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ЕС Европейски съюз 

ИСУН Информационна система за управление и наблюдение на средствата от 

Структурните фондове на ЕС 

ЗМСМА Закон за местното самоуправление и местната администрация 

ЗРР Закон за регионалното развитие 

МОН Министерство на образованието и науката 

МРРБ Министерство на регионалното развитие и благоустройството 

МСП Малки и средни предприятия 

МФ Министерство на финансите 

НСИ Национален статистически институт 

ОБ Общински бюджет 

ОДЗ Областна дирекция „Земеделие“ 

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

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

ОПИК Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020  

ОПУ Областно пътно управление 

ОСР Областна стратегия за развитие 
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Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г./ „Региони в 
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ОПРЧР Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. 

ОПХ Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 

ПМС Постановление на Министерски съвет 

ППЗРР Правилник за прилагане на Закона за регионалното развитие 

ПРСР Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. 

ПУДООС 
Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната 

среда 

ПЧП Публично-частно партньорство 

СИР Североизточен район 

ТСБ Териториални статистическо бюро 

ТСУ Териториално и селищно устройство 

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

ЧФФ Частни фондове, фирми 
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I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

 

Общинският план за развитие на община Опака 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 – Опака, 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 – Опака 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. 

Настоящият доклад представя резултатите от наблюдението и изпълнението на ОПР 2014-

2020 г. на община Опака за периода 01.01.2018 - 31.12.2018 г. Докладът е разработен в 

съответствие с изискванията на Закона за регионално развитие и Правилника за неговото 

прилагане и относимите и приложими нормативни и поднормативни актове. 

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. 

Търговище, ДБТ - гр. Попово; интернет сайтове и портали - Община Опака, НСИ, АЗ, ОПОС, 

ОПДУ, ОПРР, ОПРЧР, ОПИК, ПРСР; информация, предоставена от дирекциите и отделите на 

Общинска администрация - Опака. 
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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 Опака 

По данни на НСИ, към 31.12.2017 г. община Опака заема четвърто място по брой на 

населението в област Търговище. Общият брой на населението в общината към края на 2017 г. 

възлиза на 6 084 д. (5% от населението в област Търговище, което е 122 474 д. към 31.12.2017). 

Община Опака се състои от 6 населени места (1 град – Опака и 5 села). В урбанистично 

отношение селищната система е сравнително балансирана – един град, 2 големи села – Крепча и 

Голямо Градище (над 1000 жители) и 3 средно големи села – Горско Абланово, Гърчиново и 

Люблен (500-1000 жители). В град Опака живее 41% от населението в общината – 2547 д. 

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 Опака показва една трайна 

тенденция за намаление - характерна и за градското, и за селското население. Тази тенденция е 

характерна както за общината, така и за област Търговище и за Североизточен район. През 

анализираният период по-голямо намаление се наблюдава при населението в гр. Опака и по-

малко сред това в селата. Обезлюдяването се дължи на ускорено застаряване, повишена 

смъртност и увеличаващи се миграционни настроения сред населението. 

Таблица 1. Население в община Опака по населени места за периода 2011-2017 г. 
Населени места 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

с. Голямо Градище 1 040 1 022 1 017 1 003 992 970 964 

с. Горско Абланово 393 384 376 353 464 449 429 

с. Гърчиново 578 562 554 543 540 533 517 

с. Крепча 1 287 1 285 1 287 1 271 1 243 1 227 1 214 

с. Люблен 466 470 470 467 471 459 448 

гр. Опака 2 786 2 755 2 727 2 661 2 620 2 547 2 512 

Общо 6 550 6 478 6 431 6 298 6 330 6 185 6 084 
Източник: Национален статистически институт, 2019 г. www.nsi.bg 

http://www.nsi.bg/
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Основната част от населението на общината е съсредоточено в гр. Опака и селата Крепча 

и Голямо Градище. През 2017 г. населението в община Опака е намаляло със 7,1% спрямо 2011 

г. (6 550 д.), или с 502 д. През 2017 г. населението в селата бележи спад с 5,1% спрямо 2011 г. 

От всички населени места, единствено в с. Горско Абланово се наблюдава увеличение на 

населението през разглеждания период 2011-2017 г. 

 

Фигура 1. Изменение на населението в община Опака за периода 2011-2017 г. (д.) 

 

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

 

Полово-възрастова структура на населението в община Опака 

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.  

На територията на община Опака през 2017 г. се наблюдава обратна тенденция - превес на 

мъжете над жените, като само 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 Опака са били 3 077 или 50,5%, а жените 3 007 или 49,4%, 

т.е. в общината се наблюдава тенденция обратна на областта и страната. 
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Фигура 2. Съотношение между мъже и жени в Община Опака към 31.12.2017 г. 

 

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

 

Броят на мъжете превишава броя на жените във възрастовия интервал от 0-60 г., като 

жените преобладават във високите възрасти над 65 г., което се дължи на по-високата 

продължителност на живота сред жените във високите възрасти. 

Фигура 3. Разпределение на населението по пол и възраст в община Опака към 31.12.2017 г. 

 
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 14,3% от населението на община Опака. Възрастните над трудоспособна възраст 

са 1 487 души или 24,4%. Около 61,3% 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 Опака 2011-2017 г. 
Година/Показател 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Под трудоспособна 912 909 920 883 869 882 870 

Мъже 465 465 474 457 454 456 445 

Жени 447 444 446 426 415 426 425 

Трудоспособна 4 064 4 037 3 995 3 905 3 939 3 815 3 727 

Мъже 2 249 2 236 2 210 2 160 2 189 2 130 2 083 

Жени 1 815 1 801 1 785 1 745 1 750 1 685 1 644 

Над трудоспособна 1 574 1 532 1 516 1 510 1 522 1 488 1 487 

Мъже 573 565 558 560 557 541 549 

Жени 1 001 967 958 950 965 947 938 
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 42 д. (4,6%) за 2017 г. (870 д.) 

спрямо 2011 г. (912 д.).; 

 Населението в трудоспособна възраст намалява с 337 д. (8,3%) за 2017 г. (3 727 д.) 

спрямо 2011 г. (4 064 д.); 

 Населението в над трудоспособна възраст е намаляло с 87 д. (5,5%) през 2017 г. (1 487 

д.) спрямо 2011 г. (1 574 д.); 

Можем да обобщим, че населението на територията на община Опака е застаряващо. Това 

е процес, който е характерен не само за община Опака, а за цялата област и за страната. 

Промяната се дължи на увеличаване на продължителността на живота, комбинирана с по-ниска 

http://www.nsi.bg/
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раждаемост, и влизането на хора в пенсионна възраст о т  поколението на „бейби бума“ след 

Втората световна война. 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 14,3%:61,3%:24,4%, 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, като в същото време 

трудоспособното население в общината е със стойности по-високи от средните за страната. Това 

представлява заплаха за формиране на трудоспособния контингент на община Опака 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 2012 г. с 

67 родени деца и 2015 г. с 66 родени деца. Най-ниски стойности на раждаемостта са отчетени 

през 2014 г. – 41 деца. 

Към 2017 г. общината се нарежда на последно място по брой раждания в област 

Търговище, като на първо място е община Търговище, следвана от общините Попово и Омуртаг. 

В община Опака се наблюдава тенденция, обратна за повечето общини в страната по 

отношение на броя на живородените брачни и извънбрачни деца. През 2017 г. броят на 

живородените брачни деца е 42 или 75% от всички родени деца в общината спрямо 14 

извънбрачни или 25%, докато на национално ниво в последните години преобладават 

извънбрачните деца. 
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Таблица 3. Естествен прираст за периода 2011-2017 г. 
Основни демографски 

показатели 
2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Раждаемост (в брой) 52 67 59 41 66 57 56 

Смъртност (в брой) 143 119 97 116 117 130 107 

Естествен прираст (в брой) -91 -52 -38 -75 -51 -73 -51 

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

През 2017 г. коефициентът на раждаемост в община Опака е 9,1‰, като отчита повишение 

с 1,2‰ спрямо 2011 г. (7,9‰). 

Фигура 4. Коефициент на раждаемост в община Опака за периода 2011-2017 г. (‰) 

 

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

 

Фигура 5. Коефициент на раждаемост в община Опака, област Търговище, Североизточен 

район и България за периода 2011-2017 г. (‰) 

 

Източник: Национален статистически институт, 2019 г. www.nsi.bg 
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В периода 2015-2017 г. се наблюдава увеличение на коефициента на раждаемост в община 

Опака в сравнение с 2011 г. През този период стойностите на раждаемост в общината са по-

високи от средните за страната, СИР и областта.  

Основният демографски проблем в общината остава високото ниво на смъртност, което е 

по-високо от средното за страната (вж. Фиг. 6). Високите нива на смъртност се определят от 

ниския стандарт на живот, влошаването на здравното обслужване, застаряването на населението, 

което е характерно за страната, района и областта. По-високата средна продължителност на 

живота, съчетана с изселване на хора в активна възраст, води до акумулиране на население в 

горните възрастови групи, което по логичен път повишава общата смъртност.  

Броят на починалите лица през 2017 г. е 107 д., като се наблюдава намаление с 36 д. спрямо 

2011 г. (143 д.). Коефициентът на смъртност в общината е със стойност по-висока от средните за 

страната, района и областта, което характерно за целия разглеждан период.  

Фигура 6. Коефициент на смъртност в община Опака, област Търговище, Североизточен 

район и България за периода 2011-2017 г. (‰) 

 

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

При смъртността се наблюдава намаление към 2017 г. спрямо 2011 г. с 25,2%. 

Коефициентът на смъртност през 2017 г. в община Опака е 17,4‰, по-висок от област Търговище 

(16,3‰) и по-висок от този за страната – 15,5‰. 

Поради малко по-ниските стойности на раждаемост в сравнение със смъртността и по-

високите стойности на смъртност, естественият прираст за община Опака е с отрицателни 

стойности през целия разглеждан период. По отношение на този показател също се наблюдава 
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г. естественият прираст в община Опака е -8,3‰, по-висок от средния за страната – 6,5‰, но по-

нисък от средния за областта - 10,8‰. 

Фигура 7. Коефициент на смъртност в община Опака за периода 2011-2017 г. (‰) 

 

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

 

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 Опака също е отрицателен, с изключение на 2015 г., 

когато стойностите му са положителни. За периода 2011-2017 г. се наблюдава увеличение в броя 

на изселилите се от общината, както и в броя на заселилите се. 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 Опака, област Търговище 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 Търговище от всички 

заселени за 2017 г. жените представляват 56,5%, а процентът им в групата на изселените е 56,9%. 

В община Опака тази тенденция на преобладаване на мигриралите жени се е запазила. 
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Таблица 4. Механичен прираст за периода 2011-2017 г. 
Основни демографски 

показатели 
2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Заселени (в брой) 50 76 76 58 217 83 83 

Изселени (в брой) 87 96 85 116 134 155 155 

Механичен прираст (в 

брой) 
-37 -20 -9 -58 83 -72 -72 

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

 

2. Икономическо развитие на община Опака 

Проследяваните тенденции в икономическото развитие на областно ниво в област 

Търговище са аналогични и за община Опака. 

Икономиката на общината се характеризира с аграрно-промишлена структура, в която 

през последните години развитието на селскостопанските дейности е с изпреварващи темпове 

пред тези на отраслите в индустрията. Промишлеността в община Опака е слабо развита, преди 

всичко лека. Структуроопределящите производства са свързани с хранително-вкусовата и 

шивашката промишленост. Местната икономика създава предимно традиционни продукти за 

вътрешния пазар. Липсват нови продукти, предназначени за вътрешния и външния пазар, които 

да бъдат предпоставка за бърз и качествен икономически растеж. Промишлените предприятия на 

територията на община Опака са: „Родина“ ООД гр. Попово – филиал гр. Опака и с. Крепча – 

производство на дамска конфекция; Тютюнева сушилня „Вирджиния 2000“ ООД гр. Опака; 

„Български Бергман“ ЕООД с. Гърчиново – производство на изделия от стъклопринт; ЕТ „Лесо-

експорт-импорт“ – цех за производство на дървени колове; ЮЕС „Комерс“ с. Голямо Градище – 

мандра (производство на млечни продукти). 

Текстилната промишленост е от особено значение за социално-икономическото развитие 

на общината. Основен пазар на продукцията на отрасъла (основно ишлеме), са предимно клиенти 

от Германия, Франция и Италия. Положителна черта за сектора е, че ангажира предимно женски 

труд и при едно по-добро взаимодействие с общината, Бюрото по труда и нестопанските бизнес-

организации, отрасълът успешно би могъл да предлага работни места и за голяма част от групите 

в неравностойно положение на пазара на труда. 

Хранително-вкусовата промишленост на община Опака включва дейности, свързани с 

производство на мляко и млечни продукти, хляб и хлебни изделия. На територията на общината 

работят две мандри – в с. Крепча и в с. Голямо Градище. Характерно за хранително-вкусовия 

отрасъл е, че продукцията се реализира предимно на местния пазар. Общите проблеми на 

отрасъла са тясно свързани с развитието на селското стопанство в региона и с разширяване 

http://www.nsi.bg/
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номенклатурата на произвежданите селскостопански стоки, както и с осигуряване на финансови 

ресурси за внедряване на нови технологии за преработка и съхраняване на хранителни стоки. 

За проследяване на икономическото развитие в община Опака бяха изследвани основни 

икономически показатели за общината за периода 2014-2017 г. Данните са представени в Таблица 

5: 

Таблица 5. Основни икономически показатели на община Опака, 2017 г. 

Икономически дейности (А21) 
Предприятия 

(брой) 

Нетни приходи 

от продажби 

(хиляди лева) 

Заети 

лица1  

(брой) 

ДМА 

(хиляди лева) 

ОБЩО: 105 30 970 607 18 680 

А Селско, горско и рибно стопанство 16 13 592 227 14 194 

В Добивна промишленост - - - - 

С Преработваща промишленост 11 8 154 170 .. 

D Производство и разпределение на 

електрическа и топлинна енергия и на 

газообразни горива 

.. .. .. .. 

E Доставяне на води; канализационни 

услуги, управление на отпадъци и 

възстановяване 

- - - - 

F Строителство 3 .. 15 .. 

G Търговия; ремонт на автомобили и 

мотоциклети 
54 7 387 138 846 

H Транспорт, складиране и пощи .. .. .. .. 

I Хотелиерство и ресторантьорство 4 394 13 .. 

J Създаване и разпространение на 

информация и творчески продукти: 

далекосъобщения 

.. .. .. .. 

L Операции с недвижими имоти .. .. 6 431 

M Професионални дейности и научни 

изследвания 
3 .. 5 - 

N Административни и спомагателни 

дейности 
- - - - 

P Образование - - - - 

Q Хуманно здравеопазване и социална 

работа 
.. .. .. .. 

R Култура, спорт и развлечения .. .. .. - 

S Други дейности .. .. .. - 

.. Данните са конфиденциални 

„-„ Няма случай 

Източник: НСИ 

По данни на НСИ броят на предприятията в общината е 105. Най-голям е делът на нетните 

приходи от продажби в сектора на „Селско, горско и рибно стопанство“ (13 592 хил. лв.), следван 

от сектор „Преработваща промишленост“ (8 154 хил. лв.), „Търговия, Ремонт на автомобили и 

мотоциклети“ (7 387 хил. лв.) и „Хотелиерство и ресторантьорство“ (394 хил. лв.) Съответно най-
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голям е броят на заетите лица в сектор „Селско, горско и рибно стопанство“ – 227 лица, следван 

от сектор „Преработваща промишленост“ – 170 заети. 

По отношение на средната годишна работна заплата в община Опака, тя е най-висока в 

сектор „Образование“ - 10 376 лв., сектор  „Селско, горско и рибно стопанство“ с 8 884 лв., 

следван от сектор „Хуманно здравеопазване и социална работа“ със 7 277 лв. и сектор 

„Преработваща промишленост“ със 7 032 лв. Най-ниска е средната годишна работна заплата в 

сектор „Операции с недвижими имоти“ в размер на 3 000 лв. 

Таблица 6. Средна годишна работна заплата в община Опака, 2017 г. 

Икономически дейности (А21) 
Средна годишна работна 

заплата (лв.) 

ОБЩО: 8 013 

А Селско, горско и рибно стопанство 8 884 

В Добивна промишленост .. 

С Преработваща промишленост 7 032 

D Производство и разпределение на 

електрическа и топлинна енергия и на 

газообразни горива 

.. 

E Доставяне на води; канализационни услуги, 

управление на отпадъци и възстановяване 
.. 

F Строителство 5 126 

G Търговия; ремонт на автомобили и 

мотоциклети 
5 447 

H Транспорт, складиране и пощи 5 679 

I Хотелиерство и ресторантьорство .. 

J Създаване и разпространение на информация и 

творчески продукти: далекосъобщения 
.. 

L Операции с недвижими имоти 3 000 

M Професионални дейности и научни 

изследвания 
.. 

N Административни и спомагателни дейности 6 057 

P Образование 10 376 

Q Хуманно здравеопазване и социална работа 7 277 

R Култура, спорт и развлечения .. 

S Други дейности 4 887 

.. Данните са конфиденциални 

Източник: НСИ 

 

Растениевъдство 

Почвено климатичните условия в община Опака са благоприятни за отглеждане на 

зърнени, технически и фуражни култури. Общата обработваема площ на територията на 

общината е в размер на 63 754 дка през 2017 г., а за 2018 г. е 64 423 дка. Община Опака е основен 

зърно-производствен район на област Търговище. Основните отглеждани култури в общината са 

пшеница, царевица и слънчоглед. На следващата таблица са представени основните култури, 

отглеждани в община Опака. 
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Таблица 7. Основни култури, отглеждани в община Опака (дка), 2017-2018 г. 
Отглеждани култури 2017 г. 2018 г. 

Пшеница 25 402 24 805 

Ечемик 1 660 1 200 

Зимна маслодайна рапица 3 486 5 501 

Царевица 8 086 5 800 

Слънчоглед 12 377 13 365 

Леща 339 120 

Малини 879 810 

Ягоди 200 213 

Сливи 154 135 

Източник: Областна дирекция „Земеделие“ – гр. Търговище 

 

Като цяло добивите от декар през 2018 г. са спаднали спрямо 2017 г., като най-голям спад 

има при зимната маслодайна рапица, сливите, царевицата, пшеницата. Повишаване на добивите 

от декар има при ечемика, слънчогледа, ягодите (съвсем леко). 

 

Таблица 8. Получена продукция по култури в община Опака (кг./ дка), 2017-2018 г. 
Получена продукция по 

култури кг./ дка 
2017 г. 2018 г. 

Пшеница 520 460 

Ечемик 417 480 

Зимна маслодайна рапица 315 205 

Царевица 740 620 

Слънчоглед 232 250 

Леща 125 117 

Малини 396 354 

Ягоди 545 550 

Сливи 672 475 
Източник: Областна дирекция „Земеделие“ – гр. Търговище 

 

Регистрираните земеделски стопани в общината през 2017 г. са 143 бр., а за 2018 г. са 132. 

Частните стопанства в общината имат незадоволителна материално-техническа осигуреност. 

Липсва периодичност при подновяване на селскостопанската техника, в следствие на което 

материалната им база е изхабена и с нисък производствен капацитет. 

Община Опака разполага с достатъчно поземлен фонд, предназначен за дейности на 

частни арендатори. Именно използването на общинска земя от частни стопани за развитие на 

растениевъдство е един от основните начини за преодоляване на проблема с обработването на 

площите. Друг начин за оползотворяване на поземления ресурс е възможността за участие на 

Общината в проекти, заедно с частни производители и земеделски стопанства. 
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Животновъдство 

Животновъдството в община Опака е традиционен отрасъл, който през последните години 

запазва относително постоянен темп на развитие. В животновъдните стопанствата на общината 

приоритетен е секторът млечно и месно говедовъдство; добре развито е пчеларството. 

Основните категории животни отглеждани в община Опака са представени в Таблица 9.  

 

Таблица 9. Основни категории отглеждани животни в община Опака (дка), 2017-2018 г. 
Категории отглеждани 

животни 
2017 г. 2018 г. 

Крави – млечни 514 547 

Кози – млечни 350 424 

Овце – млечни 393 409 

Пчелни семейства 4 336 4 791 

Бройлери 57 798 57 798 
Източник: Областна дирекция „Земеделие“ – гр. Търговище 

 

3. Пазар на труда 

 

Безработица и заетост 

Един от най-сериозните проблеми в община Опака е безработицата. Тя е една от най-

съществените причини за обезлюдяване на общината. Стабилните равнища на заетост в Опака, 

ниските нива на безработица, концентрацията на най-висок дял работоспособно население в 

града останаха в миналото. Равнището на безработицата през 2018 г. по данни на Дирекция „Бюро 

по труда“ гр. Попово в община Опака е 620 души или 26%. По населени места най-голям е броят 

на безработните в гр. Опака – 256 д. (41,4%), следвана от с. Крепча – 135 д. (21,8%), с. Голямо 

Градище – 122 д. (19,7%), с. Люблен – 41 д. (6,6%), с. Горско Абланово – 34 д. (5,5%) и с. 

Гърчиново – 32 д. (5,2%). 

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: 

 Брой безработни лица включени в заетост по насърчителни мерки от ЗНЗ през 2018 г. 

– 4 лица, от които по: 

 Насърчаване на работодателите да наемат на работа безработни с регистрация 

минимум 6 месеца или на възраст до 24 или над 50 г., или с основно и по-ниско 

образование (чл. 51, ал. 1) - 3 броя; 
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 Насърчаване на работодателите да наемат на работа продължително безработни 

лица (чл.55a от ЗНЗ) - 1 брой; 

 Брой безработните лица включени в заетост по схеми по ОП РЧР 2014-2020 г. през 

2018 г. – 62 лица, от които по: 

 Проект „Обучения и заетост“ Компонент II - 16 лица; 

 Проект „Обучения и заетост за младите хора“ Компонент II – 3 лица; 

 Проект „Работа“ – 43 лица. 

През 2018 г. в преквалификационни курсове по проект „Работа“ са включени 25 лица.  

На територията на община Опака 4 лица са се възползвали от възможностите по проект 

„Работа“, като са включени в курсове за професионална квалификация и успешно са приключили 

обучението си през 2018 г. 

През 2018 г. по сключени 3 договора от 2016 г. са работили 3 лица. На територията на 

общината през 2018 г. по НП „ЗОХТУ“ има сключен 1 нов договор за заетост. Общият брой на 

заетите лица е 4. 

Общо по Програмата за обучение и заетост на продължително безработни лица през 2018 

г. са действали 10 договора с 10 наети лица, от тях през 2018 г. се сключиха 5 нови договора. 

Осигурена е нова заетост на 5 продължително безработни лица - на 1 лице по Компонент I и на 4 

лица по Компонент II. 

По Национална програма „Помощ за пенсиониране“ през 2018 г. се сключи 1 договор за 

осигуряване на заетост на 1 лице от целевата група. 

През май 2018 г. се сключи и един нов договор с община Опака за общо 9 работни места 

за длъжност „Общ работник“. Периодът на заетост на новоназначените лица е до 30.11.2018 г. 

През 2017 г. стартира нов проект по ОП РЧР 2014-2020 г., насочен към целевата група 

заети лица - проект „Ваучери за заети лица“. Общата цел на проекта е повишаване на 

квалификацията на заети лица в България, които са на трудов договор в предприятия извън 

държавната администрация и са със средна или по-ниска степен на образование - да придобият 

нови или да разширят знанията и уменията си чрез придобиване на квалификация и ключови 

компетенции. По този начин тези лица ще повишат адекватността на своите умения спрямо 

актуалните нужди от страна на бизнеса. В дългосрочен план, предоставяйки им възможност да 

придобият нови или да усъвършенстват професионалните си знания и умения, операцията ще 

осигури предпоставки и ще улесни продължителна заетост или възможността да заемат по-

качествени работни места. Ще се постави акцент върху интеграцията на едни от най-уязвимите 
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групи на пазара на труда, а именно лицата в трудоспособна възраст, които са със средно или по-

ниско образование. 

На територията на община Опака 3 заети лица са се възползвали от проекта.  

 

4. Социално развитие 

През последните години е в ход оптимизация на училищната мрежа. Както в повечето 

общини, така и в община Опака се пристъпи към закриване на училища. Сега на територията й 

функционират 7 учебни заведения, от които: Предучилищното образование – детските градини 

са общо 4, като към едната има два филиала. Броят на децата, посещаващи детските градини през 

учебната 2017/2018 г. е 142. Основно и средно общо образование децата в общината получават в 

едно средно училище СУ „Васил Левски“ в гр. Опака и две основни училища в с. Крепча и в с. 

Голямо Градище. Общият брой ученици за учебната 2017/2018г., обучаващи се в училищата, е 

417. 

По отношение на индикаторите в сферата на образованието през последната година се 

наблюдават различия в сравнение с учебната 2016/2017 г. Броят на децата в детските градини 

постоянно намалява от 152 на 142 през 2017/2018 г. За 2018 г. намалението е с 55 деца или 27,9% 

спрямо 2013/2014 г. Броят на детските учители също намалява от 18 през 2016/2017 г. на 16 през 

2017/2018 г. Отчита се намаление в броя на учащите от 486 през 2013/2014 г. на 417 към 2017/2018 

г. или с 14,2%. Намалението в броя на учениците се дължи на протичащите негативни 

демографски и емиграционни процеси на територията на община Опака. 

Таблица 10. Индикатори в сферата на образованието 

Показатели 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Детски градини - общо 2 2 2 1 1 

Детски учители 20 20 18 18 16 

Деца  197 182 154 152 142 

Общообразователни училища 3 3 3 3 3 

Специални училища - - - - - 

Професионални гимназии - - - - - 

Общо преподаватели по 

видове учебни институции 
44 47 41 41 36 

Преподаватели в 

общообразователни училища 
44 47 41 41 41 

Преподаватели в 

професионални гимназии и 

училища след VІ, VІІ и VІІІ 

клас 

- - - - - 

Общо - учащи по видове 

учебни институции 
486 471 450 457 417 
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Показатели 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Учащи в общообразователни 

училища 
486 471 450 457 417 

Учащи в професионални 

гимназии (ІІІ степен 

професионална 

квалификация) 

- - - - - 

Учащи в професионални 

гимназии и професионални 

училища (ІІ степен 

професионална 

квалификация) 

- - - - - 

Учащи в професионални 

училища след VІІІ клас (І 

степен професионална 

квалификация) 

- - - - - 

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

От дълги години здравното обслужване на населението се осъществява от две лекарски 

практики и МБАЛ в град Попово, която обслужва и община Опака. 

Многопрофилната болница за активно лечение осъществява стационарно лечение на 

свръх остри, остри и хронични заболявания от областта на вътрешната медицина, педиатрия, 

образна диагностика, клинико-лабораторни и функционални изследвания. Дентални услуги се 

извършват от четирима стоматолози в общината и от стоматолози в град Попово. 

В селските райони обикновено един общопрактикуващ лекар (ОПЛ) обслужва по график 

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

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

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

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

лекарска практика, което създава проблеми с обслужването, лишавайки пациентите от 

своевременен достъп до специализирана медицинска помощ и евентуално болнично лечение. 

Често се забавя насочването на пациентите към специалист, поради което се увеличава броят на 

болните с късно поставена диагноза и възникващи усложнения. 

 

Таблица 11. Индикатори в сферата на здравеопазването 
Индикатори в сферата на здравеопазването 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Лечебни и здравни заведения - - - -  

Медицински кадри към 31.12.      

Лекари - общо  2 2 2 2 2 

в т.ч. Общопрактикуващи 2 2 2 2 2 

Лекари по дентална медицина 2 1 4 4 4 

Медицински специалисти по здравни грижи 2 1 2 2 2 

Детски ясли и деца в детските ясли - - - - - 
Източник: Национален статистически институт, 2019 г. http://www.nsi.bg/bg 

http://www.nsi.bg/bg
http://www.nsi.bg/bg
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III. ПОСТИГНАТ НАПРЕДЪК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ 

НА ОПР 2014-2020 ВЪЗ ОСНОВА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТИ, 

ДОПРИНАСЯЩИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ НА 

ОБЩИНСКИЯ ПЛАН РАЗВИТИЕ И НА ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ 

 

В тази част на доклада са обобщени резултатите от изпълнението на целите и 

приоритетите, предвидени в Общинския план за развитие на община Опака през периода от 

01.01.2018 г. до 31.12.2018 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 Опака, външни институции 

и организации.  

Главната цел на ОПР за периода 2014–2020 година е активизиране на местния потенциал 

за постигане на устойчиво икономическо, социално, екологично и пространствено 

развитие на общината и по-добро качество на живот на местното население. 

 

Общинският план за развитие на община Опака 2014-2020 г. включва: 

4 стратегически цели, 4 приоритета и 11 специфични цели, които да ги постигнат: 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1: Развитие на конкурентоспособна икономика, чрез ефективно 

използване на ресурсите и възможностите на европейските фондове за насърчаване на 

инвестициите, прилагане на иновативни решения за устойчив растеж, съчетано с развитие на 

туризма 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2: Балансирано териториално развитие, чрез комплексно подобряване 

на състоянието на инфраструктурата и жизнената среда, съхраняване и опазване на природното 

богатство  

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3: Съхранение и развитие на човешкия капитал, ограничаване на 

демографската криза и подобряване на качеството и стандарта на живот 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 4: Усъвършенстване на административното обслужване и създаване 

на по-добра институционална среда 

 

 

1. Резултати от изпълнението на Приоритет 1 – Икономическо съживяване и развитие 

на района, насърчаване на инвестициите в селското стопанство, туризма и насърчаване 

на малкия и среден бизнес 

Приоритетът е насочен към развитие на икономиката посредством развитие на местния 

икономически потенциал, стимулиране на местното предприемачество, разнообразяване 

структурата на икономиката с неземеделски дейности. 

В Приоритет 1 са заложени 3 специфични цели и общо 9 мерки за тяхното постигане. 
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Специфична цел 1.1. Развитие на устойчиво високоефективно селско стопанство 

Специфична цел 1.1. съдържа общо 3 мерки, насочени към:  

 Разнообразяване и развитие на земеделието; 

 Развитие на модерно животновъдство; 

 Развитие на селското стопанство и стимулиране на развитието и връзките със 

селскостопанските производители. 

През 2018 г. са изпълнявани проекти по първите две мерки – за развитие на селското 

стопанство на обща стойност 3 146 хил. лв., което е 42% от планираните средства по Специфична 

цел 1.1 за целия програмен период: 

 Проект „Разширение на птицеферма за отглеждане на бройлери и закупуване на 

технологично оборудване“ по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“; 

 Проект „Доставка и монтаж на фотоволтаична централа 182 kwp за осигуряване 

собствено потребление от електроенергия за предприятие за преработка на плодове“ по подмярка 

4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“; 

 Проекти по подмярка 6.3. „Стартова помощ за развитие на малки стопанства“ - 1 бр. 

подкрепено предприятие; 

 Проекти по подмярка 6.1. „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ - 1 бр. 

подкрепено предприятие. 

 

Специфична цел 1.2. Развитие на разнообразни форми на туризъм, базиран на природните и 

културно-исторически дадености на общината 

Специфична цел 1.2. съдържа общо 3 мерки, насочени към:  

 Подпомагане на развитието на местния туристически продукт и маркетинг на 

дестинациите; 

 Развитие на природни и културни атракции. Развитие на алтернативни форми на 

туризъм; 

 Привличане на инвестиции и разработване на проекти в сферата на селския туризъм. 

През 2018 г. не са изпълнявани проекти по нито една от мерките от Специфична цел 1.2, 

по която планираните средства са в размер на 2 100 хил. лв. за целия програмен период. 

 

Специфична цел 1.3. Стимулиране на местното предприемачество и привличане на чужди 

инвеститори за проекти за разнообразяване на структурата на икономиката с 

неземеделски дейности 
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Специфична цел 1.3. съдържа общо 3 мерки, насочени към:  

 Стимулиране на малкия и среден бизнес; 

 Създаване на публично-частни партньорства и инициативи за икономическо развитие; 

 Стимулиране на сътрудничеството и партньорството. 

През 2018 г. не са изпълнявани проекти по нито една от мерки от Специфична цел 1.3, по 

която планираните средства също са в размер на 2 100 хил. лв. за целия програмен период. 

 

2. Резултати от изпълнението на Приоритет 2 „Подобряване и възстановяване на 

техническата инфраструктура, опазване на околната среда и природното богатство“ 

Приоритетът е насочен към развитие и модернизация на съществуващата инфраструктура 

в населените места на общината, както и към опазването на околната среда. 

В Приоритет 2 са заложени 2 специфични цели и общо 6 мерки за тяхното постигане. 

 

Специфична цел 2.1. Развитие и модернизация на техническата инфраструктура и 

подобряване на условията за растеж на общинската икономика 

Специфична цел 2.1. съдържа общо 3 мерки, насочени към: 

 Развитие на транспортната инфраструктура и на зелените площи; 

 Изграждане на нова и реконструкция на съществуваща водоснабдителна и 

канализационна инфраструктура; 

 Повишаване на енергийната ефективност, благоустрояване и обновяване на 

населените места. 

През 2018 г. по мерките се изпълняват следните проекти:  

 Зимно поддържане, снегопочистване и опесъчаване на улици в община Опака; 

 Проектиране – ремонт на улици и съоръжения и прилежащи към тях на територията 

на община Опака; 

 Ремонт на асфалтова настилка по улици в община Опака, който е стартирал през 2017 

г. и приключва своето изпълнение през 2018 г. 

Общата стойност на изпълнените и в процес на изпълнение проекти е 974 хил. лв. или 4% 

изпълнение от заложените за Специфична цел 2.1 от ОПР 25 200 хил. лв. 

 

Специфична цел 2.2. Опазване на природната среда и пълноценно използване на природните 

ресурси 

Специфична цел 2.2. съдържа общо 3 мерки, насочени към: 
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 Комплексно планиране и устройство на територията; 

 Подобряване управлението на отпадъците; 

 Укрепване и поддържане на общинските територии. 

През 2018 г. не са изпълнявани дейности по Специфична цел 2.2. 

 

3. Резултати от изпълнението на Приоритет 3 „Развитие на човешкия капитал, 

подобряване стандарта на живот, повишаване на заетостта, доходите, задържане на 

младите хора в района и социално включване“ 

Приоритетът е насочен към подобряване достъпа до заетост, редуциране равнището на 

безработица, насърчаване на социалното включване. Той съдържа 3 специфични цели и 5 мерки. 

 

Специфична цел 3.1. Подобряване достъпа до заетост и създаване на нови работни места 

Тази цел включва следните мерки: 

 Насърчаване работодателите за наемане на работа на младежи и превенция на 

отпадането от пазара на труда; 

 Стимулиране на самостоятелната заетост, предприемачество и създаване на нови 

предприятия. 

През 2018 г. е изпълнявана Регионална програма за заетост, като общата стойност на 

изпълнените дейности по мярката е 13 хил. лв. или 1% изпълнение от планираните средства 

(2 000 хил. лв.) за целия програмен период. 

 

Специфична цел 3.2. Повишаване качеството на човешките ресурси 

Тази цел включва само една мярка: 

 Повишаване на професионалните умения, квалификацията на работната сила и 

трудовата заетост. 

През 2018 г. в процес на изпълнение е програма „Старт в кариерата“, финансирана със 

средства от Централния бюджет. Общата стойност на изпълнените дейности по Специфична цел 

3.2 е 18 хил. лв. или това е 3% изпълнение от планираните средства (700 хил. лв.) за нея за целия 

програмен период. 

 

Специфична цел 3.3. Насърчаване на социалното включване 

Тази цел включва следните мерки: 

 Развитие на социалните услуги и социалната интеграция; 
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 Развитие на социалните услуги и свързаните с тях инфраструктура. 

През 2018 г. приключва изпълнението на проект „Нови възможности за грижа и независим 

живот чрез създаване на Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в 

общността или в домашна среда - гр. Опака“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси“. По проекта е създаден „Център за почасово предоставяне на услуги за 

социално включване в общността или в домашна среда“, към който са назначени 45 души 

персонал - „Социални асистенти“ и „Лични асистенти“, които предоставят почасови услуги на 47 

потребители с увреждания и хора над 65 години в невъзможност за самообслужване. 

Новосъздаденият център извършва почасови дейности за социална подкрепа и социално 

включване на целевата група.  

От друга страна проектът предоставя възможност за връщането на реалния пазар на труда 

на лицата, които полагат грижи за близките си с увреждания, както и осигуряване на заетост на 

безработни лица на територията на общината.  

През 2018 г. на територията на община Опака стартира изпълнението на проект 

„Осигуряване на топъл обяд в гр. Опака и в населените места на общината“, финансиран по 

Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане. Основната идея на 

проектното предложение е да се осигури безплатен топъл обяд за нуждаещите се лица от община 

Опака, които са изпаднали в неблагоприятно социално положение, с оглед преодоляване на 

основно материално лишение. Социалната услуга „Обществена трапезария“ ще се предоставя от 

регистриран доставчик на услугата. Проектът предвижда да се осигури топъл обяд на 420 

потребители от град Опака и населените места на общината. 

Общата стойност на изпълнените и в процес на изпълнение проекти е в размер на 1 554 

хил. лв. или това е 1 554% от планираните средства за Специфична цел 3.3. за целия програмен 

период (100 хил. лв.). Това означава, че Общината е привлякла много повече от предвидените 

средства за реализация на специфичната цел за социално включване. 

 

4. Резултати от изпълнението на Приоритет 4 „Подобряване качеството на достъп до 

административни услуги“ 

Приоритетът е насочен към укрепване на административния капацитет и подобряване на 

достъпа до качествени административни услуги. Той съдържа 3 цели и 5 мерки, насочени към: 

 

Специфична цел 4.1. Повишаване на административния и институционалния капацитет 
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По тази мярка е извършено единствено закупуване на компютри за администрацията; 

реализирани проекти няма. 

 

Специфична цел 4.2. Повишаване на квалификацията и уменията на служителите в 

администрацията 

По тази мярка не са изпълнявани проекти през 2018 година. 

 

Специфична цел 4.3. Повишаване информираността на гражданите за дейността и 

резултатите от работата на администрацията 

По тази мярка няма информация за изпълнени проекти. 

Общата стойност на изпълнените дейности по Приоритет 4 е 9 хил. лв. или 2% от 

планираните средства за целта за целия програмен период (400 хил. лв.). 

 

Конкретните индикатори за финансовото изпълнение, както и резултатите от 

реализацията на Приоритетите са отразени в Приложение 1 „Изпълнени проекти и 

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

 

Таблица 12. Изпълнение на индикаторите за въздействие и оценка на Общинския план за развитие 
на община Опака 2014-2020 

№ 
Индикатор за 

въздействие 

Мерна 

величина 

Базова 

стойност 

2014 г. 

Целева 

стойност 

2020 г. 

Постигнат 

напредък 

към 2018 г. 

Изпълнение 

/степен на 

изменение 

Стратегическа цел 1. Развитие на конкурентоспособна икономика, чрез ефективно 

използване на ресурсите и възможностите на европейските фондове за насърчаване на 

инвестициите, прилагане на иновативни решения за устойчив растеж, съчетано с развитие 

на туризма 

1 

Подготвени 

иновационни 

проекти по 

оперативните 

програми 

брой 5 7 0 0% 
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№ 
Индикатор за 

въздействие 

Мерна 

величина 

Базова 

стойност 

2014 г. 

Целева 

стойност 

2020 г. 

Постигнат 

напредък 

към 2018 г. 

Изпълнение 

/степен на 

изменение 

2 

Разработени, 

реализирани 

съвместни проекти 

между институции, 

НПО и бизнес 

брой н/а 3 0 0% 

3 

Развитие на 

международното и 

междуобщинско 

сътрудничество-

реализиране на 

съвместни проекти 

брой 0 2 0 0% 

Стратегическа цел 2. Балансирано териториално развитие, чрез комплексно подобряване 

на състоянието на инфраструктурата и жизнената среда, съхраняване и опазване на 

природното богатство 

1 
Относителен дял на 

селското население 
% 28,9 25 59,6 

Некоректни 

стойности на 

индикатора 

(базова и 

целева 

стойности) 

2 

Свързани с 

обществена 

канализация жилища 

% 70 80 30 37,5% 

3 

Задоволяване на 

нуждите от питейна 

вода на населените 

места 

брой 100 100 

Некоректно 

зададен 

индикатор 

- 

4 

Поощряване на 

граждански 

инициативи за 

опазване на 

природата 

брой 0 2 0 0% 

Стратегическа цел 3. Съхранение и развитие на човешкия капитал, ограничаване на 

демографската криза и подобряване на качеството и стандарта на живот 

1 

Заетост на 

населението от 15-64 

г. 

% 54 65 71 Преизпълнен 

2 

Относителен дял на 

лицата над 7 г. с 

висше образование 

% 0,4 1,5 19,7% Преизпълнен 

3 
Лица без образование 

над 7 г.  
% 0,2 0,1 

Няма 

информация 

Няма 

информация 

Стратегическа цел 4. Усъвършенстване на административното обслужване и създаване на 

по-добра институционална среда 

1 

Повишаване 

капацитета на 

общинската 

администрация и 

общинския съвет за 

управление, 

брой 1 2 

Некоректно 

зададен 

индикатор 

- 
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№ 
Индикатор за 

въздействие 

Мерна 

величина 

Базова 

стойност 

2014 г. 

Целева 

стойност 

2020 г. 

Постигнат 

напредък 

към 2018 г. 

Изпълнение 

/степен на 

изменение 

изпълнение, 

наблюдение и оценка 

на планови и 

стратегически 

документи 

2 

Въвеждане на мерки 

за засилване на 

контрола, 

прозрачността, 

отчетността и 

механизми за 

мониторинг 

брой 0 1 0 0% 

3 

Организирани 

събития за 

представяне и 

популяризиране на 

общината 

брой н/а 3 0 0% 

Източник: ИСУН и ИСУН 2020, Справки ПРСР, Национален статистически институт, 2018; ВиК, 2018 г., 

Община Опака, Дирекция „Бюро по труда“ 

 

Таблица 13. Изпълнение на индикаторите за резултат и оценка на Общинския план за развитие на 
община Опака 2014-2020 

№ 
Индикатор за 

въздействие 

Мерна 

величина 

Базова 

стойност 

2014 г. 

Целева 

стойност 

2020 г. 

Постигнат 

напредък 

към 2018 г. 

Изпълнение/ 

степен на 

изменение 

Приоритет 1. Икономическо съживяване и развитие на района, насърчаване на 

инвестициите в селското стопанство, селския туризъм и насърчаване на малкия и среден 

бизнес 

1 

Подкрепени земеделски 

стопанства за 

разширяване 

/модернизиране на 

производството им/ 

брой н/а 2 4 Преизпълнен 

2 

Подкрепени проекти на 

организации на 

производители 

брой 0 2 0 0% 

3 

Увеличаване на 

площите на 

земеделските земи чрез 

рекултивация на 

нерегламентирани 

сметища 

дка 0 1 0 0% 

4 

Подкрепени 

преработвателни 

предприятия за 

въвеждане/разширяване 

на производства 

брой 0 1 0 0% 

5 
Подкрепени фирми, 

предлагащи услуги за 
брой 0 2 0 0% 
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№ 
Индикатор за 

въздействие 

Мерна 

величина 

Базова 

стойност 

2014 г. 

Целева 

стойност 

2020 г. 

Постигнат 

напредък 

към 2018 г. 

Изпълнение/ 

степен на 

изменение 

свободното време, 

отдиха и туризма 

6 

Развитие на интегриран 

туризъм, базиран на 

природно-

ландшафтните 

дадености и ресурси 

брой 0 2 0 0% 

7 

Изграждане на 

туристически, еко и 

вело алеи и пътеки, 

съоръжения и места за 

спорт, отдих и 

развлечение 

брой 1 3 0 0% 

Приоритет 2: Подобряване и възстановяване на техническата инфраструктура, опазване на 

околната среда и природното богатство 

1 

Обща дължина на 

реконструирани или 

подобрени пътища 

км 15 22 0 0% 

2 
Реконструирана 

водоснабдителна мрежа 
км н/а 60 0 0% 

3 

Реконструирана/ 

новоизградена 

канализационна мрежа 

км н/а 6 0 0% 

4 

Изградено съоръжение 

за управление на 

отпадъци 

брой 0 1 0 0% 

5 
Поддържани/ озеленени 

площи 
дка н/а 1,8 15 Преизпълнен 

6 

Подпомогнати обекти - 

инфраструктура за 

здравеопазване 

брой 0 1 

На 

територията 

на общината 

няма 

лечебни/ 

здравни 

заведения 

- 

7 

Подпомогнат обект - 

образователна 

инфраструктура 

брой 2 2 0 0% 

8 

Подпомогнат обект - 

инфраструктура, 

свързана с културата 

брой н/а 2 3 Преизпълнен 

9 

Подпомогната обект на 

инфраструктура, 

свързана със спорта 

брой 1 2 1 50% 

Приоритет 3. Развитие на човешкия капитал, подобряване стандарта на живот, повишаване 

на заетостта, доходите, задържане на младите хора в района и социалното включване 

1 

Проекти за подобряване 

качеството и създаване 

на условия за достъп до 

образование 

брой 0 1 0 0% 
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№ 
Индикатор за 

въздействие 

Мерна 

величина 

Базова 

стойност 

2014 г. 

Целева 

стойност 

2020 г. 

Постигнат 

напредък 

към 2018 г. 

Изпълнение/ 

степен на 

изменение 

2 
Нововъведени социални 

услуги 
брой 1 2 1 50% 

3 
Подпомогнати социални 

услуги 
брой 1 2 2 100% 

4 
Обучени 

безработни/заети лица 
брой н/а 150 59 39,3% 

5 

Старт в кариерата за 

лица завършващи 

средно и висше 

образование 

брой 0 10 3 30% 

6 

Разработване и 

изпълнение на програми 

за рисковите групи 

брой 0 2 2 100%  

Приоритет 4: Подобряване качеството на достъп до административни услуги 

1 

Служители с повишени 

професионални знания и 

умения 

брой - - 
Не може да 

се определи 
- 

2 Проведени обучения брой 1 2 2 100% 

3 
Въведени електронни 

услуги за гражданите 
брой н/а 1 0 0% 

4 

Въвеждане на добри 

практики и обмен на 

опит с други общини от 

страната и чужбина 

брой 0 1 0 0% 

Източник: ИСУН и ИСУН 2020, Справки ПРСР, Национален статистически институт, 2018; ВиК, 2018 г., 

Община Опака, Дирекция „Бюро по труда“ 

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 14. Финансово изпълнение на приоритети от ОПР 2014-2020 г. за 2018 г. 

Приоритети 

Изпълнение 

2018 г. 

(хил. лв.) 

Бюджет 

ОПР 

(хил. лв.) 

% 

Изпълнение 

от ОПР 

Приоритет 1. Икономическо съживяване и развитие на 

района, насърчаване на инвестициите в селското 

стопанство, туризма и насърчаване на малкия и среден 

бизнес 

3 146 11 700 27% 

Приоритет 2. Подобряване и възстановяване на 

техническата инфраструктура, опазване на околната 

среда и природното богатство 

974 35 200 3% 

Приоритет 3. Развитие на човешкия капитал, 

подобряване стандарта на живот, повишаване на 

заетостта, доходите, задържане на младите хора в 

района и социално включване 

1 585 2 800 57% 

Приоритет 4. Подобряване качеството на достъп до 

административни услуги 
9 400 2% 

Общо 5 714 50 100 11% 

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

на община Опака за периода 01.01-31.12.2018 г. 
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От данните могат да се направят следните изводи: 

 През 2018 г. с най-голям дял за изпълнение на ОПР Опака 2014-2020 г. е Приоритет 3. 

„Развитие на човешкия капитал, подобряване на стандарта на живот, повишаване на заетостта, 

доходите, задържане на младите хора в района и социално включване“, като само за 2018 г. 

изпълнението на приоритета възлиза на 57% от общото изпълнение за Приоритет 3 за целия 

програмен период. Вложените средства по него са в размер на 1 585 хил. лв. Изпълнението по 

този приоритет се дължи основно на три проекта, които са в процес на изпълнение през 2018 г., 

а именно: проект „Нови възможности за грижа и независим живот чрез създаване на Център за 

почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда - гр. 

Опака“, проект „Осигуряване на топъл обяд в гр. Опака и в населените места на общината“ и 

проект „Социална и професионална интеграция на лица от рискови групи, чрез осигуряване на 

заетост в социално предприятие“. Два от проектите са финансирани по Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси“, а третият е по Оперативна програма за храни и/или основно 

материално подпомагане. 

 На второ място като процентно изпълнение спрямо заложеното за него е Приоритет 1. 

„Икономическо съживяване и развитие на района, насърчаване на инвестициите в селското 

стопанство, туризма и насърчаване на малкия и среден бизнес“ с 3 146 хил. лв. вложени средства 

и 27% изпълнение. По този приоритет са вложени средства благодарение на изпълнението на 

проекти, финансирани по Програмата за развитие на селските райони. 

 На трето място по изпълнение спрямо целевите стойности е Приоритет 2. 

„Подобряване и възстановяване на техническата инфраструктура, опазване на околната среда и 

природното богатство“ с 974 хил. лв. и 3% изпълнение на заложените за него средства за целия 

програмен период. Със средства от Централния бюджет се изпълняват дейности за 

рехабилитация на улици и асфалтова настилка. 

 На четвърто място по изпълнение спрямо целевите стойности е Приоритет 4. 

„Подобряване качеството на достъп до административни услуги“ с 9 хил. лв. и 2% изпълнение на 

заложените за него средства за целия програмен период. По този приоритет през 2018 г. е 

закупено компютърно и програмно оборудване на общинската администрация. 

 

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

приоритети на ОПР за 2018 г., като е направена съпоставка между планираното и реалното 

изпълнение.  
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Фигура 8. Финансово изпълнение на приоритетите от ОПР 2014-2020 г. за 2018 г. 

  
Източник: Собствени изчисления 

 

На първо място по вложен финансов ресурс се нарежда Приоритет 1 с 55% от ОПР при 

планирани за него 23%. На второ място по вложен финансов ресурс е Приоритет 3 за развитие 

на човешкия капитал, подобряване на стандарта на живот и заетостта с 28% при планирани 6%. 

На следващо място е Приоритет 2 - 17% от ОПР при планирани за него 70%. На последно място 

е Приоритет 4 с под 1% при планиран 1%. 

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 Опака.  

През 2018 г. за изпълнението на ОПР Опака са осигурени средства от следните източници: 

 централен бюджет, вкл. целеви субсидии по капиталовите програми и национално 

съфинансиране на проекти по оперативните програми; 

 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: 

55%

17%

28%

0%

Действително вложен финансов 

ресурс по приоритети на ОПР Опака 

2014-2020 (% от общото изпълнение)

Приоритет 1 Приоритет 2

Приоритет 3 Приоритет 4

23%
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Планиран финансов ресурс по 

приоритети на ОПР Опака 2014-2020 (% 

от общото изпълнение)

Приоритет 1 Приоритет 2

Приоритет 3 Приоритет 4
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Фигура 9. Основни източници на финансиране на ОПР 2014-2020 за 2018 г. 

  
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 46% от 

изпълнението на ОПР при планирани 79%, като прогнозите са доста завишени. 

На следващо място се нареждат средствата от Централния бюджет с 27% от ОПР, при 

условие, че в Индикативната финансова таблица на ОПР Опака не са планирани изобщо средства 

от Централния бюджет. На трето място са средствата от Частни фондове и фирми с 27%, при 

планирани 9%. На последно място са средствата от Общинския бюджет – под 1%, при планирани 

12%. Други източници на финансиране не са планирани и не са реализирани. 

В заключение на представените данни по приоритети, по отношение на източниците на 

финансиране в ОПР Опака са планирани прекалено високи стойности от Фондовете на ЕС, като 

по такъв начин са надценени възможностите на общината да привлича средства от ЕС и да 

изпълнява проекти. На следващо място не са предвидени в Индикативната финансова таблица 

средства от Централния бюджет, което се отчита като грешка, предвид факта, че всяка една 

община в изпълнение на своите дейности и проекти, получава финансиране от ЦБ – както целево, 

така и под формата на съфинансиране на проектите на ЕС. Планираните средства от Общинския 

бюджет са повече, отколкото Община Опака може да осигури за изпълнението на проекти и 

дейности.  
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V. ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТ И 

ЕФИКАСНОСТ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОПР 2014-2020 

 

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

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

изменения от приемането му. 

В него с цел осигуряване на ефективност и ефикасност на стратегическото планиране, 

програмиране, управление и ресурсното осигуряване на местното развитие е заложено да се 

създаде система за наблюдение и оценка на изпълнението на ОПР.  

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 Опака; 

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

Орган за наблюдение на Общинския план за развитие на Община Опака е Общинският 

съвет на Община Опака. В процеса на наблюдение на изпълнението на ОПР, Общинският съвет 

осигурява участието на заинтересуваните органи, организации, физически и юридически лица 

при спазване на принципа за партньорство, публичност и прозрачност при изпълнението на 
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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 Опака за периода 2014-2020 г. е заложено Кметът да организира 

наблюдението и изпълнението на Общинския план за развитие, като не е предвидено създаването 

на постоянна Работна група, която да управлява изпълнението на ОПР и да упражнява контрол и 

мониторинг върху резултатите от ОПР, но е предвидено изготвянето на Годишни доклади, с 

които да се наблюдава напредъка по изпълнението на ОПР. 

За периода 01.01.2014-31.12.2018 г. текущото управление на изпълнението на ОПР на 

община Опака се осъществява от общинската администрация и кмета.  

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

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

съдържа индикатори за въздействие и индикатори за резултат.  
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В Община Опака няма разработвани годишни Програми за реализация на ОПР 2014–2020 

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

 

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;  

 Недостатъчен административен капацитет в публичния и частния сектор;  

 Забавяне стартирането на оперативните програми и ПРСР за периода 2014-2020 г. 

 

3. Мерки за осигуряване на информация и публичност на действията по изпълнение 

на ОПР 2014-2020 

Основен принцип за провеждане на държавната политика за регионално развитие е 

принципът за партньорство, публичност и прозрачност на всички нива при осъществяване на 

процесите на планиране, програмиране, финансиране, наблюдение и оценка. 

Общинският план за развитие за периода 2014-2020 г. е разработен на базата на 

взаимодействие и поддържане на активна комуникация между общинските служители, 

държавните структури, бизнеса, културните институции, неправителствения сектор, 

образователните институции, граждани и др. 

Основен източник за информираност на обществото по отношение на изпълнението 

на Общинския план за развитие, публичност и прозрачност, е официалната уебстраница 

на Община Опака http://www.opaka.bg//, в която се публикуват за обществено обсъждане всички 

нормативни актове, документи, стратегии, планове и програми на общината. На нея се публикува 

http://www.opaka.bg/
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и информация за изпълняваните и реализираните проекти, както и за документите, резултат от 

тяхното изпълнение.  

Информация и публичност на действията по изпълнение на ОПР се предоставят на 

граждани и организации чрез следните комуникационни канали: 

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

за съответната година; 

 Чрез актуализиране на информацията в сайта на общината; 

 Провеждане на дискусии; 

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

В заключение на горепосоченото може да се даде много добра оценка за дейностите 

по информация и публичност на ОПР, които Община Опака изпълнява. 

 

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

територията на община Опака, 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 

Опака, 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. 
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Необходимо е и по отношение на секторните политики да се прилага механизъм на 

мониторинг, контрол и отчитане на резултатите от изпълнението им, като тези резултати намират 

отражение и при годишното отчитане на изпълнението на ОПР 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 – Опака 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 Опака. 

 

Таблица 15. Допълващи ОПР стратегически документи за периода 2014-2020 г. 
Наименование на 

стратегическата цел на 

ОПР Опака 2014-2020 г. 

Стратегически документи на Община Опака, допринасящи 

за реализацията на ОПР Опака 2014-2020 г. 

Приоритет 1. Икономическо 

съживяване и развитие на 

района, насърчаване на 

инвестициите в селското 

стопанство, туризма и 

насърчаване на малкия и 

среден бизнес 

 Общински план за развитие на община Опака за периода 2014-

2020 г. 

Приоритет 2. Подобряване и 

възстановяване на 

техническата 

инфраструктура, опазване на 

околната среда и природното 

богатство 

 Програма за енергийна ефективност на община Опака 2017-

2027 г.; 

 Програма за опазване на околната среда на община Опака 2014-

2020 г.; 

 Програма за управление на отпадъците на община Опака 2016-

2020 г.; 

 Актуализирана програма за управление на отпадъците на 

община Опака 2016-2020 г.; 

 Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия 

от възобновяеми източници и биогорива на община Опака 

2017-2020 г.; 

 Годишен план за ползване на дървесината на община Опака. 
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Наименование на 

стратегическата цел на 

ОПР Опака 2014-2020 г. 

Стратегически документи на Община Опака, допринасящи 

за реализацията на ОПР Опака 2014-2020 г. 

Приоритет 3. Развитие на 

човешкия капитал, 

подобряване стандарта на 

живот, повишаване на 

заетостта, доходите, 

задържане на младите хора в 

района и социално включване 

 Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община 

Опака 2016-2020 г. 

Приоритет 4. Подобряване 

качеството на достъп до 

административни услуги 

 

Източник: Справка Община Опака 

 

5. Приложение на принципа на партньорство 

Партньорският модел на управление е необходим за бъдещото развитие на общината. 

Благодарение на неговото приложение Общината ще може да реализира процеса съвместно, 

комуникирано с партньорите, при вземането на решения и координирането на техните 

изпълнения. В процеса на управление на политиките за регионално развитие са въвлечени 

разнородни по своите интереси и функции заинтересовани страни - институции, организации, 

административни звена, общности (групи) от различни юридически и физически лица, които 

имат конкретен интерес във връзка с реализацията на публична политика/план и са нейни 

поддръжници или противници. С помощта на партньорството може да се осъществи 

целенасочено взаимодействие между тях, което ще гарантира успешното развитие на дейността.  

Работата в партньорство не означава само информиране или консултиране. Преди всичко 

означава съвместно вземане на решения и съвместни действия за изпълнение на тези решения. 

Решения, които първоначално са общоприети от мнозинството партньори, имат висока 

обществена подкрепа в процеса на реализацията. 

Към 2018 г. община Опака 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 Опака 2014-2020 г. за 

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

извършена от външна независима организация. Основните изводи и препоръки, които дава 

оценката, са насочени към прецизиране на индикаторите за резултат по такъв начин, че да 

позволяват да се измерят резултатите от изпълнението на всяка от заложените в плана мерки, 
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като се разграничи изпълнението чрез проектно привлечени средства и чрез партньорство с 

бизнес структури.  

 

VI. ПРОЕКТИ, ДОПРИНАСЯЩИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ 

НА ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ 2014-2020 

 

Изпълнението на ОПР Опака през 2018 г. допринася в най-голяма степен за постигането 

на Приоритет 1.2. „Развитие на конкурентноспособен аграрен сектор и жизнени селски райони“ 

от Областната стратегия за развитие на област Търговище 2014-2020 г. Това се реализира 

благодарение на следните проекти, които са в процес на изпълнение: 

 Проект „Разширение на птицеферма за отглеждане на бройлери и закупуване на 

технологично оборудване“ по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“; 

 Проект „Доставка и монтаж на фотоволтаична централа 182 kwp за осигуряване 

собствено потребление от електроенергия за предприятие за преработка на плодове“ по подмярка 

4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“; 

 Проекти по подмярка 6.3. „Стартова помощ за развитие на малки стопанства“ - 1 бр. 

подкрепено предприятие; 

 Проекти по подмярка 6.1. „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ - 1 бр. 

подкрепено предприятие. 

С участието си в Регионална програма за заетост ОПР Опака допринася за постигането на 

Приоритет 2.1. „Подобряване достъпа до пазара на труда, повишаване на заетостта и 

доходите на населението“ от Областната стратегия за развитие на област Търговище. 

С реализирането на проект „Нови възможности за грижа и независим живот чрез 

създаване на Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или 

в домашна среда - гр. Опака“ ОПР Опака допринася за постигането на Приоритет 2.2. 

„Подобряване на качеството и достъпа до здравни, образователни, социални и културни 

услуги и спортна инфраструктура“ от Областната стратегия за развитие на област Търговище. 

С изпълнение на дейности за ремонт на улици и асфалтови настилки по улиците в гр. 

Опака ОПР Опака допринася и за постигането на Приоритет 3.1. „Подобряване на 

техническата инфраструктура, териториалната свързаност и достъпността до обектите за 

публични услуги“ от Областната стратегия за развитие на област Търговище. 
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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 ОПР Опака 

2014-2020 г. със заложени базови и целеви стойности, но без заложени междинни стойности.  

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

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

изпълнение на програмата и спазването на сроковете, както и оценка на степента на постигане на 

целите, финансовите ресурси (планирани и изразходвани) и управлението. Това нещо се 

изпълнява. Второто ниво се осъществява от Общинския съвет, който приема решения по 

изпълнението на програмата или по възникнали проблеми.  

Една от основните задачи на мониторинга по отношение на публичните политики е да 

следи за степента на постигане на заложените цели и ефективност по време на тяхното прилагане. 

Реализирането на Общинския план за развитие представлява етапен процес, при който всяка 

финансова година може да се разглежда като отделна фаза. Именно поради това, мониторингът 

завършва с годишни оценки и доклади, които да послужат на корективните действия в следваща 

фаза/година. 

Системата за наблюдение и оценка на изпълнението на Общинския план за развитие цели 

осигуряването на ефективно изпълнение на плана, с оглед постигане на целите за интегрирано 

устойчиво местно развитие и ефикасно разходване на ресурсите за реализация на планираните 

дейности и проекти.  

Предмет на наблюдението и оценката е изпълнението на целите и приоритетите на 

Общинския план за развитие на основата на резултатите от подготовката и изпълнението на 

мерките и проектите, включени в Програмата за реализация на плана.  

Необходимо е да се направи преглед и се изготвят и/или актуализират документите 

(стратегии, програми, планове, наредби, правила), които са свързани с прилагането, 

изпълнението и отчитането на отделните секторни политики, които са в правомощията на 

органите на местно самоуправление. 
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Необходимо е и по отношение на секторните политики да се прилага механизъм на 

мониторинг, контрол и отчитане на резултатите от изпълнението им, като тези резултати намират 

отражение и при годишното отчитане на изпълнението на ОПР за останалия срок от действието 

му. 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение №1. Изпълнени проекти и дейности от Програмата за реализация на 

ОПР 2014-2020 г. на община Опака за периода 01.01-31.12.2018 г. 
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14 15 16 17 18 Статус

О Б Щ О: 5 714  1 566 2 614  1 534 50 100 11%

Приоритет 1. Икономическо 

съживяване и развитие на района, 

насърчаване на инвестициите в 

селското стопанство, туризма и 

насърчаване на малкия и среден бизнес

3 146   319 1 294  1 534 11 700 27%

Специфична цел 1. Развитие на 

устойчиво високоефективно селско 

стопанство

3 146   319 1 294  1 534 7 500 42%

1

Проект "Разширение на птицеферма за 

отглеждане на бройлери и закупуване на 

технологично оборудване" по подмярка 4.1 

"Инвестиции в земеделски стопанства"

ПРСР
Бизнес 

организация
Х Х Х Изпълнен 1 946  195  778  973

2

Проект "Доставка и монтаж на 

фотоволтаична централа 182 kwp за 

осигуряване собствено потребление от 

електроенергия за предприятие за 

преработка на плодове" по подмярка 4.2. 

"Инвестиции в преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти"

ПРСР
Бизнес 

организация
Х Х Х Изпълнен 1 122  112  449  561

3

Проекти по подмярка 6.3. "Стартова 

помощ за развитие на малки стопанства" - 

1 бр. подкрепено предприятие

ПРСР
Бизнес 

организация
Х Х Х Текущ  29  4  25

4

Проекти по подмярка 6.1. "Стартова 

помощ за млади земеделски стопани" - 1 

бр. подкрепено предприятие

ПРСР
Бизнес 

организация
Х Х Х Текущ  49  7  42

Специфична цел 2. Развитие на 

разнообразни форми на туризъм, 

базиран на природните и културно-

исторически дадености на общината.

      2 100 0%
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№
Наименование на приоритет, цел, 

проект/дейност

Източник на 

финансиране - 

програма

Бенефициент / 

партньор

Период на изпълнение
Бюджет 

(хил. лв.)

Общински 

бюджет

Централен 

бюджет

Фондове 

на ЕС

Други 

източници

Частни 

фондове, 

фирми

Планиран 

бюджет 

(хил. лв.)

% 

Изпълнение

1/3
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Специфична цел 3. Стимулиране на 

местното предприемачество и 

привличане на чужди инвеститори за 

проекти за разнообразяване на 

структурата на икономиката с 

неземеделски дейности

      2 100 0%

Приоритет 2. Подобряване и 

възстановяване на техническата 

инфраструктура, опазване на околната 

среда и природното богатство

 974   974    35 200 3%

Специфична цел 1. Развитие и 

модернизация на техническата 

инфраструктура и подобряване на 

условията за растеж на общинската 

икономика

 974   974    25 200 4%

1
Зимно поддържане, снегопочистване и 

опесъчаване на улици в община Опака

Централен 

бюджет
Община Опака Х Текущ  400  400

2

Проектиране – ремонт на улици и 

съоръжения и прилежащи към тях на 

територията на община Опака

Централен 

бюджет
Община Опака Х Изпълнен  109  109

3
Ремонт на асфалтова настилка по улици в 

община Опака

Централен 

бюджет
Община Опака Х Х Изпълнен  465  465

Специфична цел 2. Опазване на 

природната среда и пълноценно 

използване на природните ресурси

      10 000 0%

Приоритет 3. Развитие на човешкия 

капитал, подобряване стандарта на 

живот, повишаване на заетостта, 

доходите, задържане на младите хора в 

района и социално включване

1 585   264 1 321   2 800 57%

Специфична цел 1. Подобряване 

достъпа до заетост и създаване на нови 

работни места

 13   13    2 000 1%

1 Регионална програма за заетост
Централен 

бюджет
Община Опака Х Х Изпълнен  13  13

Специфична цел 2. Повишаване 

качеството на човешките ресурси
 18   18     700 3%

1 Програма "Старт на кариерата"
Централен 

бюджет
Община Опака Х Х Изпълнен  18  18

Специфична цел 3. Насърчаване на 

социалното включване
1 554   233 1 321    100 1554%

2/3
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1

Нови възможности за грижа и независим 

живот чрез създаване на Център за 

почасово предоставяне на услуги за 

социално включване в общността или в 

домашна среда - гр. Опака

ОПРЧР Община Опака Х Х Х Текущ  496  74  422

2
Осигуряване на топъл обяд в гр. Опака и в 

населените места на общината
ФЕПНЛ Община Опака Х Текущ  668  100  568

3

Социална и професионална интеграция на 

лица от рискови групи, чрез осигуряване на 

заетост в социално предприятие

ОПРЧР Община Опака Х Текущ  390  59  332

Приоритет 4. Подобряване качеството 

на достъп до административни услуги
 9   9     400 2%

Специфична цел 1. Повишаване на 

административния и институционалния 

капацитет

 9   9     100 9%

1
Закупуване на компютри и програмно 

оборудване

Централен 

бюджет
Община Опака Х Изпълнен  9  9

Специфична цел 2. Повишаване на 

квалификацията и уменията на 

служителите в администрацията

       100 0%

Специфична цел 3. Повишаване 

информираността на гражданите за 

дейността и резултатите от работата на 

администрацията

       200 0%

3/3
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