11% 13,39% 0,09% 27,27% 27,94% 0,67% 

Коефициент на 

демографско заместване 

(отношение на населението 

във възрастовата група 15-

19 и възрастовата група 60-

64, %) 

% 50,93% 58,08%* 7,15% 58,26% 63,53%* 5,27% 

* Забележка: показателят е за 2016 г. 

Източник: по данни на НСИ, собствени изчисления 

 

2.2. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПАЗАРА НА ТРУДА 

През последните няколко години сериозно влияние върху пазара на труда оказва 

както икономическата обстановка в страната, така и оперативните програми (основно 

ОПРЧР). Последните спомагат за преодоляване на негативните последствия от 

преструктурирането на икономиката, което включва и освобождаване на работници и 

служители. От другата страна, оперативната програма (ОПРЧР) спомага за реализацията 

на мерки за създаване на заетост и обучения, които в последствие да насърчат 

предприемачеството. Поради тази причина, като част от характеристиката на пазара на 

труда, са проследени и резултатите от различните мерки за заетост, вкл. от ОПРЧР, наред 

с останалите стандартни показатели – безработица, средна работна заплата и др. 

По данни на Дирекция „Бюро по труда“ – Ямбол към Агенцията по заетостта, през 

последните 2 години се наблюдава съществено изменение в броя на регистрираните 

безработни. През 2018 г. броят им е бил 545, докато към 31.12.2019 г. е 484 души. Спрямо 

2018 година спадът е с 61 души (или близо 11%). Това оказва влияние и върху намаляване 

на нивото на регистрираната безработица, която за 2019 г. е 6,9% (спрямо 7,7% година 

по-рано).  

Нивата на безработица са около средните са страната ни, но това се дължи по-

скоро на аграрния сектор, в който заетите са сравнително постоянен брой, отколкото на 

резултатите от прилагането на мерки чрез ОПРЧР. Пример за тази констатация е, 

например броят на безработните лица, включени в заетост по мерки от ОПРЧР. През 

2018 г. техният брой е бил 106 души, докато през 2019 г. – 39 души. Това е близо над два 

пъти и половина намаляването на регистрираната безработица, т.е. част от лицата след 

приключването на техните договори по програмата отново се регистрират в бюрото по 

труда. Това в известна степен поставя под съмнения ефикасността на мерките, 

реализирани чрез ОПРЧР, но от друга странна временно успява да балансира пазара на 

труда в общината. 

През 2019 г. се наблюдава значителен спад на броя на заетите, включени в 

обучение, което кореспондира със съответните мерки от ОПРЧР. 
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 Таблица 2. Състояние на пазара на труда по данни на Агенцията по заетостта 

Показател 2018 2019 

Регистрирани безработни лица (бр.)* 545 484 

Ниво на безработица (%)* 7,7 6,9 

Брой сключени договори с работодатели по мерки, програми и ОПРЧР 20 10 

Брой безработни лица, включени в заетост по мерки, програми и ОПРЧР 106 39 

Брой безработни лица, включени в обучение 12 11 

Брой заети лица, включени в обучение 38 11 

Забележка: * Данните са към 31.12.2019 г. Останалите са за цялата година. 

Източник: ДБТ – Ямбол 

Средна работна заплата 

Средната брутна годишна работна заплата в община Тунджа за 2018 г. е 11 495 

лв., която е по-висока от средната за област Ямбол – 10 815 лв. (за 2018 г.). Прави 

впечатление, че от влизането в сила на ОПР тя постоянно се увеличава. Единствено 

изключение е секторът на строителството, в който заплатите спадат за периода 2015-2018 

година. Средната заплата в селското стопанство, като основна икономическа дейност в 

общината, също расте с общите темпове и нейните стойности не се различават от общата 

икономическа „картина“. 

Двете икономически дейности, които не следват общия тренд са „строителство“ 

и „операции с недвижими имоти“. При първата се наблюдава спад на работната заплата 

след 2015 г., който не може да догони средното ниво за общината. Докато при втората е 

точно обратното – регистриран е бурен растеж, което води на почти двоен ръст на 

заплатите, спрямо средното ниво за общината. 

Фигура 1. Средна брутна годишна работна заплата в община Тунджа и по избрани 

икономически дейности, 2015-2018 г. 

 

Източник: по данни на НСИ 
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Заетост 

Броят на заетите лица в община Тунджа за 2018 г. е 2 989 д., като техният брой не 

се е изменил чувствително спрямо предходните години. В същото време регистрираното 

средногодишно ниво на безработица, по данни на ДБТ – Ямбол, е 7,4% (или 521 д.). 

 

2.3. ОБРАЗОВАТЕЛНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

Динамиката в демографските процеси в община Тунджа оказва пряко влияние и 

върху образователната система и инфраструктура.  

За периода от приемането на ОПР до учебната 2018/19 година броят на детските 

градини остава непроменен – общо пет. Това, което се променя, обаче, са децата, които 

се обучават в тях. През последната наблюдавана година те са 543 (от 580 четири години 

по-рано). В същото време показателят места на 100 деца отбелязва спад от 172 до 120, а 

общият брой на местата намаля почти два пъти – от 1000 (уч. 2014/15) на 651 (уч. 

2018/19). Това показва, че детски градини не се закриват, но се преструктурират 

(закриват) групите в тях. Ако този процес продължи е възможно в бъдеще да се закрият 

и отделни детски градини. 

Училищата също запазват своя брой – 10 общообразователни. Следвайки 

негативните демографски процеси, общият брой на учащи за четири учебни години е 

намалял със 175 ученика (от 1208 до 1033). По отношение на напусналите 

образователната система учащи, няма ясна изразена промяна – в началото на 

наблюдавания период са били 29, а в края му – 28 (уч. 2017/18). 

Таблица 3. Динамика на основни образователни показалите за учебните 2014/15 – 2018/19 

години 

Показател 
Мярка 

Община Тунджа 
Област 

Ямбол 

Образование - учебна година 2014/2015 2018/2019 2018/2019 

Детски градини брой 5 5 19 

Места на 100 деца в детските градини брой 172 120 109 

Деца в детските градини брой 580 543 3 578 

Места в детските градини брой 1 000 651 3 884 

Общообразователни училища брой 10 10 - 

Учащи в общообразователните и 

специалните училища (+ ПУ)  
брой 1 208 1033 - 

Учащи I-VIII клас (I-VII за 2017/18), 

напуснали общообразователните и 

специалните училища 

брой 29 28* 207 

* Забележка: стойността е за учебната  2017/18 година 

Източник: по данни на НСИ, собствени изчисления 

 

2.4. ЗДРАВНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

В системата на здравеопазването се включват както здравните заведения с техните 

характеристики, така и детските ясли. 
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На територията на община Тунджа през 2014 са разположени четири ясли, като 

техният капацитет е достатъчен за задоволяване на нуждата на всички желаещи. През 

2018 година ситуацията остава непроменена – 4 ясли с достатъчен капацитет. 

По отношение на достъпа до лекарска и стоматологична помощ, показателите са 

много по-неблагоприятни от тези за областта. Въпреки това, за три години тенденцията 

е към увеличаване броя на лекарите и стоматолозите, а това закономерно води до 

намаляване на броя на населението, което потенциално се обслужва от един лекар или 

стоматолог. Като тези показателите са намалели почти двойно (табл. 4). 

Таблица 4. Динамика на основно показатели в областта на здравеопазването за периода 

2014 – 2018 

Показател 
Мярка 

Тунджа Ямбол 

Здравеопазване - година 2014 2018 2018 

Детски ясли брой 4 4 13 

Места в детските ясли брой 52 57 577 

Деца в детските ясли брой 45 48 495 

Население на един лекар брой 2 527 1 679 336 

Население на един лекар по дентална 

медицина 
брой 5 686 2 183* 1 076* 

* Забележка: стойността е за 2017  

Източник: по данни на НСИ 

 

2.5. КУЛТУРНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

Културният живот в общината е съпътстван с богат културен календар. Всяка 

година той се обновява, но основните участници в него оставят 40-те народни читалища, 

които функционират на територията на община Тунджа. Характерното за част от 

събитията е, че се провеждат съвместно с областния център – гр. Ямбол. 

 

2.6. ИКОНОМИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА 

По официални данни на НСИ през 2018 г. общият брой на предприятията, 

функциониращи на територията на община Тунджа, е 733. Техният брой не се различава 

много от предходните години (ръст само с 11 единици, спрямо 2017 г.), което 

затвърждава тенденцията за задържане на общия брой на предприятията в общината през 

последните години. Заетостта в предприятията следва общата тенденция на броя им – 

плавно увеличаване на заетите лица. Положителна тенденция е ръстът на броя на 

малките предприятия (от 10 до 49 заети), който регистрира увеличение с 4 броя за 

периода 2015-2018 година. Това са предимно предприятия, които вече могат да се 

нарекат „зрели“ и са преминали през несигурните етапи в развитието на 

микропредприятията. 

Разходите за придобиване на ДМА през разглеждания период са колебливи и не 

може да се определи тенденция за бъдещето им. 
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Таблица 5. Ключови икономически показатели за община Тунджа (2015-2018 г.) 

Показател 2015 2016 2017 2018 

Брой предприятия (бр.) 693 720 722 733 

Заети лица (бр.) 2 799 2 856 2 943 2 989 

Разходи за придобиване на ДМА (хил. лв.) 49 675 31 023 48 321 38 669 

Източник: НСИ 

Общият брой регистрирани земеделски стопани (ЗС) на територията на община 

Тунджа за 2019 година е 1 216, което подчертава значението на земеделието и 

животновъдството в общината. В същото време, обаче, тази стойност е по-ниска от 

предходната 2018 г. (1 304 регистрирани ЗС). 

Икономическият профил на община Тунджа е доминиран от селското стопанство, 

което има над 60% дял от общата произведена продукция в общината. Втората значима 

икономическа дейност по обем произведена продукция е преработващата 

промишленост, която генерира близо 17% от произведената продукция. На трето място, 

с обем от малко над 10% се отличава дейността „производство и разпределение на ел. и 

топлинна енергия и на газообразни горива“. Останалите дейности имат незначителен дял 

в местната икономика (табл. 6). 

Аграрният сектор е отговорен и за над 50% от приходите в местната икономика, 

както и от нетните приходи от продажби. Всичко това показва, че община Тунджа има 

селскостопански профил и основните усилия следва да бъдат насочени върху развитието 

и подсилването му, като може да се използва потенциала на преработващата 

промишленост, свързана със селскостопанската продукция. 
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Таблица 6. Икономически показали по икономически дейности на предприятията в община Тунджа, 2018 г. 

Икономически дейности (А21)  

Произведена 

продукция 
Дял 

Приходи от 

дейността 
Дял 

Нетни приходи 

от продажби 
Дял 

хил. лв. % хил. лв. % хил. лв. % 

ОБЩО ЗА ОБЩИНА ТУНДЖА 254 971 100,00% 380 272 100,00% 300 476 100,00% 

Селско, горско и рибно стопанство 155 300 60,91% 229 682 60,40% 169 753 56,49% 

Добивна промишленост  ..   ..   ..   

Преработваща промишленост  42 730 16,76% 46 877 12,33% 39 375 13,10% 

Производство и разпределение на ел. и топлинна 

енергия и на газообразни горива 
25 558 10,02% 30 506 8,02% 25 544 8,50% 

Доставяне на води; канализационни услуги, 

управление на отпадъци и възстановяване 
8 634 3,39% 9 121 2,40% 8 614 2,87% 

Строителство  2 322 0,91% 2 400 0,63% 1 729 0,58% 

Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети 8 328 3,27% 47 046 12,37% 44 066 14,67% 

Транспорт, складиране и пощи  2 234 0,88% 2 256 0,59% 2 241 0,75% 

Хотелиерство и ресторантьорство  4 000 1,57% 4 928 1,30% 4 441 1,48% 

Създаване и разпространение на информация и 

творчески продукти; далекосъобщения 
..   ..   ..   

Операции с недвижими имоти  1 578 0,62% 2 580 0,68% 976 0,32% 

Професионални дейности и научни изследвания 735 0,29% 869 0,23% 254 0,08% 

Административни и спомагателни дейности  ..   ..   ..   

Образование  -   -   -   

Хуманно здравеопазване и социална работа  752 0,29% 752 0,20% 728 0,24% 

Култура, спорт и развлечения  -   -   -   

Други дейности  341 0,13% 326 0,09% 326 0,11% 

Забележка: „..“ означава, че данните са конфиденциални, а „-“ – че няма такъв случай. 

Източник: НСИ 
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2.7. ИЗВОДИ 

От прегледа на социално-икономическата ситуация за 2019 г. не са отчетени 

съществени изменения, които да имат пряко въздействие върху изпълнението на ОПР. В 

тази връзка общите условия за разработването на общинския план за развитие не са се 

изменили спрямо периода на изготвянето му. 

Запазват се тенденциите за обезлюдяване на територията, намаляване на хората в 

трудоспособна възраст, все по-застаряващо население, ръст на заплатите (който обаче е 

по-бавен от националните и областните темпове), намаляване на децата в училищата, 

детските градини и яслите. 

3. ПОСТИГНАТ НАПРЕДЪК ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО И ПРИОРИТЕТИТЕ НА ОПР 

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 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. Следвана е структурата на ОПР – стратегически 

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

мерки и цели са въз основа на информацията, предоставена от дирекциите и отделите в 

Община Тунджа, външни институции и организации. 

Стратегическите цели, заложени в ОПР на община Тунджа за периода 2014-2020 

г., са четири, както следва: 

 Реализиране на икономически растеж, основан на местния природен, културен и 

демографски потенциал, чрез иновации във водещите икономически дейности. 

 Подобряване на условията за живот, социалните услуги и личната сигурност. 

 Развитие на техническа инфраструктура, водеща до растеж и опазване на 

околната среда. 

 Стартиране на териториални инициативи за сближаване. 

Към всяка от стратегическите цели са дефинирани няколко индикатора за 

въздействие, по които следва да се измерва съответната цел. 

Следващото ниво в йерархията на „дървото на целите“ в ОПР са приоритетите, 

общо 13 (тринадесет), както следва: 

 Приоритет 1.1. Повишаване конкурентоспособността и иновативността на 

местната икономика; 

 Приоритет 1.2. Създаване на благоприятни условия за привличане на инвестиции; 

 Приоритет 1.3. Развитие на устойчив висококачествен регионален туризъм; 

 Приоритет 1.4. Развитие на модерно и конкурентоспособно земеделие; 

 Приоритет 2.1. Подобряване качеството на образованието и създаване на условия 

за развитие на младите хора; 

 Приоритет 2.2. Създаване на възможности за трудова заетост, намаляване на 

бедността и риска от социална изолация; 

 Приоритет 2.3. Повишаване качеството на здравеопазването и подобряване 

достъпа до обектите на здравната инфраструктура; 
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 Приоритет 2.4. Развитие на културата и културните институции. Опазване, 

популяризиране и развитие на културното наследство; 

 Приоритет 2.5. Повишаване на административния капацитет и ефективността на 

публичните услуги за гражданите и бизнеса; 

 Приоритет 3.1. Изграждане на нова и модернизиране на съществуващата 

техническа инфраструктура; 

 Приоритет 3.2. Подобряване качествените характеристики на околната среда. 

Опазване и възстановяване на природните ресурси; 

 Приоритет 3.3. Повишаване качеството на селищната среда; 

 Приоритет 4.1. Териториално сътрудничество в устойчиви транспортни системи. 

За всеки приоритет са определени един или повече индикатора за резултат, 

които следва да следят изпълнението на специфичните цели и мерки към тях. 
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Таблица 7. Постигнат напредък по индикаторите на ОПР за 2019 година 

Стратегически цели/ Приоритети Описание на индикатора Мярка 
Източник 

информация 

Период 

на 

отчитане 

Базова 

стойност 

2013 г. 

Отчетена 

стойност 

2019 г. 

Целева 

стойност 

2020 г. 

Стратегическа цел 1. 

Реализиране на икономически растеж, 

основан на местния природен, културен и 

демографски потенциал, чрез иновации във 

водещите икономически дейности 

Нефинансови предприятия брой НСИ 1 път 
601 

 (2011 г.) 

733 

(2018 г.) 
1 700 

Произведена продукция 
хил. 

лв. 
НСИ 1 път 

144 017 

(2011 г.) 

254 971 

(2018 г.) 
500 000 

Приходи от дейността 
хил. 

лв. 
НСИ 1 път 

200 248 

(2011 г.) 

380 272 

(2018 г.) 
700 000 

Реализирани проекти за публично-

частни партньорства 
брой 

Община 

Тунджа 
годишно 0 0 3 

Реализирани иновативни проекти, 

създали „полезен модел“ или „патент“ 
брой 

Община 

Тунджа 
годишно 0 1 5 

Реализирани проекти за производство 

на енергия от ВЕИ  
брой РДНСК годишно Н/ П 0 25 

Приоритет 1.1. Повишаване 

конкурентоспособността и иновативността на 

местната икономика 

Изпълнени проекти за насърчаване на 

предприемачеството 
брой 

Община 

Тунджа 
годишно Н/ П 0 3 

Брой местни предприятия, получили 

финансиране чрез схеми за 

безвъзмездна помощ за стартиращи 

предприемачи 

брой 
Община 

Тунджа 
годишно 0 0 3 

Приоритет 1.2. Създаване на благоприятни 

условия за привличане на инвестиции. 

Развитие на партньорства. 

Новосъздадени/ развити клъстери брой ИСУН 2 пъти 0 0 2 

Брой реализирани проекти за 

публично-частни партньорства 
брой 

Община 

Тунджа 
2 пъти Н/ П 0 3 

Новосъздадени индустриални паркове брой 
Община 

Тунджа 
2 пъти 0 0 3 
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Стратегически цели/ Приоритети Описание на индикатора Мярка 
Източник 

информация 

Период 

на 

отчитане 

Базова 

стойност 

2013 г. 

Отчетена 

стойност 

2019 г. 

Целева 

стойност 

2020 г. 

Бизнес форуми, проведени на 

територията на община Тунджа в 

подкрепа на изграждането на бизнес 

мрежи и клъстери 

брой 
Община 

Тунджа 
годишно 0 1 4 

Реализирани партньорства брой 
Община 

Тунджа 
годишно Н/ П 0 5 

Приоритет 1.3. Развитие на устойчив 

висококачествен регионален туризъм 

Места за настаняване в сферата на 

туризма 
брой НСИ 1 път 1 0 3 

Новоразработени туристически 

продукти на територията на общината  
брой 

Община 

Тунджа 
годишно 0 0 15 

Брой новосъздадени добри практики за 

устойчив туризъм 
брой 

Община 

Тунджа 
годишно 0 0 3 

Туристически атракции, създадени или 

реновирани и експонирани 
брой 

Община 

Тунджа 
годишно 1 0 6 

Приоритет 1.4. Развитие на модерно и 

конкурентоспособно земеделие 

Реализирани лесоустройствени 

проекти  
брой 

Община 

Тунджа 
2 пъти 0 0 1 

Реализирани проекти по подмярка 4.1 

„Инвестиции в земеделски стопанства“ 

от ПРСР 

брой ДФЗ 2 пъти 0 0 5 

Реализирани проекти по подмярка 4.2 

„Инвестиции в преработка/маркетинг 

на селскостопански продукти“ от 

ПРСР 

брой ДФЗ 2 пъти 0 0 3 

Новосъздадени земеделски 

организации по реда на ЗЗД или 

ЗЮЛНЦ – създадени по ПРСР (да се 

добави, за да има източник на 

информация) 

брой ДЗФ 2 пъти 0 0 3 

Реализирани проекти по подмярка 6.1 

„Стартова помощ за млади земеделски 

стопани“ на ПРСР 

брой ДФЗ 1 път 0 7 13 
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Стратегически цели/ Приоритети Описание на индикатора Мярка 
Източник 

информация 

Период 

на 

отчитане 

Базова 

стойност 

2013 г. 

Отчетена 

стойност 

2019 г. 

Целева 

стойност 

2020 г. 

Реализирани проекти по подмярка 6.3 

„Стартова помощ за развитието на 

малки стопанства“ на ПРСР 

брой ДФЗ 1 път 0 4 18 

Стратегическа цел 2. Подобряване на 

условията за живот, социалните услуги и 

личната сигурност 

Средна годишна работна заплата лв. НСИ 1 път 
няма 

данни 
11 495 9 000 

Намаляване равнището на 

безработицата 
% ДБТ 1 път 24,7 6,9 12 

Продължително безработни лица 

повече от 1 година 
брой ДБТ 1 път 791 

няма 

данни 
600 

Ученици от I до VIII клас 

преждевременно напуснали училище  
брой 

Община 

Тунджа 
1 път Н/ П 

няма 

данни 
20 

Приоритет 2.1. Подобряване качеството на 

образованието и създаване на условия за 

развитие на младите хора 

Ученици преждевременно напуснали 

училище 
брой 

Община 

Тунджа 
2 пъти 42 

няма 

данни 
20 

Сключени партньорства между местни 

предприятия, университети, научно-

изследователски институции и 

лаборатории 

брой 
Община 

Тунджа 
2 пъти 0 0 3 

Приоритет 2.2. Създаване на възможности за 

трудова заетост, намаляване на бедността и 

риска от социална изолация 

Реализирани проекти/ инициативи, 

насочени към безработните лица 
брой ДБТ 2 пъти Н/ П 7 8 

Изпълнени проекти за предоставяне на 

социални услуги за лица в риск или 

уязвими групи 

брой 

ИСУН/ 

Община 

Тунджа 

2 пъти 6 3 11 

Реализирани проекти, подобряващи 

предлагането и търсенето на труд 
брой 

Община 

Тунджа 
2 пъти Н/ П 2 3 

Реализирани проекти за обучение и 

преквалификация на заетите в частния 

и обществения сектор 

брой 
Община 

Тунджа 
2 пъти Н/ П 2 3 
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Стратегически цели/ Приоритети Описание на индикатора Мярка 
Източник 

информация 

Период 

на 

отчитане 

Базова 

стойност 

2013 г. 

Отчетена 

стойност 

2019 г. 

Целева 

стойност 

2020 г. 

Лица, получили социални услуги по 

проекти за предоставяне на социални 

услуги за лица в риск 

брой 
Община 

Тунджа 
2 пъти Н/ П 

няма 

данни 
4 600 

Реализирани проекти насочени към 

смекчаване на младежката безработица 

до 29 г. 

брой 
Община 

Тунджа/ ДБТ 
2 пъти Н/ П 

няма 

данни 
4 

Лица в неравностойно социално 

положение обхванати от проекти и 

дейности за социално включване 

брой 
Община 

Тунджа/ ДБТ 
2 пъти Н/ П 

няма 

данни 
11 

Предприети, организирани 

квалификационни курсове за групи със 

специални нужди 

брой 
Община 

Тунджа/ ДБТ 
2 пъти Н/ П 

няма 

данни 
3 

Лица в неравностойно положение, 

обхванати от проекти/ дейности по 

интегриране пазара на труда 

брой 
Община 

Тунджа/ ДБТ 
2 пъти Н/ П 

няма 

данни 
4 

Реализирани проекти, насочени към 

ромската общност и интеграция 
брой 

Община 

Тунджа 
1 път Н/ П 2 5 

Приоритет 2.3. Повишаване качеството на 

здравеопазването и подобряване достъпа до 

обектите на здравната инфраструктура 

Линейки за ЦСНМП брой 
Община 

Тунджа/МЗ 
2 пъти Н/ П 0 3 

Закупуване на ново здравно 

оборудване 
брой 

Община 

Тунджа/МЗ 
2 пъти Н/ П 0 5 

Новосъздадени/реновирани здравни 

заведения 
брой 

Община 

Тунджа 
1 път Н/ П 0 5 

Обекти с изградена достъпна среда за 

лица с увреждания 
брой 

Община 

Тунджа 
1 път Н/ П 0 12 

Приоритет 2.4. Развитие на културата и 

културните институции. Опазване, 

Изградени/реновирани обекти за 

културни, младежки и спортни 

дейности 

брой 
Община 

Тунджа 
1 път Н/ П 3 4 
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Стратегически цели/ Приоритети Описание на индикатора Мярка 
Източник 

информация 

Период 

на 

отчитане 

Базова 

стойност 

2013 г. 

Отчетена 

стойност 

2019 г. 

Целева 

стойност 

2020 г. 

популяризиране и развитие на културното 

наследство. 
Културни, младежки и спортни 

събития, организирани по проекти на 

общината 

брой 
Община 

Тунджа 
1 път Н/ П 

няма 

данни 
140 

Приоритет 2.5. Повишаване на 

административния капацитет и ефективността 

на публичните услуги за гражданите и бизнеса 

Реализирани проекти, подобряващи 

административното и информационно 

обслужване 

брой 
Община 

Тунджа 
2пъти 1 1 3 

Предоставяни публични електронни 

услуги 
брой 

Община 

Тунджа 
2 пъти Н/ П 0 3 

Брой обучени служители на 

общинската администрация  
брой 

Община 

Тунджа 
2 пъти Н/ П 

няма 

данни 
350 

Стратегическа цел 3. Развитие на 

техническа инфраструктура, водеща до 

растеж и опазване на околната среда 

Брой на домакинствата с подобрен 

режим на водоснабдяване 
брой 

Община 

Тунджа 
1 път Н/ П 

няма 

данни 
140 

Приоритет 3.1. Изграждане на нова и 

модернизиране на съществуващата техническа 

инфраструктура 

Рехабилитирана общинска пътна 

мрежа (км.) 
км 

Община 

Тунджа 
годишно Н/ П 

няма 

данни 
8 

Рехабилитирана улична мрежа и 

тротоари 
кв. м. 

Община 

Тунджа 
годишно Н/ П 850 35 000 

Изградена/рехабилитирана ВиК мрежа 

(км.) 
км 

Община 

Тунджа 
годишно Н/ П 0 5 

Нови ПУП за инвестиционни проекти  брой 
Община 

Тунджа 
2 пъти 2 0 12 

Приоритет 3.2. Подобряване качествените 

характеристики на околната среда. Опазване и 

възстановяване на природните ресурси. 

Проекти за опазване на околната среда брой 
Община 

Тунджа 
2 пъти 0 0 4 

Брой изпълнени проекти, дейности, 

програми за управление на природни 

рискове и ограничаване изменението 

на климата и за адаптацията към вече 

настъпилите промени 

брой 
Община 

Тунджа 
1 път 1 0 2 
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Стратегически цели/ Приоритети Описание на индикатора Мярка 
Източник 

информация 

Период 

на 

отчитане 

Базова 

стойност 

2013 г. 

Отчетена 

стойност 

2019 г. 

Целева 

стойност 

2020 г. 

Въведени системи в населените места 

за разделно събиране на битовите 

отпадъци 

брой 
Община 

Тунджа 
2 пъти Н/ П 10 2 

Изградени пречиствателни станции за 

отпадни води 
брой 

Община 

Тунджа 
2 пъти Н/ П 0 2 

Закрити и рехабилитирани 

нерегламентирани депа за битови 

отпадъци 

брой 
Община 

Тунджа 
1 път 0 0 2 

Приоритет 3.3. Повишаване качеството на 

селищната среда 

Обекти с изградена достъпна среда за 

лица с увреждания 
брой 

Община 

Тунджа 
2 пъти Н/ П 0 12 

Изградени детски площадки брой 
Община 

Тунджа 
2 пъти Н/ П 2 8 

Проектите за енергийна ефективност 

на публични и жилищни 

многофамилни сгради 

брой 
Община 

Тунджа 
2 пъти 0 1 10 

Новосъздадени сгради общинска 

собственост 
брой 

Община 

Тунджа 
2 пъти Н/ П 1 2 

Реновирани сгради – общинска 

собственост 
брой 

Община 

Тунджа 
2 пъти 0 6 14 

Стратегическа цел 4. Стартиране на 

териториални инициативи за сближаване 

Осъществени сътрудничества за 

подготовка и изпълнение на съвместни 

проекти/ партньорства 

брой 
Община 

Тунджа 
2 пъти Н/ П 0 6 

Приоритет 4.1. Териториално сътрудничество в 

устойчиви транспортни системи 

Осъществени сътрудничества със 

съседни общини и области, 

подобряващи транспортната система 

брой 
Община 

Тунджа 
1 път 0 0 1 

Източник: НСИ, община Тунджа, ТБТ - Ямбол 
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4. ДЕЙСТВИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТ И ЕФИКАСНОСТ ПРИ 

ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПР 

Необходимите действия за ефективност и ефикасност при изпълнението на ОПР 

са описани в самия план, част от точка „Необходими действия по наблюдението, 

оценката и актуализацията на плана“. Допълнително, в изготвените Вътрешни правила 

са описани законодателните предпоставки и начините за осигуряване на ефективност и 

ефикасност при изпълнението на ОПР. 

Най-важният инструмент за проследяването им са годишните доклади по 

изпълнението на ОПР. В този смисъл, Община Тунджа е предприела съответните 

действия, за да изготви годишен доклад за периода 01.01.2019-31.12.2019 г. Също така е 

направена и междинна оценка за периода 2014-2016 година, която дава допълнителна 

информация за ефективността и ефикасността при реализацията на ОПР. 

4.1. МЕРКИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И СЪЗДАДЕНИТЕ МЕХАНИЗМИ ЗА 

СЪБИРАНЕ, ОБРАБОТВАНЕ И АНАЛИЗ НА ДАННИ 

В хода на изпълнението на Общинския план за развитие на община Тунджа е 

направена една актуализации на документа, през 2017 година. 

Мерките за наблюдение и механизмите, които използва ОПР на Тунджа, са 

регламентирани в ЗРР и „Методическите указания за разработването на ОПР...“, 

актуални към момента на изготвянето му. Основните компоненти на системата за 

наблюдение на ОПР включват дефинирани индикатори за наблюдение, набавянето на 

статистически данни и информация, необходими действия за наблюдение и отчитане 

на ОПР. 

Механизмът, който се прилага при събирането, обработката и анализа на данни, 

на практика действа по следния начин: изпращане на официални писма с искане за 

информация до официалните източници на статистическа информация и други данни 

(НСИ, РЗИ, РУО, Дирекция „Бюро по труда“, Областна дирекция „Земеделие“)  

получаване на желаните данни и информация  предоставяне на данните на външен 

изпълнител за обработка и анализ  получаване на готов годишен доклад за 

наблюдение, в който са включени резултати от извършената обработка, синтез и 

интерпретация на данни. Като част от системата за набиране на информация са 

списъците (базата данни), които общинската администрация поддържа, с готови, в 

процес на изпълнение и изпълнение проекти. 

4.2. ПРЕГЛЕД НА ПРОБЛЕМИТЕ, ВЪЗНИКНАЛИ В ПРОЦЕСА НА 

ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ ПРЕЗ СЪОТВЕТНАТА 

ГОДИНА, КАКТО И МЕРКИТЕ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ТЕЗИ ПРОБЛЕМИ 

В процеса на прилагане на ОПР не са констатирани сериозни проблеми, които да 

попречат на неговото изпълнение. Когато се е появявала „заплаха“ за изпълнението му, 

своевременно са предприемани корективни действия. Доказателство за това е 

изменението, което ОПР претърпява заради редица неточности в първоначалния му 

вариант. За тази цел резултатите и препоръките от годишните доклади, както и 

направената през 2017 година Междинна оценка се вземат предвид, когато се обсъжда 
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изпълнението на общинския план както от Общинската администрацията, така и от 

Общински съвет – Тунджа. 

4.3. МЕРКИТЕ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ НА 

ДЕЙСТВИЯТА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 

Информираността на гражданите по отношение изпълнението на ОПР се 

осъществява най-общо по три начина: 

 Публикуване на годишните доклади за реализацията му, направените 

актуализации и междинната оценка на сайта на общината – 

https://www.tundzha.net/; 

 Информационни справки и официални отговори на запитвания от общински 

съветници в заседанията на Общински съвет – Тунджа; 

 Публикации в медии (онлайн и офлайн) за реализацията на проекти, заложени в 

общинския план за развитие. 

4.4. 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 

Съответствието на ОПР на община Тунджа със секторните планове и програми се 

постига чрез периодичен мониторинг на измененията или приемането на нови 

стратегически документи, отнасящи се до развитието на територията. 

По отношение на мерките за борбата с климатичните промени, текущо се 

реализират проекти, чиито фокус е намаляване натиска върху околната среда, чрез 

комплекси от мерки. 

4.5. МЕРКИТЕ ЗА ПРИЛАГАНЕ ПРИНЦИПА НА ПАРТНЬОРСТВО 

Мерките за прилагане на принципа на партньорство са неотменна част от тези за 

осигуряване на информация и публичност. В ОПР главната цел на мерките е да се 

осигури прозрачност и да се информират заинтересованите страни и участниците в 

процеса на формирането и прилагането на местната политика за интегрирано устойчиво 

развитие относно очакваните резултати и ползите за местната общност като цяло, както 

и да се мотивират заинтересованите страни за активно участие в процеса на реализация. 

Основният инструмент за прилагане на принципите на партньорство, според ОПР 

на община Тунджа, е формирането на работна група за мониторинг и контрол на 

общинския план, като в нея следва да бъдат привлечени различни представители на 

заинтересованите страни. 

Партньорският модел на управление е необходим за бъдещото развитие на 

общината. Благодарение на неговото приложение Общината ще може да реализира 

процеса съвместно, комуникирано с партньорите, при вземането на решения и 

координирането на техните изпълнения. В процеса на управление на политиките за 

регионално развитие са въвлечени разнородни по своите интереси и функции 

заинтересовани страни - институции, организации, административни звена, общности 

https://www.tundzha.net/
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(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 2019 г. няма данни община Тунджа да е реализирала проекти в 

сътрудничество с други общини от страната или извън нея.  

4.6. РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗВЪРШЕНИ ОЦЕНКИ 

До края на 2019 година, в изпълнение на ОПР на община Тунджа, е направен един 

годишен доклад (за 2018 г.) и задължителната Междинна оценка, регламентирана в ЗРР, 

която обобщава прогреса по плана през първите три години от неговото изпълнение. В 

резултат от междинната оценка, ОПР е актуализиран. 

5. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ, ДОПРИНАСЯЩИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА 

ЦЕЛИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ НА ОПР И НА ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА 

РАЗВИТИЕ 

5.1. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ИЗПЪЛНЕНИТЕ ПРОЕКТИ И 

ИНИЦИАТИВИ 

Проектите с принос към ОПР Тунджа, изпълнени или в процес на изпълнение и 

оценка през 2019 г., са систематизирани по отделните приоритети. Напредъкът в 

изпълнението на общинския план ОПР има количествено измерение от общо 32 отчетени 

проекта и инициативи на обща стойност от 10 649 416,15 лв. Реално изразходените 

средства през 2019 г. (местните инвестиици, трансферите от републиканския бюджет и 

от програмите на ЕС) са в размер на 5 144 846,82 лв. 

Всички изброени проекти са посочени с техните параметри в Приложението към 

Годишния доклад и обхващат следните типове: 

 проекти, които са изцяло изпълнени в рамките на 2019 г.; 

 проекти, които са в процес на изпълнение през 2019. Тук се присъединяват 

проекти и инициативи, които са започнати преди 2019 г. или продължават през 

2020 г. При финансовото отчитане, там където е било възможно с оглед наличната 

информация, е представена усвоената сума само за 2019 г. 

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

стойността на сключени договори по проектите и инициативите през 2019 г. Второто е 

реално изплатените средства по тези договори. Това уточнение е важно, защото в края 

на 2019 г. са сключени договори по отделни програми, но в същото време не е направено 

плащане по тях. От тук се отчитат големи разминавания между реалното финансово 

изпълнение, което е в размер на близо 2,71% и индикативното такова (на база само 

сключени договори, без плащания по тях), което достига 5,62%. 
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Фигура 2. Индикативна стойност и реално изпратени средства по проекти в община 

Тунджа, по приоритети за 2019 г. 

 

Източник: Община Тунджа, ИСУН, собствени изчисления 

През отчетния период изпълнението на проекти в община Тунджа се 

характеризира с активност сред младите и стартиращи земеделски производители, които 

получават подкрепа по мерките от ПРСР. Акцент при проектите, насочени към месното 

население и уязвимите групи, е интегрираният проект на общината „Компас – 

Интегрирани мерки за социално включване в община Тунджа“, който се финансира чрез 

2 оперативни програми – Развитие на човешките ресурси и Наука и образование за 

интелигентен растеж. За периода 01.01.2020-31.12.2020 г. влияние върху физическата 

среда и финансовото изпълнение на ОПР ще има проектът, спечелен от Община Тунджа, 

по мярка 7.2. от ПРСР – „Изграждане и рехабилитация на улици в населените места на 

Община Тунджа“, чиято стойност е над 1,1 млн. лв. 

Обобщено, за отчетния период, приносът на инициативите и проектите към 

стратегическа цел 1 „Реализиране на икономически растеж основан на местния 

природен, културен и демографски потенциал, чрез иновации във водещите 

икономически дейности“, за общото й изпълнение за периода 2014-2020, е 2,52%. 

По стратегическа цел 2 „Подобряване на условията за живот, социалните услуги 

и личната сигурност“, реално изплатените средства са в размер на 4,72% от предвидения 

за целия период на действие на ОПР. 

В рамките на стратегическа цел 3 „Развитие на техническа инфраструктура, 

водеща до растеж и опазване на околната среда“ се осъществява един проект с 

индикативна стойност 1 168 хил. лв. Също така са реализирани множество инициативи 

за подобряване на градската среда в населените места в общината. Общото финансово 

изпълнение на целта е 2,06%. 

В рамките на стратегическа цел 4 „Стартиране на териториални инициативи за 

сближаване“ не са отчетени текущи и приключили проекти и инициативи. 
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Общата рекапитулация за периода 01.01.2019-31.12.2019 г. е 32 изпълнени или 

текущи проекта със средна стойност от 333 хил. лв. на проектно предложение. 

В рамките на Приоритетна област 1, към която е разписана СЦ 1, се отчитат 14 

проекта със средна стойност от 377 хил. лв. Това са проекти, насочени към подпомагане 

на местния бизнес. 

Приоритетна област 2, обхващаща СЦ 2, е с фокус жизнената среда и качеството 

на живот. През 2019 г. се отчитат 10 проекта и инициативи със средна стойност от 344 

хил. лв. 

По приоритетна област 3, обхваща СЦ 3, с фокус върху техническата 

инфраструктура и околната среда, през 2019 г. се изпълнява един голям проект, по който 

реално не са отчетени разходи. Той е на стойност 1,168 млн. лв. За изпълнение на целта 

допринасят множество проекти (7 броя) на общината, които тя изпълнява през годината. 

Така, през 2019 г. се отчитат 8 проекта и инициативи със средна стойност от 241 хил. лв. 

По приоритетна област 4, включваща СЦ 4, няма отчетени проекти и инициативи 

за 2019 година. 

 

Фигура 3. Средна стойност на текущите и изпълнени през 2019 година проекти (по 

индикативни стойности) по приоритетни области 

 

Източник: Община Тунджа, ИСУН, собствени изчисления 

 

Разпределението на реално изплатените средства, според източниците на 

финансиране през 2019 година се характеризира със значителен принос на фондовете на 

ЕС и централния бюджет – общо 62,23%. При изчисляването на дела на републиканския 

бюджет е взето предвид националното съфинансиране по оперативните програми, ПРСР 

и ПМДР. Общинският финансов принос е близо една пета (19,65%) и той включва 
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средствата, които влага Общината, чрез капиталовите си разходи за удовлетворяване на 

местните потребности и задълженията й, записани в ЗМСМА. Следва да се отбележи, че 

през 2019 година, Общинската администрация изпълнява само проекти, по които не е 

необходимо съфинансиране от нейна страна, т.е. със 100% безвъзмездна финансова 

помощ. 

Положителна черта на изпълнението на ОПР за 2019 г. е активността на местния 

бизнес, вкл. стартирането предприемачески инициативи в областта на аграрния сектор. 

Въпреки това, големият дял на частните инвестиции се дължи на изпълнението на проект 

по ОПИК на компания за подемна техника, като част от инвестициите са насочени и към 

друга община (Червен бряг). Приносът на съфинансирането на компанията е в размер на 

17,82% от всички реално изплатените средства от фондовете на ЕС.  

Приносът на централния бюджет в общото финансово изпълнение на ОПР за 2019 

г. е малко над 9% и се дължи основно на националното съфинансиране, което е 

задължително за страната ни по оперативните програми, ПРСР и ПМДР. 

 

Фигура 4. Разпределение на реално изплатените средства според източника на 

финансиране за 2019 г. 

 

Източник: Община Тунджа, ИСУН, собствени изчисления 
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Таблица 8. Разпределение и характеристика на проектите (2019 г.) 

Цел/приоритет 

Индикат

ивна 

стойност 

(хил. лв.) 

Брой 

проекти 

Ср. 

стойност 

(хил. лв.) 

Реално 

изплатени 

(хил. лв.) 

Заложени 

в ОПР 

(хил. лв.) 

% на 

изпълн

ение 

Стратегическа цел 1: Реализиране 

на икономически растеж основан на 

местния природен, културен и 

демографски потенциал,  чрез 

иновации във водещите 

икономически дейности  

5 277,53 14 376,97 2 995,67 118 745,00 2,52% 

Приоритет 1.1. Повишаване 

конкурентоспособността и 

иновативността на местната икономика 

4 009,46 1 4 009,46 2 751,19  104 860 2,62% 

Приоритет 1.2. Създаване на 

благоприятни условия за привличане 

на инвестиции. Развитие на 

партньорства. 

0,00 0  0,00  1 730 0,00% 

Приоритет 1.3. Развитие на устойчив 

висококачествен регионален туризъм 
0,00 0  0,00  4 160 0,00% 

Приоритет 1.4. Развитие на модерно и 

конкурентноспособно земеделие 
1 268,07 13 97,54 244,48  7 995 3,06% 

Стратегическа цел 2: Подобряване 

на условията за живот, социалните 

услуги и личната сигурност 

3 441,28 10 344,13 1 386,83 29 385,00 4,72% 

Приоритет 2.1. Подобряване 

качеството на образованието и 

създаване на условия за развитие на 

младите хора 

1 039,87 3 346,62  545,33  11 080 4,92% 

Приоритет 2.2. Създаване на 

възможности за трудова заетост, 

намаляване на бедността и риска от 

социална изолация 

2 254,10 3 751,37  694,19  13 115 5,29% 

Приоритет 2.3. Повишаване качеството 

на здравеопазването и подобряване 

достъпа до обектите на здравната 

инфраструктура 

53,64 1 53,64  53,64  1 200 4,47% 

Приоритет 2.4. Развитие на културата и 

културните институции. Опазване, 

популяризиране и развитие на 

културното наследство. 

92,67 2 46,34  92,67  2 500 3,71% 

Приоритет 2.5. Повишаване на 

административния капацитет и 

ефективността на публичните услуги 

за гражданите 

1 1 1,00  1,00  1 490 0,07% 

Стратегическа цел 3: Развитие на 

техническа инфраструктура, водеща 

до растеж и опазване на околната 

среда 

1 930,60 8 241,33 762,35 36 930,00 2,06% 

Приоритет 3.1. Изграждане на нова и 

модернизиране на съществуващата 

техническа инфраструктура 

1 455,49 5 291,10 287,25  23 190 1,24% 

Приоритет 3.2. Подобряване 

качествените характеристики на 

околна среда. Опазване и 

възстановяване на природните ресурси 

0 0  0,00  9 300 0,00% 

Приоритет 3.3. Повишаване качеството 

на селищната среда 
475,1 3 158,37 475,10  4 440 10,70% 
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Цел/приоритет 

Индикат

ивна 

стойност 

(хил. лв.) 

Брой 

проекти 

Ср. 

стойност 

(хил. лв.) 

Реално 

изплатени 

(хил. лв.) 

Заложени 

в ОПР 

(хил. лв.) 

% на 

изпълн

ение 

Стратегическа цел 4: Стартиране на 

териториални инициативи за 

сближаване 

0,00 0  0,00 4 600,00 0,00% 

Приоритет 4.1. Развитие на 

сътрудничеството с общини, областна 

администрация, РАО „Тракия“. 

Трансгранично и международно 

сътрудничество 

0 0  0,00  4 600 0,00% 

ОБЩО ЗА ОПР 2014-2020 10 649 32 332,79 5 144,85 189 660,00 2,71% 

 

В резултат от многообразието на приоритети, през 2019 г. само осем от 13 имат 

принос към цялостното изпълнение на програмата за реализация на ОПР. Това са: 

 Приоритет 1.1. Повишаване конкурентоспособността и иновативността на 

местната икономика – принос от 53%. 

 Приоритет 1.4. Развитие на модерно и конкурентноспособно земеделие – принос 

от 5% 

 Приоритет 2.1. Подобряване качеството на образованието и създаване на условия 

за развитие на младите хора – принос от 11%. 

 Приоритет 2.2. Създаване на възможности за трудова заетост, намаляване на 

бедността и риска от социална изолация – принос от 13%. 

 Приоритет 2.3. Повишаване качеството на здравеопазването и подобряване 

достъпа до обектите на здравната инфраструктура – принос от 1%. 

 Приоритет 2.4. Развитие на културата и културните институции. Опазване, 

популяризиране и развитие на културното наследство – принос от 2%. 

 Приоритет 2.5. Повишаване на административния капацитет и ефективността на 

публичните услуги за гражданите – принос от 0,07%. 

 Приоритет 3.1. Изграждане на нова и модернизиране на съществуващата 

техническа инфраструктура – принос от 3%. 

 Приоритет 3.3. Повишаване качеството на селищната среда – принос от 9%. 
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Фигура 5. Принос на приоритетите към общото изпълнение на ОПР за 2019 година 

 

Източник: Община Тунджа, ИСУН, собствени изчисления 

5.2. РЕЗУЛТАТ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТИ И ИНИЦИАТИВИ ПО 

СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ, ПРИОРИТЕТИ, СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ И МЕРКИ 

5.2.1. 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 

Специфична цел 1.1.1: Създаване на иновативна среда подкрепяща 

предприемаческите инициативи в община Тунджа 

Мярка 1.1.1.1.: Подкрепа за инициативи, включително на СГО, насочени към 

обучения, преквалификация, разпространение на добри практики и информация сред 

предприемачите и работната сила от община Тунджа 

Няма изпълнени и текущи проекти по мярката. 

Мярка 1.1.1.2.: Подкрепа за инициативи, вкл. на СГО, насочени към опазването 

на околната среда, културното наследство и традициите в населените места от община 

Тунджа 

Няма изпълнени и текущи проекти по мярката. 
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Мярка 1.1.1.3.: Създаване на индустриални зони и логистични паркове в 

землищата на населени места от община Тунджа  

Няма изпълнени и текущи проекти по мярката. 

Извън заложените мерки в ОПР, през 2019 г. се изпълнява проект по ОПИК на 

стойност над 4 млн. лв., като реално изплатените средства са над 2,7 млн. лв. (вкл. 

собствено съфинансиране). Бенефициент е „Палфингер Продукционстехник България“ 

ЕООД, чиято инвестиция се реализира в рамките на две общини – Тунджа и Червен бряг.  

Приоритет 1.2. Създаване на благоприятни условия за привличане на инвестиции. 

Развитие на партньорства 

Специфична цел 1.2.1: Подобряване на административните услуги за бизнеса и 

реализиране на успешни партньорства 

Мярка 1.2.1.1.: Създаване на експертен екип към община Тунджа в подкрепа на 

местната администрация при реализирането на проекти с инвестиционен характер 

Няма изпълнени и текущи проекти по мярката. 

Мярка 1.2.1.2.: Реализиране на партньорства с ВУЗ в областта на изследванията 

на иновативни аквакултури, земеделски продукти, ВЕИ и биомаса 

Няма изпълнени и текущи проекти по мярката. 

Мярка 1.2.1.3.: Реализиране на инициативи и партньорства със СГО, подкрепящи 

комуникацията с организации на инвеститори и работодатели 

Няма изпълнени и текущи проекти по мярката. 

Приоритет 1.3. Развитие на устойчив висококачествен регионален туризъм 

Специфична цел 1.3.1: Оползотворяване на съществуващият потенциал за 

алтернативни форми на туризъм 

Мярка 1.3.1.1.: Подкрепа за проекти създаващи условия за включване в 

туристически маршрути на защитени и културни обекти на територията на община 

Тунджа 

Няма изпълнени и текущи проекти по мярката. 

Мярка 1.3.1.2.: Подкрепа на инициативи за обновление и добавяне на стойност 

към природни и културни обекти на територията на община Тунджа с туристическа 

значимост 

Няма изпълнени и текущи проекти по мярката. 

Мярка 1.3.1.3.: Реализиране на публично-частни партньорства с цел създаване на 

туристически атракциони и анимации с висока добавена стойност  

Няма изпълнени и текущи проекти по мярката. 

Мярка 1.3.1.4.: Подкрепа на инициативи и проекти водещи до подобряване на 

достъпа до информация за туристическото предлагане в общината 
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Няма изпълнени и текущи проекти по мярката. 

Приоритет 1.4. Развитие на модерно и конкурентноспособно земеделие 

Специфична цел 1.4.1: Повишаване на добавената стойност от земеделските и 

горски продукти 

Мярка 1.4.1.1.: Подкрепа на инициативи и проекти подобряващи средата на 

пазарно предлагане на земеделски и животински продукти 

Няма изпълнени и текущи проекти по мярката. 

Мярка 1.4.1.2.: Подкрепа за проекти оптимизиращи земеползването в 

нископродуктивни терени, чрез залесяване и други лесоустройствени мероприятия 

Няма изпълнени и текущи проекти по мярката. 

Мярка 1.4.1.3.: Подкрепа за проекти, насочени към развитие на оранжерийно 

зеленчукопроизводство, трайни насаждения и култури с нови приложения. 

През 2019 г. по мярката се осъществят 7 проекта на обща стойност близо 538 

хил. лв. Те се реализират изцяло в рамките на ПРСР и стартовата помощ за земеделски 

стопани. Реално разплатените (авансови плащания) финансови средства по тях са 50% 

– 269 хил. лв. 

Мярка 1.4.1.4.: Подкрепа за проекти повишаващи модернизацията на 

земеделските стопанства 

В рамките на тази мярка могат да бъдат отчетени 4 проекта на обща стойност 

196 хил. лв. Те се реализират в рамките на ПРСР, като договорите по тях са подписани 

в края на 2019 г. и се очаква да приключат през 2020 г. Реалното изплатените средства 

по тях са близо половината – 98 хил. лв. – което кореспондира с допустимия аванс по 

мярката за стартова помощ. 

Мярка 1.4.1.5.: Подкрепа на инициативи на СГО и земеделски организации 

насочени към трансфер на технологии и „ноу-хау” в областта на биологичното земеделие 

Няма изпълнени и текущи проекти по мярката. 

Извън заложените мерки в ОПР, в рамките на този приоритет се изпълняват още 

2 проекта, финансирани чрез ПМДР, насочени към рибовъдните стопанства на 

територията на общината. Тяхната обща стойност е 730 хил. лв., като през 2020 година 

се очаква да се възстановяват средства по тях. 

5.2.2. Стратегическа цел 2. Подобряване на условията за живот, социалните услуги 

и личната сигурност 

Приоритет 2.1. Подобряване качеството на образованието и създаване на условия 

за развитие на младите хора 

Специфична цел 2.1.1: Модернизиране на общинската образователна 

инфраструктура 
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Мярка 2.1.1.1.: Реализиране на проекти за ремонт, обновление и енергийна 

ефективност на училища и детски заведения публична общинска собственост 

Изпълнен е един проект, който е за изграждане отоплителна инсталация и 

възстановяване на фасада север на ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ в с. Скалица. 

Стойността му е 116 790 хил. лв., като средствата са осигурени от Община Тунджа. 

Мярка 2.1.1.2.: Реализиране на проекти за доставка на учебни мебели и учебно 

оборудване в училищата и детските заведения общинска публична собственост 

Няма изпълнени и текущи проекти по мярката. 

Мярка 2.1.1.3.: Реализиране на проекти за оптимизация и модернизация на 

транспорта на пътуващите ученици. 

Няма изпълнени и текущи проекти по мярката. 

Мярка 2.1.1.4.: Подкрепа на инициативи на СГО и бизнеса насочени към 

професионално обучение в областите – земеделие, биоземеделие, животновъдство и 

алтернативен туризъм 

Няма изпълнени и текущи проекти по мярката. 

Специфична цел 2.1.2: Създаване на условия за придобиване на средно 

образование в училища от община Тунджа 

Мярка 2.1.2.1.: 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 

Няма изпълнени и текущи проекти по мярката. 

Мярка 2.1.2.2.: Реализиране на инвестиционен проект за проектиране и 

изграждане на общежитие към средните общообразователни училища в община Тунджа 

Няма изпълнени и текущи проекти по мярката. 

Специфична цел 2.1.3: Създаване на условия за пълно включване на децата в 

образователната система и превенция на ранното напускане 

Мярка 2.1.3.1.: Реализиране на проекти за разширяване на мрежата на общинските 

детски заведения и повишаване на техния капацитет 

Няма изпълнени и текущи проекти по мярката. 

В рамките на цялостния приоритет Общината реализира проект по ОПНОИР 

„Хоризонти – чрез образователна интеграция към пълноценна социализация в малките 

населени места от селски тип“, който е на стойност 533 хил. лв., а през 2019 г. са 

разплатени – 355 хил. лв. 

Също така, извън строго дефинираните мерки, заложени както в Приоритет 2.1., 

така и в Приоритет 2.2., в община Тунджа продължава да се реализира интегриран 

проект, финансиран от две оперативни програми – „Развитие на човешките ресурси“ и 

„Наука и образование за интелигентен растеж“. Той се казва „КОМПАС - Интегрирани 
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мерки за социално включване в община Тунджа“ и е на обща стойност близо 900 хил. 

лв. В настоящия годишен доклад проектът е представен, както е отчитането му в ИСУН 

– по оперативни програми. Резултатите от проекта отговарят на множество от мерките, 

заложени в ОПР, но финансовото му изпълнение е отчетено както към Приоритет 2.1., 

така и към Приоритет 2.2., избягвайки препокриването. 

Приоритет 2.2. Създаване на възможности за трудова заетост, намаляване на 

бедността и риска от социална изолация 

Специфична цел 2.2.1: Подобряване на условията за заетост и професионална 

реализация на всички социални групи 

Мярка 2.2.1.1.: Реализиране на проекти насочени към наемане на младежи на 

възраст до 29 години и дългосрочно безработни 

Няма изпълнени и текущи проекти по мярката. 

Мярка 2.2.1.2.: Реализиране на инициативи и проекти в подкрепа на 

полупазарните стопанства за повишаването на самонаемането 

Няма изпълнени и текущи проекти по мярката. 

Специфична цел 2.2.2: Развитие на социалните услуги и социално включване в 

малките населени места 

Мярка 2.2.2.1.: Реализиране на проекти за социални грижи в домашна среда – 

социален личен асистент, домашен помощник 

По тази мярка един проект се реализира на територията на общината по ОПРЧР и 

това е „Център „Домашни грижи“ – интегриран модел на патронажни медико-социални 

услуги  за възрастни хора и лица с увреждания в малките населени места от селски тип в 

община Тунджа“. Неговата индикативна стойност е 533 хил. лв., а през отчетния 

период са изплатените близо 355 хил. лв. 

Мярка 2.2.2.2.: Реализиране на проекти водещи до разширяване на услугата 

социален патронаж и обществена трапезария 

Няма изпълнени и текущи проекти по мярката. 

Мярка 2.2.2.3.: Реализиране на проекти за създаване на дневни центрове за грижи 

за възрастни хора и лица с увреждания 

Няма изпълнени и текущи проекти по мярката. 

Мярка 2.2.2.4.: Реализиране на проекти за създаване на защитени жилища, 

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

настаняване 

Няма изпълнени и текущи проекти по мярката. 

Мярка 2.2.2.5.: Разкриване на центрове за обществена подкрепа, центрове за 

социална рехабилитация и интеграция 

Няма изпълнени и текущи проекти по мярката. 
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Мярка 2.2.2.6.: Реализиране на проекти за предоставяне на нови социални услуги 

за уязвими общности предлагащи защитена заетост в социални предприятия 

Към мярката през 2019 г. се отчита един проект, финансиран отново по ОПРЧР. 

Неговата стойност е над 1.2 млн. лв., а реално изплатените суми са в размер на близо 240 

хил. лв.  

Мярка 2.2.2.7.: Реализиране на проекти за социализация на деца, семейства, лица 

с увреждания и самотни хора в риск чрез предоставяне на интегрирани услуги 

Няма изпълнени и текущи проекти по мярката. 

Мярка 2.2.2.8.: Реализиране на проекти за обновление на общински сграден фонд 

и реконверсия в социални жилища 

Няма изпълнени и текущи проекти по мярката. 

Мярка 2.2.2.9.: Реализиране на проекти за изграждане на нови социални жилища 

Няма изпълнени и текущи проекти по мярката. 

Мярка 2.2.2.10.: Реализиране на проекти за обновление, енергийна ефективност и 

преоборудване на общински социален сграден фонд и инфраструктура 

Няма изпълнени и текущи проекти по мярката. 

Специфична цел 2.2.3: Подобряване на условията за лична и обществена 

сигурност 

Мярка 2.2.3.1.: Реализиране на проекти за видеонаблюдение в населените места 

от община Тунджа 

Няма изпълнени и текущи проекти по мярката. 

Приоритет 2.3. Повишаване качеството на здравеопазването и подобряване 

достъпа до обектите на здравната инфраструктура 

Специфична цел 2.3.1: Подобряване на нивото на здравна превенция и достъпа до 

извънболничната и болничната помощ 

Мярка 2.3.1.1.: Подкрепа за реализиране на проект по ОПРР за дострояване на нов 

болничен блок, оборудване и модернизация на МБАЛ гр. Ямбол 

Няма изпълнени и текущи проекти по мярката. 

Мярка 2.3.1.2.: Реализиране на проекти за оптимизация, модернизация и 

преоборудване на ЦСМП 

Няма изпълнени и текущи проекти по мярката. 

Мярка 2.3.1.3.: Реализиране на проекти за създаване на рехабилитационни 

центрове за възрастни хора 

Няма изпълнени и текущи проекти по мярката. 

Мярка 2.3.1.4.: Реализиране на проекти за здравен скрининг и превенция на 

здравния риск в образователната система на общината 
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Няма изпълнени и текущи проекти по мярката. 

Мярка 2.3.1.5.: Реализиране на проекти за здравен скрининг и превенция на 

здравния риск в населените места чрез здравни медиатори 

Няма изпълнени и текущи проекти по мярката. 

Извън определените мерки, през 2019 г. е извършен основен ремонт на сградата 

на Здравен дом в с. Маломир. Стойността е 53 640 лв., финансиран от общинския 

бюджет. 

Приоритет 2.4. Развитие на културата и културните институции. Опазване, 

популяризиране и развитие на културното наследство 

Специфична цел 2.4.1: Съхранение на материалното и нематериалното културно 

наследство на територията на община Тунджа 

Мярка 2.4.1.1.: Реализиране на проекти за обновление на културната 

инфраструктура 

В рамките на мярката през 2019 г. са извършени ремонти на 2 читалища в 

общината – НЧ „Пробуда – 1928“ в село Могила и НЧ „Н. Вапцаров – 1929“ в село 

Каравелово. Общият бюджет на ремонтните дейности възлиза на 92 668 лв., а средства 

за тях са от бюджета на Общината. 

Мярка 2.4.1.2.: Реализиране на проекти разширяващи и разнообразяващи 

културно-просветната дейност на територията на общината 

Няма изпълнени и текущи проекти по мярката. 

Приоритет 2.5. Повишаване на административния капацитет и ефективността 

на публичните услуги за гражданите и бизнеса 

Специфична цел 2.5.1: Нарастване на броя на реализираните публични проекти и 

предоставянето на ефективни публични услуги 

Мярка 2.5.1.1.: Подкрепа за проекти развиващи административния капацитет на 

общинската администрация 

Към тази мярка може да се отнесе актуализацията на ОУП, чиято стойност е 1000 

лв., за сметка на Община Тунджа. 

5.2.3. Стратегическа цел 3. Развитие на техническа инфраструктура водеща до 

растеж и опазване на околната среда 

Приоритет 3.1. Изграждане на нова и модернизиране на съществуващата 

техническа инфраструктура 

Специфична цел 3.1.1: Обновление на техническата инфраструктура в населените 

места 

Мярка 3.1.1.1.: Обновление и/или изграждане на нови пътища, тротоари, алеи, 

зелени площи и съпътстваща инфраструктура 
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В изпълнение на мярката е отчетено подписването на договор за БФП по мярка 

7.2. от ПРСР за изграждане и рехабилитация на улици в населените места в общината. 

Индикативната стойност на проекта е 1,168 млн. лв., но все още не са получени траншове 

по него. Поради тази причина финансовото изпълнение ще бъде отчетено през 2020 

и/или 2021 година. 

По мярката са реализирани още 4 инициативи на Общината, които са за ремонт на 

тротоари, улични настилки и изграждане на водосток. Всички те са финансирани от 

местния бюджет, а общата стойност на дейностите е 287 251 лв. 

Мярка 3.1.1.2.: Обновление и/или изграждане на нова енергийната мрежа и 

публично осветление в населените места от общината 

Няма изпълнени и текущи проекти по мярката. 

Мярка 3.1.1.3.: Обновление и/или изграждане на нова водопроводна и 

канализационна инфраструктура в населените места от общината 

Няма изпълнени и текущи проекти по мярката. 

Мярка 3.1.1.4.: Обновление и/или изграждане на нови телекомуникационни 

мрежи 

Няма изпълнени и текущи проекти по мярката. 

Специфична цел 3.1.2: Обновление на общинска пътна инфраструктура извън 

населените места 

Мярка 3.1.2.1.: Обновление на общински пътища извън населените места 

Няма изпълнени и текущи проекти по мярката. 

Специфична цел 3.1.3: Подобряване на осигуреността с устройствени планове  

Мярка 3.1.3.1.: Изработване на нови ПУП в подкрепа на инвестиционното 

проектиране на територията общината 

Няма изпълнени и текущи проекти по мярката. 

Приоритет 3.2. Подобряване качествените характеристики на околната среда. 

Опазване и възстановяване на природните ресурси 

Специфична цел 3.2.1: Подобряване на параметрите на околната среда в селищата 

от общината 

Мярка 3.2.1.1.: Подобряване на сметосъбирането и сметоизвозването в населените 

места 

Няма изпълнени и текущи проекти по мярката. 

Специфична цел 3.2.2: Подобряване на параметрите на околната среда извън 

селищата от общината 

Мярка 3.2.2.1.: Разработване на проекти насочени към устойчиви екологични 

практики 
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Няма изпълнени и текущи проекти по мярката. 

Мярка 3.2.2.2.: Разработване на проекти за идентифициране, оценка, закриване и 

саниране на нерегламентираните сметища в общината 

Няма изпълнени и текущи проекти по мярката. 

Мярка 3.2.2.3.: Реализиране на проекти насочени към подобряване на параметрите 

на повърхностни и подземни водни тела 

Няма изпълнени и текущи проекти по мярката. 

Приоритет 3.3. Повишаване качеството на селищната среда 

Специфична цел 3.3.1: Развитие на инфраструктурата за свободното време и спорт 

Мярка 3.3.1.1.: Подкрепа за проекти за изграждане на материално-техническа база 

на масови спортни игри 

Няма изпълнени и текущи проекти по мярката. 

Мярка 3.3.1.2.: Подкрепа за проекти за обновление на религиозни храмове и 

мемориални паметници с културна и социална значимост 

Няма изпълнени и текущи проекти по мярката. 

Извън предвидените в ОПР мерки, но част от този приоритет, са 3 проекта, които 

са реализирани в селата. Това са: „Реконструкция на ВиК инсталация на детска градина 

„Кольо Тенев“, с. Тенево“; „Реконструкция на площад в с. Кабиле“; и „Реконструкция на 

площадно пространство с. Калчево“. Общата стойност на дейностите е 475 103 лв. 

Средствата за тях са от капиталовата програма на Общината за 2019 година. 

5.2.4. 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 

Специфична цел 4.1.1: Реализиране на териториални инициативи с общини, обл. 

администрация, РАО „Тракия“ и трансгранични инициативи 

Мярка 4.4.1.1.: Сътрудничество между общини в област Ямбол и Югоизточен 

планов регион и РАО „Тракия“ 

Няма изпълнени и текущи проекти по мярката. 

Мярка 4.4.1.2.: Трансгранично сътрудничество 

Няма изпълнени и текущи проекти по мярката. 

Мярка 4.4.1.3.: Сътрудничество с общини от ЕС и международно сътрудничество 

Няма изпълнени и текущи проекти по мярката. 
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6. ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ 

ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО 

Част от отправените предложения, направени в годишния доклад за 2018 г., са 

актуални и в този отчетен период. 

За целите на наблюдението и оценката трябва практически да се прилага 

системата, която включва формите и начините за събиране на информация, 

индикаторите за наблюдение, органа за наблюдение и организацията на работата по 

наблюдението и оценката, както и системата на докладване и осигуряване на 

информация и публичност. В цялостния процес на наблюдение и оценка при спазване 

принципа за партньорство трябва да участват кметът на общината, кметовете на кметства 

и кметските наместници, общинската администрация, общинския съвет, социалните и 

икономическите партньори, неправителствените организации и представителите на 

гражданското общество в общината. 

С оглед на това, че през 2020 година активно следва да се планира следващия 

програмен период (2021-2027), се препоръчва основна инвентаризация на наличните 

секторни и интегрирани стратегии, планове и програми, имащи отношение към 

развитието на територията на община Тунджа. Те следва да бъдат изготвени и 

координирани с бъдещия общински план за развитие. 

Също така се препоръчва изготвяне и прилагане на единен механизъм на 

мониторинг както на ОПР, така и на секторните политики. По този начин процесът на 

наблюдение и оценка ще бъде по-лесен, използвайки единна база от индикатори и 

процеси. 

Продължаващите негативни тенденции по отношение на демографските 

показатели ще поставят общината пред нови предизвикателства в идните години. В тази 

връзка е целесъобразно да се дефинират подходящи мерки, които да продължат 

поддържането на създадената заетост от реализацията на проекти по ОПРЧР, като се 

фокусират върху създаването на устойчива заетост. 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

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

ОПР 2014-2020 г. на община Тунджа за периода 01.01-31.12.2019 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 01.01-31.12.2019 Г. 

№ Проект/инициатива 
Стойност 

(хил. лв.) 

Реално 

изплатени 

(хил. лв., 

2019 г.) 

Източник 

на 

финансир

ане 

Разпределение на финансовите средства 

Статус Общински 

бюджет 

ЕСИФ и 

други 

финансира

щи 

програми 

Централен 

бюджет 

Частни 

инвести

ции 

Други 

източн

ици 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 1. УСТОЙЧИВ 

ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ И ИНОВАЦИИ 
5 277,59 2 995,69   1 779,01 299,52 917,06    

Приоритет 1.1. Повишаване 

конкурентоспособността и иновативността на 

местната икономика. 

4 009,46 2 751,19   1 559,01 275,12 917,06    

1 

Повишаване на енергийната ефективност на 

„Палфингер Продукционстехник България“ 

ЕООД 

4 009,46 2 751,19 ОПИК  1 559,01 275,12 917,06  Текущ 

Приоритет 1.2. Създаване на благоприятни 

условия за привличане на инвестиции. 

Развитие на партньорства. 

         

 Няма изпълнени проекти/инициативи          

Приоритет 1.3. Развитие на устойчив 

висококачествен регионален туризъм 
         

 Няма изпълнени проекти/инициативи          

Приоритет 1.4. Развитие на модерно и 

конкурентноспособно земеделие 
1 268,13 244,50   220,00 24,40     

1 

Увеличение на растениевъдното стопанство 

на млад фермер и подобряване на 

механизацията 

48,90 24,45 ПРСР  22,00 2,44   Текущ 

2 

Стартова помощ за развитието на 

земеделското стопанство на Веселина 

Петкова 

48,90 24,45 ПРСР  22,00 2,44   Текущ 

3 
Стартова помощ за създаване на стопанството 

на младия фермер Димитър Събев Събев 
48,90 24,45 ПРСР  22,00 2,44   Текущ 
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№ Проект/инициатива 
Стойност 

(хил. лв.) 

Реално 

изплатени 

(хил. лв., 

2019 г.) 

Източник 

на 

финансир

ане 

Разпределение на финансовите средства 

Статус Общински 

бюджет 

ЕСИФ и 

други 

финансира

щи 

програми 

Централен 

бюджет 

Частни 

инвести

ции 

Други 

източн

ици 

4 Димитър Тодоров Тодоров (стартова помощ) 48,90 24,45 ПРСР  22,00 2,44   Текущ 

5 
Стартова помощ за създаване на стопанството 

на младия фермер Диян Иванов Иванов 
48,90 24,45 ПРСР  22,00 2,44   Текущ 

6 
Стартова помощ за развитие на земеделското 

стопанство на Иванка Панайотова Петкова 
48,90 24,45 ПРСР  22,00 2,44   Текущ 

7 
Стартова помощ за развитие на земеделско 

стопанство на Милен Иванов Георгиев 
48,90 24,45 ПРСР  22,00 2,44   Текущ 

8 
Стартова помощ за развитие на стопанството 

на младия фермер Мирослав Иванов Михалев 
48,90 24,45 ПРСР  22,00 2,44   Текущ 

9 

Модернизиране и разширяване на земеделско 

стопанство от трайни насаждения – ябълки, 

съобразно принципите за биологично 

земеделско производство в землището на с. 

Завой, община Тунджа, област Ямбол 

48,90 24,45 ПРСР  22,00 2,44   Текущ 

10 

Увеличение на растениевъдното стопанство 

на млад фермер и подобряване на 

механизацията 

48,90 24,45 ПРСР  22,00 2,44   Текущ 

11 

Модернизиране и разширяване на земеделско 

стопанство от зеленчукови насаждения - 

домати, отглеждани по биологичен начин, в 

землището на с. Завой 

48,90  ПРСР      Текущ 

12 

Модернизация на рибовъдно стопанство - № 

27400012 – РС „Скалица - Овчи кладенец“ 

посредством закупуване на специализирана 

техника 

97,79  ПМДР      Текущ 

13 

Компенсиране за пропуснати ползи при 

отглеждането на аквакултури в рибовъдно 

стопанство – „Скалица - Овчи кладенец“ 

632,44  ПМДР      Текущ 
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№ Проект/инициатива 
Стойност 

(хил. лв.) 

Реално 

изплатени 

(хил. лв., 

2019 г.) 

Източник 

на 

финансир

ане 

Разпределение на финансовите средства 

Статус Общински 

бюджет 

ЕСИФ и 

други 

финансира

щи 

програми 

Централен 

бюджет 

Частни 

инвести

ции 

Други 

източн

ици 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 2. ЖИЗНЕН 

СТАНДАРТ И КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ 
3 441,30 1 386,83  264,10 954,32 168,41     

Приоритет 2.1. Подобряване качеството на 

образованието и създаване на условия за 

развитие на младите хора 

1 039,88 545,33  116,79 364,26 64,28    

1 
КОМПАС - Интегрирани мерки за социално 

включване в община Тунджа 
389,96 73,99 ОПНОИР  62,89 11,10   Текущ 

2 

„Хоризонти - чрез образователна интеграция 

към пълноценна социализация в малките 

населени места от селски тип“ 

533,13 354,55 ОПНОИР  301,37 53,18   Текущ 

3 

Изграждане отоплителна инсталация и 

възстановяване на фасада север на ОУ „Св. 

Паисий Хилендарски“, с. Скалица 

116,79 116,79 
Общински 

бюджет 
116,79         Приключил 

Приоритет 2.2. Създаване на възможности за 

трудова заетост, намаляване на бедността и 

риска от социална изолация 

2 254,11 694,19   590,06 104,13    

1 
КОМПАС - Интегрирани мерки за социално 

включване в община Тунджа 
499,96 99,99 ОПРЧР  84,99 15,00   Текущ 

2 

„Желани пространства“ - Комплексен модел 

на интегрирани услуги за ранно детско 

развитие и социално включване в малките 

населени места“ 

1 221,02 239,65 ОПРЧР  203,70 35,95   Текущ 

3 

Център „Домашни грижи“ - интегриран 

модел на патронажни медико-социални 

услуги  за възрастни хора и лица с 

увреждания в малките населени места от 

селски тип в община Тунджа 

533,13 354,55 ОПРЧР  301,37 53,18   Текущ 
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№ Проект/инициатива 
Стойност 

(хил. лв.) 

Реално 

изплатени 

(хил. лв., 

2019 г.) 

Източник 

на 

финансир

ане 

Разпределение на финансовите средства 

Статус Общински 

бюджет 

ЕСИФ и 

други 

финансира

щи 

програми 

Централен 

бюджет 

Частни 

инвести

ции 

Други 

източн

ици 

Приоритет 2.3. Повишаване качеството на 

здравеопазването и подобряване достъпа до 

обектите на здравната инфраструктура. 

53,64 53,64  53,64      

1 
Основен ремонт на сградата на здравен дом, 

с. Маломир 
53,64 53,64 

Общински 

бюджет 
53,64     Приключил 

Приоритет 2.4. Развитие на културата и 

културните институции. Опазване, 

популяризиране и развитие на културното 

наследство 

92,67 92,67  92,67      

1 
Ремонт на сградата на НЧ „Пробуда – 1928“, 

с. Могила  
30,28 30,28 

Общински 

бюджет 
30,28         Приключил 

2 
Ремонт на сградата на НЧ „Н. Вапцаров – 

1929“ с. Каравелово 
62,39 62,39 

Общински 

бюджет 
62,39         Приключил 

Приоритет 2.5. Повишаване на 

административния капацитет и ефективността 

на публичните услуги за гражданите. 

1,00 1,00  1,00      

1 Актуализация на ОУП 1,00 1,00 
Общински 

бюджет 
1,00         Приключил 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 3. ТЕХНИЧЕСКА 

ИНФРАСТРУКТУРА И ОКОЛНА СРЕДА 
1 930,60 762,36  762,36      

Приоритет 3.1. Изграждане на нова и 

модернизиране на съществуващата техническа 

инфраструктура. 

1 455,49 287,25  287,25      

1 
Изграждане и рехабилитация на улици в 

населените места на Община Тунджа 
1 168,24  ПРСР           Текущ 

2 
Основен ремонт на ул. „Г. С. Раковски“, с. 

Крумово 
149,21 149,21 

Общински 

бюджет 
149,21         Приключил 

3 Тротоарна настилка на ул. „Тунджа“, с. Окоп 2,37 2,37 
Общински 

бюджет 
2,37         Приключил 
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№ Проект/инициатива 
Стойност 

(хил. лв.) 

Реално 

изплатени 

(хил. лв., 

2019 г.) 

Източник 

на 

финансир

ане 

Разпределение на финансовите средства 

Статус Общински 

бюджет 

ЕСИФ и 

други 

финансира

щи 

програми 

Централен 

бюджет 

Частни 

инвести

ции 

Други 

източн

ици 

4 
Отводняване на ул. „Поморие“ и ул. „Трети 

март“, с. Завой - II етап 
67,67 67,67 

Общински 

бюджет 
67,67         Приключил 

5 
Водосток на кръстовището на ул. „Добруджа“ 

и „Петър Момчилов“, с. Роза 
68,00 68,00 

Общински 

бюджет 
68,00         Приключил 

Приоритет 3.2. Подобряване качествените 

характеристики на околна среда. Опазване и 

възстановяване на природните ресурси. 

         

 Няма изпълнени проекти/инициативи          

Приоритет 3.3. Повишаване качеството на 

селищната среда 
475,11 475,11  475,11      

1 
Реконструкция на ВиК инсталация на детска 

градина „Кольо Тенев“, с. Тенево 
45,89 45,89 

Общински 

бюджет 
45,89         Приключил 

2 Реконструкция на площад в с. Кабиле 228,22 228,22 
Общински 

бюджет 
228,22         Приключил 

3 
Реконструкция на площадно пространство с. 

Калчево 
201,00 201,00 

Общински 

бюджет 
201,00         Приключил 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 4. 

ТЕРИТОРИАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И 

СБЛИЖАВАНЕ 

         

Приоритет 4.1. Развитие на сътрудничеството с 

общини, областна администрация, РАО 

„Тракия“. Трансгранично и международно 

сътрудничество. 

         

 Няма изпълнени проекти/инициативи          

ОБЩО ИЗПЪЛНЕНИЕ 10 649,49 5 144,88   1 026,46 2 733,33 467,93 917,06 0,00   

 


