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СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ.
АД Акционерно дружество
АПИ Агенция пътна инфраструктура
ВиК Водоснабдяване и канализация
ВОМР Водено от общностите местно развитие
ГД Годишен доклад
ДБТ Дирекция „Бюро по труда“
ДВ Държавен вестник
ДГ Детска градина
ДМА Дълготрайни материални активи
ДФЗ Държавен фонд „Земеделие“
ЕООД Еднолично дружество с ограничена отговорност
ЕС Европейски съюз
ЗРР Закон за регионалното развитие
ИКТ Информационни и комуникационни технологии
ИСУН Информационна система за управление и наблюдение (на Структурните
инструменти на ЕС в България)
ИУПП „Институт за управление на програми и проекти“ ООД
КК Кадастрална карта
КР Капиталови разходи
МБАЛ Многопрофилна болница за активно лечение
МИГ Местна инициативна група
МКБППМН Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и
непълнолетни
МЗ(Х) Министерство на земеделието (и храните)
МО Междинна оценка
МРР(Б) Министерство на регионалното развитие (и благоустройството)
МСП Малки и средни предприятия
НДЕФ Национален доверителен „Екофонд“
НКЦ Недвижима културна ценност
НОИ Национален осигурителен институт
НП Национална програма
НПО Неправителствена организация
НСИ Национален статистически институт
НУ Начално училище
НЧ Народно читалище
ОбА Общинска администрация
ОбС Общински съвет
ОДЗ Обединено детско заведение (стара терминология)
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ООД Дружество с ограничена отговорност
ОП Общинско предприятие
ОПР Общински план за развитие
ОПУ Областно пътно управление
ОС Общинска служба („Земеделие“)
ОСР Областна стратегия за развитие
ОУ Основно училище
ОУПО Общ устройствен план на община
ПИ Поземлен имот
ПИРО План за интегрирано развитие на община
ПО Последващата оценка
ППЗРР Правилник за прилагане на Закона за регионалното развитие
ПрО Предварителна оценка
ПРСР Програма за развитие на селските райони
ПСОВ Пречиствателна станция за отпадни води
ПУДООС Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда
ПУП-ПР Подробен устройствен план – План за регулация
РИОСВ Регионална инспекция по околната среда и водите
РПР Регионален план за развитие
СЕУ Системата за електронни услуги (на Държавен фонд „Земеделие“)
СМР Строително-монтажни работи
СОУ Средно общообразователно училище (стара терминология)
СУ Средно училище
СЦ Специфична цел
ТБО Твърди битови отпадъци
УПИ Урегулирана поземлен имот
ЦДГ Целодневна детска градина (стара терминология)
ЦНСТМДУ Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждане
ЦОП Център за обществена подкрепа
ЮЦР Южен централен район

5

1. ВЪВЕДЕНИЕ.
Настоящият Доклад за последваща оценка (ПО) на изпълнението на Общински план
за развитие (ОПР) на община Харманли за периода 2014-2020 г. се извършва в изпълнение на
ангажиментите на Общинската администрация (ОбА), съгласно чл. 34, ал 1 от Закона за
регионалното развитие (ЗРР). В него е регламентирано, че:
„за изпълнението на стратегическите документи за регионално и пространствено
развитие се извършва последваща оценка на въздействието не по-късно от една година след
изтичането на периода на тяхното действие“.
Съгласно чл. 13 от ЗРР1, общинският план за развитие (ОПР) е документ, който:


определя средносрочните цели и приоритети за устойчиво развитие на общината и
връзките и с други общини в съответствие с интегрираната териториална стратегия за
развитие на региона за планиране от ниво 2 и общия устройствен план на общината;



осигурява пространствена, времева и фактическа координация и интеграция на
различни политики и планови ресурси за постигане на дефинираните цели за трайно
подобряване на икономическото, социалното и екологичното състояние на общинската
територия.

В ОПР Харманли за периода 2014-2020 г. се определя, че той е:
„... основен документ за формирането на цялостна, средносрочно ориентирана и
ресурсно обезпечена политика за управление на базата на местните приоритети и
интересите на гражданите.“
Настоящата Последваща оценка
регламентирани в чл. 34, ал. 2 от ЗРР:

включва

следните

задължителни

компоненти,



оценка на степента на постигане целите и устойчивостта на резултатите;



оценка на общото въздействие;



оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси;



изводи и препоръки относно провеждането на политиката за регионално и местно
развитие.

Последващата оценка, по същество, представлява последния оценъчен документ (след
Предварителната и Междинната оценки) на ОПР, който предоставя цялостен анализ и
обобщаващи изводи за постигнатото изпълнение на ОПР, тъй като се изготвя след изтичането на
срока му на действие.
На тази база, в ПО се дават препоръки за бъдещи актуализации на следващия план след
ОПР – Планът за интегрирано развитие на община Харманли (ПИРО)1 за новия програмен период
2021-2027 г.

С изм. - ДВ, бр. 21 от 2020 г., в сила от 13.03.2020 г., „общински план за развитие“ се изменя на „план за интегрирано развитие
на община“
1
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Фигура 1. Схема на документите, свързани с развитие на община Харманли в периода 2014-2020 г., и
техните взаимовръзки

Източник: Авторски колектив, ИУПП®

Съдържанието на документа следва нормативните изисквания, регламентирани в чл. 34,
ал. 2 от ЗРР и съвременните практики за извършване на мониторинг и контрол на местни
политики. Настоящата ПО има следната структура:


Въведение и нормативна обосновка за необходимостта от изготвяне на ПО;



Описание на методическия подход, който очертава целите и задачите на ПО и
прилаганите методи на изследване, както и технологичната последователност на
действията;



Обща структура и процес на наблюдение на ОПР;



Анализ и оценка на степента на постигане на целите и устойчивостта на
резултатите на ОПР;



Оценка на общото въздействие на ОПР върху развитието на Община Харманли;



Анализ и оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси;



Основни изводи и препоръки относно провеждането на политиката за регионално и
местно развитие;



Приложения – „Списък с реализирани проекти за периода 2014-2020 г.“, „Обобщена
таблица за финансовото изпълнение на ОПР“ и „Обобщена система от индикатори за
наблюдение и оценка“.

2. МЕТОДИЧЕСКИ ПОДХОД.
Към момента на разработване на последващата оценка, в действащата нормативна уредба
липсва утвърдена методика за изработване на подобен вид документи на национално, регионално
и местно ниво, въпреки наличието на:

2
3



„Методика за последваща оценка на въздействието (без официално приемане)“2,
неофициален методически документ до м. декември 2020 г.;



„Ръководство за извършване на последваща оценка на въздействието“3, прието с
Решение № 885 на Министерския съвет от 3 декември 2020 г. Използва се за изследване
на резултатите от прилагането на нормативните актове - закони, кодекси, подзаконови

https://www.strategy.bg/Publications/View.aspx?categoryId=16&Id=293&y=&m=&d
https://www.strategy.bg/Publications/View.aspx?lang=bg-BG&categoryId=16&Id=320
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нормативни актове на Министерския съвет. Целта му е да подпомага експертите от
администрацията в хода на оценката и усъвършенстването на нормативните актове.
Може да се използва за последваща оценка на други административни нива и
документи.
Съобразявайки се с действащата нормативна уредба, Екипът, изготвящ настоящата ПО, е
разработил и прилага методически подход, който включва следните компоненти:


определяне на целите и задачите на ПО;



формулиране на подходящи методи, които да се приложат за изследване в ПО;



определяне на ясни критерии за оценка на извършените действия и ефектът от
изпълнението на ОПР;



определяне и събиране на необходими изходни данни;



анализ на изходните данни и извършване на последващата оценка на ОПР;



представяне на Доклад за изпълнението на общинския план за развитие на община
Харманли за периода 2014-2020 г.

2.1. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ НА ПОСЛЕДВАЩАТА ОЦЕНКА.
Цел.
Последващата оценка на ОПР има за цел да направи комплексен и структуриран преглед
на процеса и резултатите от реализацията на стратегията на ОПР и да оцени изпълнението му в
контекста на постигнатото развитие на община Харманли.
Задачи за изпълнение в последващата оценка.
За постигане заложената цел в настоящия Доклад за последваща оценка на изпълнението
на Общински план за развитие на община Харманли за периода 2014-2020 г. са изпълнени
следните задачи:


преглед на общата структура на ОПР и извършените дейности в процесите на неговото
наблюдение и оценка;



определяне на въздействието или степента на постигане на целите;



определяне на резултатите или ефектите от прилагането на мерките;



общо сравнение на настоящата социално-икономическа обстановка в общината с тази
през 2013 г.;



очертаване на общото въздействие
икономическото развитие;



определяне ефективността и ефикасността на заложените мерки;



представяне на ефектите от използване на финансовия и ресурсния потенциал за
постигане на целите и приоритетите на ОПР на община Харманли;



формулиране на изводи и препоръки по отношение на политиките за регионално
развие по възприетите критерии за оценка.

на

общинския

план

върху социално-
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2.2. ПРИЛАГАНИ МЕТОДИ НА ИЗСЛЕДВАНЕ.
Методи.
Методите, за постигане на целта и изпълнение на задачите, приложени в настоящата ПО,
са:


документален – анализ на съществуващите стратегически и нормативни документи,
отчети, доклади и пр., които имат отношение към реализацията на ОПР.



анализ и синтез – анализ на съществуващата информация и преценка доколко тя е
полезна за оценката и синтез на постигнатите резултати и цели от прилагането на ОПР.



експертен – при изготвянето на последващата оценка е приложен подход на
експертната оценка, там където липсват конкретни достоверни данни.

Извършена е оценка на изпълнението на ОПР и преглед на всички съпътстващи документи
на Общината, които допринасят за неговото изпълнение.
При анализа и оценката на събраните документи се разглеждат тяхната актуалност,
достоверност, източник на информация, изчерпателност и съответствието с ОПР и
методическите указания за неговото изготвяне.
Анализирани са направените инвестиции на територията на общината на базата на
проектите (изпълнени или в процес на изпълнение), източниците на финансиране, ефекта и
устойчивостта от тези инвестиции.
Направено е обобщаване на отчетените резултати от изпълнението на ОПР.
Източници на информация.
За изготвянето на настоящата ПО са използвани следните източници на данни и
информация, предоставени от Община Харманли или със свободен достъп за ползване:


Общински план за развитие на община Харманли за периода 2014-2020 г.;



Годишни доклади за изпълнението на ОПР за периода 2014-2020 г. (с изключение на
ГД за 2014 г., който не е предоставен);



Актуализиранa програма за реализация на ОПР на община Харманли за периода 20142020 г. от 2015 г.;



Междинна оценка за изпълнението на ОПР за периода 2014-2020 г. от 2017 г.;



ПИРО Харманли за периода 2021-2027 г.;



текуща статистика на Национален статистически институт (НСИ);



данни от Информационна система за управление и наблюдение на Структурните
инструменти на ЕС в България (ИСУН);



данни от Системата за електронни услуги (СЕУ) на Държавен фонд „Земеделие“
(ДФЗ);



информация от официалната интернет страница на Община Харманли;



отчети за капиталовите разходи на Общината;



попълнени въпросници от страната на ОбА;



други справки, отчети, информация и данни, предоставени от ОбА.
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2.3. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПОСЛЕДВАЩАТА ОЦЕНКА.
Резултатите от извършената последваща оценка са представени под формата на настоящия
Доклад за изпълнението на ОПР Харманли за периода 2014-2020 г.
Последващата оценка е фокусирана изцяло върху ОПР на Община Харманли за периода
2014-2020 г. и базирана на всички налични допълнителни документи, свързани с него – Доклада
за междинна оценка, Актуализираната програма за реализация, Годишните доклади за
изпълнението. (Вж. Фигура 1 Схема на документите, свързани с развитие на община
Харманли в периода 2014-2020 г., и техните взаимовръзки, стр. 7)
Документът същевременно дава информация и препоръки, които могат да се ползват при
извършването на потенциални актуализации на ПИРО за следващия планов период 2021-2027 г.
2.4. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА.
За постигане на обективност при разработването на настоящия документ са определени
ясни критерии за оценка на извършените действия и ефектът от изпълнението на ОПР Харманли.
Използваните критерии за извършването на последващата оценка дават отговор на определени
въпроси, а именно:

 обоснованост – доколко целите на ОПР съответстват на установените социалноикономически условия и тенденции в развитието на общината и региона;

 ефективност – доколко постигнатите резултати водят до изпълнение на поставените
цели;

 ефикасност – дали резултатите са постигнати чрез оптимално използване на ресурсите
– човешки, финансови, материални и др., при спазване на изискванията за качество и
законосъобразност;

 устойчивост – дали постигнатите резултати водят до възвръщаемост на вложените
ресурси и доколко са устойчиви във времето;

 прозрачност – дали в хода на изпълнение на ОПР е създадена възможност за
информиране на обществото чрез осигуряване на публичен достъп до информация.
3. ОБЩА СТРУКТУРА И ПРОЦЕС НА НАБЛЮДЕНИЕ НА ОПР.
3.1. ОБЩА СТРУКТУРА НА ОПР.
Общинският план за развитие на община Харманли за периода 2014-2020 г. (ОПР)
съдържа девет основни раздела:


„Увод“;



„Анализ на икономическото и социалното развитие на община Харманли“;



„Стратегия за развитие на община Харманли за периода 2014-2020 г.“;



„Индикативна финансова таблица“;



„Система от индикатори за наблюдение и оценка на плана“;



„Система за наблюдение и оценка“;



„Действия за прилагане принципа на партньорство и осигуряване на информация и
публичност“;



„Програма за реализация на общинския план“;
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„Приложения“.

Кратък преглед на всички раздели е направен в следващите редове.
Увод.
В този раздел е направено кратко представяне на ОПР като вид документ, неговите
основни задачи и цели; нормативното основание за изготвяне и съответствие на неговата
стратегическа рамка с програмни и стратегически документи от по-високо йерархично ниво;
използваната методология за изготвянето на ОПР.
Анализ на икономическото и социалното развитие на Община Харманли.
Представен е анализ на икономическото и социалното развитие на Община Харманли. Той
е в седем направления и завършва със SWOT-анализ. Всяко от направленията, с изключение
на прегледа на административния капацитет, също завършва с тематичен SWOT-анализ на
разгледаните в него характеристики на общината.


Местоположение и природни ресурси – включва описание на местоположението и
границите на общината; населените места; релефа; климата; растителния и
животинския свят; водните ресурси; почвите; обработваемите площи и горските
територии; баланс на територията;



Социално-демографска оценка и заетост на населението – включва оценка на
демографското развитие по населени места, баланс на територията по землища;
население и човешки ресурси (направена е демографска прогноза и са дадени „насоки
за бъдеща демографска политика“); заетост и безработица (относно тях са представени
„препоръки в посока приемане на мерки за увеличаване на трудовата заетост“);
действия на пазара на труда (очертани са „действия за реализиране на политиката по
заетостта“);



Тенденции и процеси в икономиката – включва общо представяне на икономиката;
селско стопанство; животновъдство; горско стопанство; туризъм;



Развитие на социалната сфера на общината – включва преглед на образованието;
здравеопазването; социалните дейности; културата и културно-обществената дейност;
спорта; отново на туризма (в контекста на обекти на туризма);



Инфраструктурно развитие, свързаност и изпълнени проекти в общината –
включва анализ на водоснабдяването и канализацията; електроенергийната и
газоразпределителната мрежи; транспорта, пътната мрежа и комуникации;



Екологично състояние и рискове – включва преглед на управлението на отпадъците,
биоразнообразието (териториите под защита); въздуха; водите;



Административен капацитет на община Харманли – включва кратко представяне
на структурата на администрацията; нейната численост; дейността на Местна
инициативна група (МИГ) Харманли;



SWOT-анализът се базира на изводите от анализа и е използвана общата матрица за
този вид анализ, отразяваща взаимодействието на вътрешните фактори (силни и слаби
страни) и външните фактори (възможности и заплахи).
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Стратегия за развитие на община Харманли.
В този раздел е представена Стратегията за развитие на община Харманли. На кратко са
представени приложените принципи за стратегическо планиране и използвания подход. Тя е
разработена като са използвани „метода на еквивалентността и метода на конверсията и са
планирани интервенции, както за преодоляване на идентифицираните слабости, така и за
развитие на потенциала на общината. Предложените цели, мерки и проекти са фокусирани
върху специфични местни ресурси и възможностите за развитие, като е отчетена близостта
на общината до областния център Хасково и възможностите за трансгранично
сътрудничество с общини в Република Гърция и Република Турция.“
Йерархията на понятията в стратегията на община Харманли е: мисия, визия,
стратегическа цел, приоритети, специфични цели, мерки и проекти/дейности/инициативи
(в настоящата ПО се използва термина „дейност“, при изпълнението на която може да е
реализиран повече от един проект). (Вж. Фигура 2. Стратегическа рамка на ОПР Харманли
2014-2020 г., стр. 13)
Мисията е:
„Устойчив растеж и европейско развитие на община Харманли“
Визията, определена в ОПР за периода 2014-2020 г., акцентира върху два основни аспекта
– повишаване качеството на живот и подобряване на условията за икономическо развитие.
Нейното формулиране е подчинено на логиката на визията на Областната стратегия за
регионално развитие на област Хасково и отчита насоките в националните стратегически
документи за периода. Тя е:
„Постигане на мисията чрез балансирано пространствено развитие,
инвестиции в публична и социални инфраструктура, стимулиране на
икономическия потенциал и защита на природното и културно наследство“
За постигане на визията, „на база на социално-икономическия анализ и секторните SWOTанализи е идентифицирана следната стратегическа цел“:
„Създаване на нови възможност за подобряване условията за развитие на
местната икономика и средата на живот на хората, съпровождани от
повишаване на заетостта, доходите, образователното равнище, здравния
статус и духовния растеж на населението.“
При извеждането на стратегическата цел и приоритети в общинската стратегия е
приложен принципа на необходимостта и приемствеността – базират са на текущия анализ на
състоянието и на стратегическата цел за текущия период. Всеки един приоритет съответства на
целта, изведена в резултат от анализа на необходимостта и специфичните потребности на
общината.
Определени по тази логика са следните пет приоритета:
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„Приоритет 1: Интелигентен растеж и икономическо развитие
Приоритет 2: Постигане на социална кохезия чрез укрепване и развитие на
човешкия капитал
Приоритет 3: Техническа и инженерна инфраструктура
Приоритет 4: Екологично развитие
Приоритет 5: Укрепване на административния капацитет и развитие на нови
професионални умения“
Всеки приоритет е планиран да бъде реализиран посредством набор от специфични цели,
мерки и набор от дейности/конкретни проекти:


по Приоритет 1 са предвидени 5 специфични цели, 13 мерки и 34 дейности;



по Приоритет 2 са предвидени 5 специфични цели, 10 мерки и 15 дейности;



по Приоритет 3 са предвидени2 специфични цели, 5 мерки и 10 дейности;



по Приоритет 4 е предвидена 1 специфична цел, 4 мерки и 9 дейности;



по Приоритет 5 са предвидени 2 специфична цели, 6 мерки и 7 дейности.

Част от дейностите могат да бъдат приравнени с конкретни проекти, докато други
изразяват по-общи намерения за действия и могат да бъдат възприети като съвкупност от
проекти.
Фигура 2. Стратегическа рамка на ОПР Харманли 2014-2020 г.

Източник: Авторски колектив, ИУПП®, по данни от ОПР и актуализация на Програмата за реализация
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Дадени са разяснения на приоритетите и специфичните цели, като не е спазен единен и
ясен подход – за някои от тях е направено описание, какво е основанието за определянето им,
при други само какви дейности включват.
Индикативна финансова таблица.
В този раздел е представена индикативната финансова таблица (самата тя е включена като
Приложение № 1 на ОПР), която обобщава ориентировъчните финансови ресурси, необходими
за реализацията на ОПР. Финансовата рамка представлява разпределение на предвидените
средства по отделните приоритетни области от стратегията на ОПР, както и приложените
разнообразни финансови източници. Индикативната финансова таблица обединява прогнозната
стойност на всички проекти от Програмата за реализация на общинския план.
Индикатори за наблюдение и оценка на плана.
В този раздел e представена система от индикатори за проследяване и оценка на ОПР в
периода на неговото изпълнение и последващо отчитане.
Описани са подходът при разработването на индикаторите, източниците на информация,
и че са използвани два вида индикатори – за въздействие (за отчитане постигането на целите) и
за резултат (за отчитане постигането на мерките). В действителност, системата включва
единствено индикатори за резултат, но не и такива за въздействие. Предвидени са 67
индикатора за резултат.
В табличен вид (матрица) (Приложение № 2 на ОПР), за всяка мярка са определени
конкретни индикатори с посочени за тях мерни единици, източници на информация, базова
стойност за отчитане на изменението и целева стойност, която се очаква да бъде достигната към
края на периода на действие на ОПР. Не е посочена междинна стойност.
Система за наблюдение и оценка.
В този раздел е подробно представена система за наблюдение и оценка на изпълнението
на ОПР, включваща участващи структури; дейности по наблюдението и оценката на плана; ред
за извършване на наблюдението, оценката и актуализацията на ОПР.
Действия за прилагане принципа на партньорство и осигуряване на информация и
публичност.
Тук са описани теоретични и законодателни постановки за действия, които се
предприемат за включването на възможно най-широк кръг от заинтересовани страни при
процесите на разработване и реализация на ОПР.
Програма за реализация на общинския план.
Представена е Програма за реализацията на ОПР, която е заключителният елемент от
структурата на ОПР и водещата предпоставка за реализацията на плана и неговите цели. В
единство с останалите инструменти, програмата определя начините за разпределение на
наличните и потенциалните общински времеви, финансови и организационни ресурси.
Представена е в табличен вид като Приложение № 3 на ОПР.
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3.2. ПРОЦЕС НА НАБЛЮДЕНИЕ НА ОПР.
Процесът на наблюдение на ОПР обхваща серия от документи, изготвящи се преди, по
време на действие и реализация на ОПР, както и след края на неговото действие. (Вж. Фигура 1
Схема на документите, свързани с развитие на община Харманли в периода 2014-2020 г., и
техните взаимовръзки, стр. 7)
Предварителна оценка (ПрО) на Общински план за развитие на община Харманли за периода
2014-2020 г.
Първа част от наблюдението на ОПР е неговата Предварителна оценка (ПрО), която се
изготвя преди приемането му от Общински съвет. Тя се прави от независим екип, който би могъл
да посочи слабостите в стратегическата и/или аналитичната част.
При изготвянето на настоящата ПО, Предварителната оценка не е налична за ползване от
разработващия екип, няма и информацията за нея в други документи. В самия ОПР се споменава
на две места, че изготвянето на такава е част от общия процес по наблюдение и оценка на ОПР
(на стр. 155 и 158). В Междинната оценка за изпълнението на Общински план за развитие на
Община Харманли 2014-2020 г., на стр. 14 се споменава „Запознаване с Предварителната
оценка на ОПР на община Харманли за периода 2014-2020 г.;“, но няма никаква допълнителна
информация или изводи от този документ.
Няма яснота, изготвяна ли е въобще предварителна оценка на ОПР, какви са
изводите в нея и отразени ли са те в самия ОПР.
Актуализирана Програма за реализация на ОПР Харманли.
С Решение № 684 от 29.04.2015 г. (Протокол № 45) на Общински съвет Харманли е приета
актуализирана Програма за реализация на Общински план за развитие на община Харманли за
периода 2014-2020, заедно с актуализация на индикативната финансова таблица и на
индикаторите за наблюдение и оценка.
Променената програма за реализация не спазва модела на приетата с ОПР през 2014
г. От структурата са премахнати мерките, като програмата включва 159 дейности/проекта,
който са разделени единствено по приоритети и специфични цели. Това затруднява
проследяването на извършените промени, както и нарушава структурата стратегическата
рамка на ОПР!
След измененията, стратегическата рамка се изменя по следния начин от ниво „приоритет“
до ниво „дейност“ (Вж. Фигура 2. Стратегическа рамка на ОПР Харманли 2014-2020 г., стр.
13):


по Приоритет 1 са предвидени 5 специфични цели, 14 мерки и 53 дейности (крайният
брой на мерките се увеличава с 1, а на дейностите с 19);



по Приоритет 2 са предвидени 5 специфични цели, 10 мерки и 15 дейности (крайният
брой на дейностите се увеличава с 27);



по Приоритет 3 са предвидени2 специфични цели, 5 мерки и 31 дейности (крайният
брой на дейностите се увеличава с 21);



по Приоритет 4 е предвидена 1 специфична цел, 4 мерки и 22 дейности (крайният
брой на дейностите се увеличава с 13);
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по Приоритет 5 са предвидени 2 специфична цели, 6 мерки и 11 дейности (крайният
брой на дейностите се увеличава с 4).

Общата финансова рамка е намалена от 163,6 млн. лв. на 137,2 млн. лв. По
приоритети, изменението е следното:


Приоритет 1 от 11,2 млн. лв. нараства на 13,4 млн. лв.;



Приоритет 2 от 19,65 млн. лв. нараства на 22 млн. лв.;



Приоритет 3 от 124,1 млн. лв. намалява на 94,4 млн. лв.;



Приоритет 4 от 7,7 млн. лв. се намалява на 6,4 млн. лв.;



Приоритет 5 се увеличава от 0,98 млн. лв. на 1 млн. лв.

По източници на финансиране, изменението в индикативния бюджет е следното:


средствата от общинския бюджет от 6,7 млн. лв. се увеличават на 15,4 млн. лв.;



средствата от централния бюджет се намаляват от 9,9 млн. лв. на 3,6 млн. лв.;



средствата от ЕС се намаляват от 142,8 млн. лв. на 106,5 млн. лв.;



средствата от частни инвестиции се увеличават от 4 млн. лв. на 55 млн. лв.;



средствата от други източници се увеличават от 0,24 млн. лв. на 6,2 млн. лв.

Изменението в индикаторите за наблюдение и оценка е направено, като е представен
списък от 113 нови индикатора, които заменят първоначалните 67. За тях не е посочено към
коя мярка се отнасят, източник на данните, периодичност на отчитането, базова, междинна и
целева стойности. Тези нови индикатори не са използвани за отчитане изпълнението на ОПР
Харманли в нито един от годишните доклади!
Междинна оценка (МО) за изпълнението на Общински план за развитие на община
Харманли за периода 2014-2020 г.
Извършена е Междинна оценка (МО) на ОПР на община Харманли, съгласно чл. 33,
ал. 1 от ЗРР. Констатациите в нея са следните:
„Общинският план за развитие на община Харманли към момента на неговата
оценка е в съответствие с изискванията за неговото разработване, приемане и
изпълнение.“
Основните изводи и препоръки са:


„основните проблеми и нужди на общината се запазват. Като цяло целите на ОПР
съответстват на средата, която е обект на развитие. Стратегията е в
съответствие с плановете и политиките от по-високо ниво;



през анализирания период на действие на ОПР, не са настъпили такива промени,
които да променят оценката на силните и слабите страни. При SWOT анализа
уместно са изведени силните и слаби страни на общината, като определено няма
съществена промяна през годините;



ОПР на Община Харманли, разработен през 2013 и актуализиран през 2014 г., се
реализира при променени условия – финализиране на програмите от първия планов
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период и забавата при стартирането на тези от новия. Основните проблеми и нужди
на хората от общината се запазват, някои от тях се задълбочават;


основните несъответствия продължават да са валидни. Съществува
необходимост от прецизиране на индикаторите за въздействие и резултат, за да
могат реално и ефективно да се отчитат;



приоритетите на ОПР са приемливи, актуални към днешна дата и не са загубили
своята значимост. Относителната им тежест се запазва. Визията, целите и
приоритетите на ОПР са съотносими с тези на Областната стратегия за развитие
(ОСР) на област Хасково и на Регионалния план за развитие (РПР) на Южен
централен район;



участието на различните партньори при реализация на стратегическата цел и
определените дейности не е достатъчно ефективно и активно;



няма сведения за несъответствие на взети оперативни решения от ръководството
на Община Харманли, които да не са в съответствие с постановките от ОПР.
Вземаните оперативни решения на ръководството на Община Харманли са в
съответствие с постановките на ОПР и се аргументират с нейните изисквания;



отчита се, че системата за мониторинг на ОПР не работи достатъчно
ефективно. Няма създадена и действаща система за събиране на информация за
изпълнението на стратегическата част на плана;



въпреки забавата на програмите от новия програмен период резултатите от
изпълнението на ОПР показват съществен напредък;



публичните средства се насочват към решаване на съществени нужди и проблеми;



целите са обвързани с възможностите за финансиране и ресурсите на общината;



по Приоритет 1 е необходимо да се определи механизъм за получаване на обратна
информация за изпълнението на проекти, особено по Програмата за развитие на
селските райони, както и активизиране на проектната готовност, на бизнеса и
партньорствата с бизнеса;



ОПР оказва въздействие върху целевите групи от населението от гледна точка на
техните потребности главно чрез проектите, насочени към развитието на
социалната и културната инфраструктура за подобряване качеството на живот;



за отчитане напредъка в изпълнението на ОПР се препоръчват годишни прегледи, при
които да се отразяват резултатите чрез количествени и качествени индикатори,
посочени в ОПР и допълнително разработени за целите на мониторинга;



цялостна актуализация на ОПР не се налага. Необходимо е, община Харманли да
прецизира системата от индикатори с оглед осигуряване на възможност за подобро отчитане на изпълнението на ОПР и последваща оценка;



за оставащия период на действие трябва да се определят целеви стойности на
допълнителни дейности и проекти по посочените Приоритети, да действат ясни и
точни критерии и показатели, които да се достигнат. Същевременно поставените
цели, мерки и действия трябва да са реално постижими.



процесът по укрепването на административния и експертния капацитет за
планиране, наблюдение и координиране на ОПР в партньорство с бизнеса и НПО е от
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съществено значение за реализирането на политиката за регионално развитие на
територията на Община Харманли и за привличането на безвъзмездни средства от
източници, алтернативни на общинския бюджет; …“
МО не препоръчва непременно нова актуализация на ОПР. Дадените препоръки
относно отчитането и оценката на ОПР са до голяма степен отразени в следващите ГД.
Годишни доклади (ГД) за изпълнението на ОПР Харманли 2014-2020 г.
Изготвени са 6 броя ГД, при изискуеми съгласно ЗРР – общо 7 на брой (за всяка година на
действие на ОПР). С Решението за актуализация на ОПР през 2015 г. се гласува приемането на
ГД за 2014 г. Но той не е приложен към решението, не е и предоставен за изготвянето на
настоящата ПО. За периода 2015-2016 г. е изготвен общ доклад, а не два отделни. През
следващите години 2017-2020 г., ГД са изготвяни регулярно.
Наличните ГД отговарят на структурата и съдържанието, посочени в чл. 91, ал. 8 от
Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие (ППЗРР), включително и
след приложените нормативни промени от 2016 г.
В ГД 2015-2016 г. липсва отчитане на индикаторите, като от 2017 г. нататък такова
отчитане е налично. В ГД 2017 г. отчитането е смесено – за някой от индикаторите са дадени
стойности, а за други е вписана само оценка на степента на изпълнение. В ГД от 2018 до края на
периода, този подход е коригиран и отделно се представят междинните стойности към
съответната година и оценка за степента на изпълнение.
В годишните доклади е извършен преглед на изпълнението на отделните приоритети
и специфични цели. В докладите след 2018 г. дори са приложени таблици, обобщаващи
финансовото изпълнение по приоритети. Поднасянето на информацията е добро – тя е ясно
структурирана спрямо приоритета и мярката, към които се отнася. За описаните дейности или
проекти са посочени индикативни стойности и реално привлечени средства, разпределението им
по източник и години.
ГД са важен източник на информация за осъществените дейности и постигнатите
резултати. Във вида си, те могат да послужат като източник относно тенденциите в хода на
общото развитие на общината и осигуряването на ефективност и ефикасност през
наблюдавания планов период.
План за интегрирано развитие на Община Харманли 2021-2027 г.
През 2020 г. е изготвен, приет и влязъл в сила документът, наследяващ ОПР за следващия
програмен период – План за интегрирано развитие на община Харманли за периода 2021-2027 г.
Въпреки, че не е предмет на неговото изготвяне, при разработването на ПИРО е заложена
оценка на степента на изпълнение на ОПР на община Харманли за периода 2014-2020 г. Това е
направено с цел очертаване на тенденциите на развитие. На стр. 59 се посочва, че: „в своето
развитие през новия програмен период4, Община Харманли следва да отчете изпълненото на
последния ОПР и да надгради…“
Много подробен анализ на структурата и изпълнението на ОПР е представен в т. 9.8
„Постигнат напредък по изпълнение на ОПР 2014-2020 г. (стр. 580-595 на ПИРО Харманли
2021-2027 г.). След стр. 595 са представени 16 извода. Отчитат се резултатите по отделните
4

2021-2027 г.
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приоритети и се дават аргументирани предположения за резултатите. Определя се, че „всички
специфични цели са добри като цели, но мерките са записани общо без конкретни проекти или
задачи.“
4. ОЦЕНКА НА СТЕПЕНТА НА ПОСТИГАНЕ ЦЕЛИТЕ И УСТОЙЧИВОСТТА НА
РЕЗУЛТАТИТЕ.
Анализите и оценките на данните и документите, свързани с изпълнението на ОПР,
предоставени от ОбА Харманли за извършване на ПО, са основата, върху която са направени
изводи както за изпълнението, така и за постигнатите резултати по стратегическите цели,
произтичащите от тях приоритети, мерки и конкретни дейности/проекти.
За извършване на оценката е направена съпоставка между заложените в ОПР приоритети,
специфични цели, мерки и проекти/дейности и документите, отнасящи се до неговото
изпълнение – Годишни доклади, включващи отчитане на определените индикатори, Междинна
оценка и други. Отчитането на индикатори е по заложените в първоначалния вариант на ОПР (от
2014 г.), които са и отчитани в ГД и МО.
За точността на настоящата ПО от съществено значение са следните фактори:


При изготвянето на ОПР Харманли 2014-2020 не е заложен индикативен списък
с проекти. Всяка мярка съдържа една или повече дейности, част от които могат да се
допуснат, че са конкретни проекти, но други не могат да се приемат като такива.



За част от описаните дейности в ГД не е посочена конкретна изразходвана сума,
която и трудно би могла да се определи. В повечето случаи тя се включва в обща
сума с други дейности. Например – описани са срещи или дейности, които влизат в
общите задължения на служителите на Общината, но имат пряко и съществено
значение за изпълнението на ОПР. Описано е и участие в проекти, по които Община
Харманли не е бенефициент на финансовите средства и конкретно отнасящите се за
нея средства не могат да се определят. Има дейности, които допринасят за
изпълнението на целите на ОПР, но няма преки финансови разходи за осъществяването
им.

Във връзка с изложеното по-горе, за постигане на целта на настоящата ПО, в нея са
включени всички проекти, които могат да бъдат точно определени (с име, период на
реализация, изразходвани средства по години и източници), описани в ГД, както и дейности или
проекти, информация за които е взета от Отчетите за изпълнение на капиталовата програма на
Общината (капиталовите разходи (КР)), финансирани проекти със средства от ЕС (по данни в
ИСУН за двата изминали програмни периода – 2007-2013 г. и 2014-2020 г.), предоставени данни
от Агенция пътна инфраструктура/Областно пътно управление Хасково (АПИ/ОПУ),
„Водоснабдяване и канализация (ВиК)“ ЕООД – Хасково и други източници.
Списъкът с всички дейности и проекти е съгласуван с ОбА Харманли. Изведените
реализирани конкретни проекти са представени изчерпателно в табличен вид в Приложение 1
на настоящата Последваща оценка.
В Приложение 2 е представена „Обобщена таблица за финансовото изпълнение на ОПР“.
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В Приложение 3 е представена „Обобщена система от индикатори за наблюдение и
оценка“ на ОПР Харманли 2014-2020 г. (изведени от приложените към Годишните доклади
таблици), както и оценка за степента на изпълнение на всеки индикатор.
Настоящият документ по същество и предназначение представлява
последващата оценка на ОПР Харманли 2014-2020 и придружаващите го
документи, чиито срок на действие вече е изтекъл.
ПО само констатира установени проблеми и ги отбелязва с цел избягване
на бъдещото им проявление в други документи, но няма за цел тяхната поправка
в ОПР.
Където е възможно. с оглед постигането на по-точна и надеждна оценка,
са набавени липсващите и са отчетени коректните данни.

В съответствие с възприетия от авторите на ОПР методически подход при
изготвянето на стратегическата част, анализът на изпълнението му е извършен по неговата
структура, т.е. по приоритети и специфични цели (СЦ). Този подход е използван и в
отчитането на ГД и в МО.
Оценката на постигане на всяка специфична цел и отчетните индикатори е направена на
базата на следните фактори:


реализирани проекти и дейности, които могат да се причислят към ОПР Харманли
2014-2020 г.;



финансови резултати;



потенциално влияние върху постигането на определените индикатори;



експертна оценка.

Изготвената оценъчна скала е тристепенна, както следва:


СЦ е постигната успешно – предвидените в ОПР инициативи, дейности или проекти
са реализирани изцяло или почти изцяло; усвоен е целият/значителна част от
предвидения финансов ресурс; проектите водят до постигане на целта от по-високо
равнище или оказват влияние върху предвидените индикатори на ОПР, или се очаква
да имат влияние в бъдеще време.



СЦ е постигната частично – предвидените в ОПР инициативи, дейности или
проекти са реализирани частично; привличането на финансов ресурс е много по-малко
от заложеното; реализираните проекти оказват частично влияние върху индикаторите
на ОПР.



СЦ не е постигната – не са реализирани конкретни проекти и инициативи,
осъществени са епизодични дейности, които имат неясен ефект по отношение
влиянието им върху дефинираните индикатори на плана.

4.1. ПРИОРИТЕТ 1: ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ И ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ.
4.1.1. Специфична цел 1.1. Повишаване производството и продукцията в промишлеността
и селското стопанство.
СЦ включва 3 мерки и 14 дейности.
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Констатации: СЦ е насочена към инвестиции в икономиката на общината и нейните
традиционни отрасли. Предвидените средства са 1,1 млн. лв. Отчита се реализирането на 24
дейности и проекти на обща стойност 4,6 млн. лв.
Заложени са 4 индикатора, като три от тях отчитат нулево изпълнение, а само един е
изпълнен на 6% („Малки и средни предприятия (МСП), които получават бизнес услуги“). С нулев
резултат са „Регионални клъстери и мрежи“; „Фирми, участващи в регионални клъстери и
мрежи“ и „Брой на МСП, получаващи финансова помощ за обучение (мащаб, тип,
продължителност)“. И четирите индикатора не са подходящи за отчитане на мярката. Те не
отчитат по никакъв начин показатели, оценяващи повишаване на производството.
Оценка на постигане на целта: СЦ е постигната успешно , въпреки че осъществените проекти
не отговарят напълно на тези, посочени в Програмата за реализация. Значителното финансово
преизпълнение, големият брой реализирани проекти и подобряващите се икономически
показатели на общината показват, че целта е постигната успешно.
4.1.2. Специфична цел 1.2. Изграждане на подходяща бизнес среда и повишаване на
инвестиционния интерес към общината.
СЦ включва 3 мерки и 10 дейности.
Констатации: Целта предвижда комбиниране на действия за стимулиране икономическата
активност в общината. Предвидените средства за това са 4,7 млн. лв. Отчита се реализирането на
6 дейности и проекти на стойност 6 млн. лв. Остава неотчетена ролята и активните действия на
общинската администрация, но резултатите са видими по икономическото развитие на общината.
От заложените 5 индикатора, за 4 се отчита преизпълнение – „Местни и чуждестранни
инвестиции (в лева)“; „Равнище на средна работна заплата“; „Равнище на безработица“ и
„Фирми, разположени в бизнес паркове, индустриални зони и техноинкубатори“. Единствено
индикаторът „Изградени обекти на местната и регионална бизнес инфраструктура: регионални
бизнес офиси, изложбени зали, бизнес инкубатори, бизнес центрове, индустриални паркове,
производствени зони, технопаркове, техноинкубатори и др.“ отчита нулево изпълнение. Всички
индикатори са подходящо избрани и отчитат реалния напредък по осъществяване на целта.
Оценка на постигане на целта: СЦ е постигната успешно , тъй като е налице преизпълнение
на финансовата рамка и на почти всички от заложените индикатори.
4.1.3. Специфична цел 1.3. Оптимално използване на природните ресурси за развитие на
селското стопанство.
СЦ включва 4 мерки и 15 дейности.
Констатации: Целта е насочена към развитие на аграрния сектор в общината на основата на
наличните природни дадености и потенциали. Предвидените средства са в размер на 5,2 млн. лв.
Отчита се като осъществена дейност, единствено функционирането на общинско предприятие
(ОП) „Горска компания“, за което са изразходвани 5,1 млн. лв. Няма налични данни е са отчетени
частни инвестиции и директни плащания на средства по ПРСР.
Заложени са 5 индикатора, като 2 отчитат преизпълнение в края на програмния период –
„Животновъдни ферми“ и „Декари поливни земеделски площи“. С изпълнение около 80% са
„Декари обработваеми земеделски площи“ и „Декари трайни насаждения, овощни видове, лозя,
посадъчни площи за цветя, билки и др. видове“. Единственият индикатор, който почти не отчита
развитие е „Декари ново залесени площи в горското стопанство“ с изпълнение от 0,2% към 2020
г.
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Оценка на постигане на целта: СЦ е постигната успешно , защото се отчита почти пълно
финансово изпълнение, в което не са включени получените средства от частни инвестиции и
директни плащания от ЕС. Почти всички индикатори отчитат преизпълнение или много добро
изпълнение.
4.1.4. Специфична цел 1.4. Подобряване на организацията и качеството на човешките
ресурси в аграрния сектор.
СЦ включва 2 мерки и 4 дейности.
Констатации: Целта е насочена към инвестиции в подобряване качеството и уменията на
работещите в аграрния сектор. Предвидените за целта средства са 0,75 млн. лв. Отчита се
осъществяването на 13 дейности и проекти на стойност 1,3 млн. лв., почти изцяло свързани с
подпомагане развитието на млади стопани.
Заложени са 3 индикатора, като само един отчита преизпълнение – „Публикации на сайта
на общината“. Индикаторът „Провеждани обучения“ е с изпълнение от 20%, а „Организационни
инициативи на органите за местно самоуправление и резултатите от дейността им“ е с нулево.
Оценка на постигане на целта: СЦ е постигната успешно , тъй като отново има значително
преизпълнение на бюджета. Има информация за реализирането на действия и по други две
дейности, но без данни за използвания финансов ресурс. Има стартирали проекти, свързани с
модернизация на пчелини малко след края на програмния период на действие на ОПР Харманли
2014-2020 г.
4.1.5. Специфична цел 1.5. Разнообразяване на икономическите дейности и повишаване
качеството на живот в селските райони.
СЦ включва 2 мерки и 10 дейности.
Констатации: Целта е насочена към стимулиране на икономическото развитие и подобряване на
живота в селата в общината. Предвиденият бюджет е 1,7 млн. лв. най-съществената дейност,
изпълнявана по целта е Стратегията за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) Сдружение „Местна инициативна група Харманли“. Чрез този подход са осъществени или в
процес на реализация допълнителни проекти на стойност над 1,6 млн. лв.
Заложени са 4 индикатора, като един е преизпълнен „Финансови и материални средства“,
един е изпълнен на 100% - „Брой новосъздадени местни туристически продукти и/или услуги“,
един на 53% - „Човешки ресурс“ (по Мярка 1. Привличане на инвеститори в предприятия за
преработка на плодове и зеленчуци (замразяване, сушене,…)), няма отчетено изпълнение
индикаторът „Организационни и регулаторни дейности за подпомагане на частните
инициативи“.
Оценка на постигане на целта: СЦ е постигната успешно . Основната възможност за
привличане на допълнителни инвестиции и оживяване на малките населени места е чрез развитие
на местна инициативна група.
4.2. ПРИОРИТЕТ 2: ПОСТИГАНЕ НА СОЦИАЛНА КОХЕЗИЯ ЧРЕЗ УКРЕПВАНЕ И
РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИЯ КАПИТАЛ.
4.2.1. Специфична цел 2.1. Постигане на гъвкав пазар на труда и социална интеграция.
СЦ включва 1 мярка и 3 дейности.
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Констатации: Предвидените по целта дейности са свързани с подпомагане пазара на труда.
Предвидените средства са 140 хил. лв. Отчита се изпълнението на 5 проекта на стойност 600 хил.
лв. Няма налични конкретни данни за осъществените инициативи по националните програми за
заетост, обучения и превенция от изпадане от пазара на труда.
Заложените индикатори са 3. Един отчита изпълнение от 64% - „Сключени договори с
работодатели по мерките за насърчаване на заетостта“. Индикаторът „Безработни лица включени
в заетост по мерките за насърчаване на заетостта“ е изпълнен на 17%. Без изпълнение се отчита
индикаторът „Включени лица в квалификационни курсове“.
Оценка на постигане на целта: СЦ е постигната успешно , тъй като планираният бюджет е
многократно преизпълнен, въпреки че няма и нито един изпълнен индикатор. Положителна е
тенденцията за спад в нивото на безработицата, въпреки че тя все още е над средната за страната.
4.2.2. Специфична цел 2.2. Повишаване на качеството на човешкия капитал.
СЦ включва 2 мерки и 6 дейности.
Констатации: Целта е насочена предимно към развитие на образователната система на
територията на община Харманли. Предвидените за това средства са 6,8 млн. лв. Отчита се
осъществяването на 19 дейности и проекти на стойност 1,2 млн. лв.
Заложените индикатори по мярката са 4 на брой. Два отчитат преизпълнение – „Компютри
на 100 ученика в училищата“ и „Обновени интерактивни класни стаи“. Изпълнен на 100% е
„Обновени интерактивни класни стаи“. Няма никакво изпълнение индикаторът „Санирани
сгради на училища и детски градини“.
Оценка на постигане на целта: СЦ е постигната частично . Предвидените средства са
реализирани едва на около 20%. Основни дейности, свързани със строителство, което е найтрудоемко и изискващо значителен финансов ресурс, не са осъществени.
4.2.3. Специфична цел 2.3. Подобряване на здравните услуги и свободния достъп до тях.
СЦ включва 2 мерки и 7 дейности.
Констатации: Целта е насочена към подобряване на здравните услуги, предлагани в общината.
Предвидените средства са в размер на 2,8 млн. лв. Отчита се изпълнението на 4 дейности и
проекти на стойност 749 хил. лв.
От пет заложени индикатора, един е преизпълнен – „Обезпеченост с лекари“, един е
изпълнен на 100% „Предложени мерки за решаване на проблема (за намаляване броя на здравнонеосигурените лица, особено в селата)“. Индикаторът „Обезпеченост със стоматолози“ е
изпълнен на 51,4%. Нямат никакво изпълнение индикаторите „Проведени анкетни проучвания
сред населението по проблема“ и „Решения на общинския съвет по отношение на конкретната
политика“. И двата са по Мярка 2. Провеждане на общинска политика за намаляване броя на
здравно-неосигурените лица, особено в селата . Нулевото изпълнение на последния обезсмисля
изпълнението на 100% на индикатора за предложени решения. При целева стойност 15, той е
изпълнен точно на толкова.
Оценка на постигане на целта: СЦ е постигната частично . Въпреки направените инвестиции
за подобряване състоянието на сградния фонд и предоставяне на нови и по-добри здравни услуги,
основни дейности не са изпълнени и финансовата реализация не е добра. Положително е
преизпълнението на индикатора за обезпеченост с лекари.
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4.2.4. Специфична цел 2.4. Развитие на културата, спорта и младежките дейности.
СЦ включва 3 мерки и 19 дейности.
Констатации: Целта е насочена към развитие на тези три социално-културни дейности.
Предвиденият бюджет е 6 млн. лв. Реализирани са 68 дейности и проекти на стойност 13,8 млн.
лв.
За отчитане реализирането на целта са предвидени 4 индикатора по мярката, като те са с
изпълнение между 44% и 69%.
Оценка на постигане на целта: СЦ е постигната успешно . Реализирани са множество
проекти, свързани с общностното развитие, подкрепата на младите, както и на други социални
групи. Бюджетът е преизпълнен над 2 пъти.
4.2.5. Специфична цел 2.5. Развитие на социалните услуги и интеграция на уязвимите
групи.
СЦ включва 2 мерки и 7 дейности.
Констатации: Целта е насочена към предоставяне на социални услуги в общността.
Предвидените за това средства са 6,3 млн. лв. Отчита се осъществяването на 28 дейности и
проекти на стойност 13,1 млн. лв.
Заложени са четири индикатора, като двата, свързани с интеграцията на уязвимите групи
са преизпълнени. Единият от двата, свързани с развитие на социалните услуги, е изпълнен на
54% - „Места за настаняване в социални заведения“. Другият - „Лица (семейства) за жилищно
настаняване, настанени“ е без отчетени стойности за която и да е година. Залагането на
индикатори, търсещи увеличение на броя нуждаещи се, е неподходящо. Те не отразяват
действителни положителни резултати от намаляване на броя нуждаещи се, а стимулират
наличието на такива.
Оценка на постигане на целта: СЦ е постигната успешно , въпреки че спрямо половината
индикатори, това не е така. Привлечените средства надвишават двойно заложените. Разкрити са
нови социални дейности и са подобрени съществуващите.
4.3. ПРИОРИТЕТ 3: ТЕХНИЧЕСКА И ИНЖЕНЕРНА ИНФРАСТРУКТУРА.
4.3.1. Специфична цел 3.1. Обновяване и доизграждане на техническата инфраструктура,
стимулираща развитието на конкурентоспособна общинска икономика, респективно
доходите на населението.
СЦ включва 2 мерки и 23 дейности.
Констатации: Целта и предвидените по нея дейности са насочени към развитие най-вече на
пътната инфраструктура, но също на енергийно-ефективното саниране, изготвянето на общ
устройствен план на общината (ОУПО), подобрение на осветлението, изграждане на
видеонаблюдение. Предвидените средства са в размер на 80,5 млн. лв. – това е целта с най-висок
индикативен бюджет, съставляващ близо 60% от общия на ОПР. Отчита се реализирането на 15
дейности и проекти на обща стойност 19,7 млн. лв. Част от проектите са все още в изпълнение и
не са получени всички планирани средства, а конкретно за извършената „Рехабилитация на път
II-76“ няма налични данни, но стойността му е в милиони левове.
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По мярката са заложени четири индикатора, като с най-добро изпълнение е
„Рехабилитирани третокласни пътища в лошо състояние“ – 32,3% към 2020 г. с 15% изпълнение
е „Домакинства/стопански предприятия, обслужвани от нови/подобрени системи за
газифициране и възобновяеми източници на енергия“. Двата индикатора за подобрени общински
пътища и улична мрежа в населените места са с отчетено изпълнение 1-2%, въпреки редицата
проекти за обновяване на общински пътища и улици както в гр. Харманли, така и в останалите
населени места в общината. Няма индикатор, който да отчита изпълнението на мерки за
енергийна ефективност на сградите, като тази дейност е осъществена и са изразходвани над 8
млн. лв. (около 40% от реализираните средства).
Оценка на постигане на целта: СЦ е постигната частично , тъй като привлечения финансов
ресурс е едва около 25% от заложения, въпреки осъществените редица проекти. Изграждането и
поддръжката на техническата инфраструктура е сложен, скъп и постоянен процес. Ниският
процент финансова реализация е пречка за осигуряването на качествена инфраструктура. А тя е
основата за привличане на инвестиции.
4.3.2. Специфична цел 3.2. Изграждане, разширяване и поддържане на техническа
инфраструктура, подобряваща жизнената среда.
СЦ включва 3 мерки и 8 дейности.
Констатации: Целта е насочена към обновяване на техническата инфраструктура, най-вече ВиК,
обновяването на публични пространства. Предвидените средства са 14 млн. лв. Отчита се
изпълнението на 41 дейности и проекти на обща стойност 23,9 млн. лв.
Заложени са пет индикатора, от които един е преизпълнен („Разкрити нови телефонни
постове“), два са изпълнени на 100% - „Население, осигурено с питейна вода, отговаряща на
Наредба №9“ и „Осигурено покритие (със съобщителни връзки)“. С нулево изпълнение са
отчетени „Изградена нова канализационна мрежа“ и „изградена ПСОВ“.
Оценка на постигане на целта: СЦ е постигната частично , въпреки преизпълнения бюджет.
Част от проектите са странични и свързани с предотвратяване последствията от наводненията
през 2014 г.. Същественият проблем с липсата на ПСОВ не е разрешен.
4.4. ПРИОРИТЕТ 4: ЕКОЛОГИЧНО РАЗВИТИЕ.
4.4.1. Специфична цел 4.1. Трайно подобряване на екологичното състояние на община
Харманли.
СЦ включва 4 мерки и 22 дейности.
Констатации: Целта е насочена към мониторинг и опазване на околната среда, управление на
отпадъците, повишаване на познанията и грижата на населението за околната среда.
Предвидените средства са в размер на 6,4 млн. лв. Отчита се реализирането на 9 дейности и
проекти (отделни дейности като закупуване на контейнери, камиони за събиране на смет и други
са обединени в Приложение 1, т.е. реалният брой е над 9) на стойност 13,9 млн. лв.
(преизпълнение от над 2 пъти).
Заложените индикатори по целта са 7 на брой. Отчитат се 3 преизпълнени („Техника за
сметосъбиране, рециклиране, съдове“; „Почистени речни корита на р. Харманлийска и др.“ и
„Процедури за изготвяне на правила за обществено обсъждане и обявяване и оповестяване на
резултати“) и 3 с нулево изпълнение („Актуализиране програмата за опазване на околната среда“;
„Реализиране на проект „Подобряване качеството на питейната вода““ и „Изграждане на парк на
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р. Харманлийска“). Индикаторът „Изградени/доставени пунктове за наблюдение“ е изпълнен на
40%.
Оценка на постигане на целта: СЦ е постигната успешно
преизпълнена и са реализирани планираните дейности.

тъй като тя е финансово

4.5. ПРИОРИТЕТ 5: РАЗВИТИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ КАПАЦИТЕТ И НОВИ
ПРОФЕСИОНАЛНИ УМЕНИЯ.
4.5.1. Специфична цел 5.1. Укрепване на капацитета на общинската администрация и
подобряване координацията в процеса на изпълнение на общинския план за развитие.
СЦ включва 2 мерки и 3 дейности.
Констатации: Целта е насочена към подобряване на процесите и квалификацията на
служителите в общинска администрация Харманли. Планираният бюджет е 145 хил. лв. Отчита
се реализирането на 3 дейности и проекти на стойност 164 хил. лв.
Заложени са два индикатора. „Механизъм за наблюдение и контрол - Правилник за работа
на обществен съвет“ отчита 100% изпълнение, докато „Общински служители, участвали в
програми за обучение“ отчита само 10% изпълнение.
Оценка на постигане на целта: СЦ е постигната успешно
преизпълнена и са реализирани планираните дейности.

тъй като тя е финансово

4.5.2. Специфична цел 5.2. Подобряване на организацията и качеството на предоставяните
от общината административни услуги.
СЦ включва 2 мерки и 2 дейности.
Констатации: Целта предвижда реализирането на дейности за предоставяне на повече и покачествени услуги от страна на ОбА Харманли. Планирани са две дейности – изграждане на
общински информационен център и предоставянето на комплексни административни услуги.
Планираният бюджет е 400 хил. лв. Отчита се изпълнението на 6 дейности на стойност 741 хил.
лв.
Заложени са 3 индикатора, като един от тях е преизпълнен, а два са изпълнени на 100%.
Оценка на постигане на целта: СЦ е постигната успешно тъй като тя е финансово
преизпълнена и са реализирани планираните дейности. Индикаторите също отчитат изпълнение
и преизпълнение на поставените целеви стойности.
4.5.3. Специфична цел 5.3. Създаване на програмен и проектен капацитет.
СЦ включва 2 мерки и 6 дейности.
Констатации: Целта е насочена към развитие на проектния капацитет, реализирането на проекти
и партньорства от страна на ОбА Харманли. Предвидените средства са 469 хил. лв. Отчита се
реализирането на четири дейности и проекти на стойност 2,4 млн. лв. - изпълнение на стратегията
за водено от общностите местно развитие и трансгранични проекти. Същевременно, не се отчитат
във финансово измерение изготвените програми, стратегии и проекти, като част от ежедневната
дейност на ОбА.
Заложени са 4 индикатора. Два от тях са преизпълнени – „Самостоятелно изготвяне на
годишни доклади по реализация на общински политики“ и „Проведени срещи, публични
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обсъждания с бизнеса, НПО и гражданите“. Другите два – „Създаване на експертни групи по
наблюдение и оценка на стратегии, планове и програми“ и „Създадени общински сайтове, по
конкретна проблематика“, отчитат нулево изпълнение.
Оценка на постигане на целта: СЦ е постигната успешно
преизпълнена и са реализирани планираните дейности.

тъй като тя е финансово

Обобщеният преглед на оценката показва, че от общо 16 анализирани СЦ, напълно или
частично са постигнати 87,5 % от тях, а отчетени като непостигнати са 12,5%:


Постигнати успешно са 12 цели (75%);



Частично постигнати са 4 цели (25%);



Не са постигнати - няма такива (0%).

Прегледът на оценката по отделни приоритети показва следните резултати:


Приоритет 1: от 5 цели, 5 са постигнати успешно (100%). Няма частично или
непостигнати цели (0%);



Приоритет 2: от 5 цели, 3 са постигнати успешно (60%), 2 частично (40%), няма
непостигнати цели (0%);



Приоритет 3: от 2 цели, няма постигнати успешно (0%), 2 са постигнати частично
(100%) и няма непостигнати цели (0%);



Приоритет 4: включва само една специфична цел и тя е постигната успешно (100%);



Приоритет 5: от 2 цели, и двете са постигнати успешно (100%). Няма частично или
непостигнати цели (0%).

Най-успешно е изпълнението на СЦ по приоритети 1, 4 и 5, които са изцяло успешно
постигнати (100%). Целите по Приоритет 2 са успешно постигнати на 60% (три цели от общо
пет). Най-слабо е представянето по Приоритет 3, при който няма успешно постигнати цели, а и
двете са частично постигнати.
5. ОЦЕНКА НА СТЕПЕНТА НА ФИНАНСОВА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОПР.
Оценката на степента на финансова реализация на ОПР е направена спрямо всички
идентифицирани дейности и проекти за периода 2014-2020 г. на територията на община
Харманли. Те са представени в Приложение 1.
Общият размер на привлечените средства е 101,942 млн. лв. или 105,798 млн. лв. с
отчитане припокриването на проекти, отнасящи се до няколко приоритета едновременно.
При анализите, проектите, отнасящи се до различни приоритети, са включени към
всеки един от тях, съответно средствата за тях участват няколко пъти в сметките и
увеличават размера на изразходваните средства с 3,856 млн. лв. до сумата от 105,798 млн.
лв., въпреки че реално изразходваните средства са общо 101,942 млн. лв.!
Трябва да се направят следните допълнителни уточнения относно начина на съставяне на
таблицата, отразяващи се на нейната точност:


развитието на Община Харманли е комплексно и не се изчерпва със заложените
в ОПР дейности. Много от тях не могат да се изведат и да бъдат посочени конкретно
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привлечени или изразходвани средства. Освен конкретни разработени и осъществени
проекти, за развитието на Общината допринасят административното обслужване,
дейностите образование, здравеопазване, охрана и сигурност, опазване на околната
среда и екология, култура и спорт, както и други;


при съпоставянето на изходните данни от различните източници, а дори и от един и
същ източник, са установени липси, грешки и разминавания, които са отстранени, до
колкото това е било възможно; използвани са единствено проверени данни, за
които категорично може да се потвърди, че са верни;



част от изразходваните средства допринасят за реализирането на повече от една мярка
или дейност, като в Приложение 1 са посочени към всяка една от тях;



посоченият брой на проектите е условен, тъй като общи дейности и проекти в
различните източници са представени както обединени, така и самостоятелно; в част
от случаите няма възможност за пълно проследяване за окрупняване или разделяне на
всеки един случай;



не са взети предвид част от финансовите корекции (ако такива са наложени) по
проекти, които все още могат да бъдат обжалвани;



включени са стойностите на т. нар. „преходни проекти“, започнали през предишния
програмен период (2007-2013 г.), които имат извършени дейности и разплатени
средства през периода 2014-2020 г.;



не са включени стойностите по договори, подписани след 31.12.2020 г., но са включени
налични данни за извършени плащания и през 2021 г. (плащания, засягащи дейности,
извършени в периода 2014-2020 г., но разплатени след него), налични към датата на
съставяне на настоящата ПО – м. март 2022 г.;



не са включени стойностите на плащанията за единица площ (по Програма за развитие
на селските райони (ПРСР)), които също оказват значително въздействие върху
икономиката на община Харманли;



Covid-19 мерките включват всички проекти, реализирани във връзка с преодоляване
последствията от Covid-19.

Финансовият анализ е направен на ниво приоритети, като по-устойчиво и не
търпящо изменение ниво в стратегическата рамка на ОПР Харманли.
В Приложение 1 е представен „Списък с реализирани проекти и дейности на ОПР
Харманли 2014-2020 г.“, включващ всички проекти, разпределени по приоритети, с бюджета им
по източник на финансиране и времето за реализация.
В Приложение 2 е представена „Обобщена таблица за финансовото изпълнение на ОПР“
с разпределение по приоритети, спрямо източника на финансиране.
5.1. ОБОБЩЕНА ФИНАНСОВА ОЦЕНКА.
В обобщената финансова оценка е представено финансовото изпълнение на ОПР по
приоритети спрямо индикативните стойности (Вж. Таблица 1. Обобщена финансова оценка на
степента на реализация на ОПР Харманли 2014-2020 г., стр. 30). В представянето по
приоритети са отчетени проекти, отнасящи се до повече от една мярка, като в края на таблицата
са показани и „чистите“ стойности, без припокриване и дублиране на суми.
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При заложен индикативен бюджет от 137 212 117,00 лв., отчетеният реализиран е в
размер на 101 941 709,43 лв., или 74,29% от него.
При преглед по отделни приоритети, има четири преизпълнени – Приоритет 1 (113,89%
изпълнение), Приоритет 2 (133,14%), Приоритет 4 (217,81%) и Приоритет 5 (327,94%).
Приоритет 5 има най-добро изпълнение от всички. Най-слабо е изпълнението на Приоритет 3
(46,22%), по който са били предвидени и най-много средства (68,81% от всички). Това обуславя
и общата реализация на бюджета от 74,29%, въпреки значителното преизпълнение на поголямата част от приоритетите.
Извънредните приходи, свързани с пандемията от Covid-19 са в размер на 386 хил. лв.
(0,37%) и не оказват съществено влияние върху общия обем на привлечените средства.
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Таблица 1. Обобщена финансова оценка на степента на реализация на ОПР

ПРИОРИТЕТ

ИНДИКАТИВНА
СТОЙНОСТ
(ХИЛ. ЛВ.)

Приоритет 1. Интелигентен растеж и икономическо развитие

БРОЙ
ИЗПЪЛНЕНИЕ
% НА
ИЗПЪЛНЕНИ
СТОЙНОСТ
ИЗПЪЛНЕНИЕ
ПРОЕКТИ
(ХИЛ. ЛВ.)

13 430

29

15 296

113,89%

21 955

120

29 231

133,14%

94 422

56

43 639

46,22%

Приоритет 4. Екологично развитие

6 391

9

13 920

217,81%

Приоритет 5. Развитие на административния капацитет и професионални
умения

1 014

13

3 325

226,68%

57

386

Приоритет 2. Постигане на социална кохезия, чрез укрепване на човешкия
капитал
Приоритет 3. Техническа и инженерна инфраструктура

Covid-19 мерки

-

-

ОБЩО (с припокриване на проекти по няколко мерки):

137 212

284

105 798

77,11%

ОБЩО (без припокриване на проекти по мерки):

137 212

273

101 942

74,29%

Източник: Авторски колектив, ИУПП® по данни от ОПР, КР, ГД, ИСУН/2020 и други
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5.2. ОЦЕНКА НА СТЕПЕНТА НА ФИНАНСОВА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОПР ПО
ГОДИНИ.
Анализът на финансовото изпълнение по години дава възможност да се проследи
изпълнението на ОПР през целия период 2014-2020 година както общо, така и по отделни
приоритети. При анализа е включена и 2021 г., но единствено с проекти, започнали през
разглеждания програмен период и за които се е получило разплащане през тази година (до края
на м. декември 2021 г.).
При най-доброто развитие на дейностите по плана, с балансирана реализация на проектите
и разпределение на паричните потоци, всяка година би трябвало да се реализират дейности на
стойност около 14% от общия бюджет за 7-годишния период (12,5% в настоящия случай, тъй
като са включени и получени средства през 2021 г. за проекти, реализирани преди 31.12.2020 г.).
Прегледът на разпределението на обобщената финансова реализация на ОПР
Харманли показва, че привлеченият финансов ресурс е разпределен сравнително
равномерно през годините.
Най-успешна е 2019 г., в която са привлечени 19,78% от всички средства, следвана от 2014
г. (16,54%) и 2015 г. (15,42%). Тези три години са със стойности, надвишаващи идеалната средна
от 12,5%.
През останалите години стойностите са под средните, но с минимално изоставане – в
границите 9,49% - 11,81%.
Фигура 3. Обобщена финансова реализация на ОПР Харманли по години (в лв.)
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Източник: Авторски колектив, ИУПП®

През първите години 2014-2016 г. се завършват преходни проекти, започнати през
предишния програмен период по съществуващото правило N+2/N+3 и тепърва се изясняват
критерии и стартират новите оперативни програми за периода 2014-2020 г. Към 2016 г. старите
проекти са вече реализирани, но това не води до рязък спад в привличането на средства. Той е
минимален и близък до търсения среден процент на привлечените средства на година. 2019 г. е
най-успешната (дял от 19,78%), като през нея са получени средства по няколко инфраструктурни
проекта, всеки на стойност над 1-2 млн. лв., наред с други дейности и проекти, също за
значителни суми.
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Кривата на общата финансова реализация (с натрупване) бележи постоянен ръст, без
колебанията през отделните години. Процесът на привличане на средства е непрекъснат и
няма изцяло хоризонтални части („плата“), показващи периоди без постъпващи плащания.
Приносът на средствата по отделните приоритети отговарят на обема им. С най-голям дял
в привлечените средства за всяка година има Приоритет 3, свързан с инвестиции в подобряване
на инфраструктурата, единствено през 2019 г. е изравнен от Приоритет 2, който също включва
инвестиции в инфраструктура – образователна, в здравеопазването, в културата, публичните
пространства. Тези инвестиции обикновено са с най-голяма стойност.
Проектите по Covid-19 са реализирани през 2020 г., но оказват нищожно влияние върху
финансовата реализация на ОПР, тъй като те имат общ дял от едва 0,37%.
Анализът по приоритети показва съвпада ли тяхната реализация с общия процес и кои от
тях оказват най-сериозно влияние върху него.
5.2.1. Финансова реализация на Приоритет 1.
Приоритет 1 е насочен към мерки за развитие на икономиката и селското стопанство в
община Харманли. Този приоритет е трети по размер на планираните инвестиции и запазва това
си място при реалното изпълнение. Четвърти е по финансова реализация (113,89% изпълнение).
Фигура 4. Финансова реализация на Приоритет 1 от ОПР Харманли по години (в лв.)
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Източник: Авторски колектив, ИУПП®

Моделът на привличане и реализиране на финансовите средства по приоритета се
различава от общия, като той е небалансиран. Най-успешна е първата година, когато са
реализирани близо 1/3 от средствата по приоритета. Това се дължи на завършването и финално
разплащане по два преходни проекта (от предишния програмен период 2007-2013 г.) на две
частни дружества. Следващата най-силна година е 2016 с дял от 18,02%. Тогава се реализират
два проекта на частни дружества, но и този за създаването на МИГ Харманли. Това са и двете
години, в които привлечените средства имат дял над търсения среден (12,5%). През 2017 г. делът
е близък до него – 11,79%. През всички останали години, процентът привлечени средства е под
10%. Най-слаба е 2015 г., когато са завършили повечето проекти от предишния програмен период
и няма стартирали нови – дял от 6,04%. Положително е, че кривата, отчитаща финансовата
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реализация с натрупване запазва своят растеж, с изключение на най-слабата 2015 г., когато има
видимо забавяне.
5.2.2. Финансова реализация на Приоритет 2.
Приоритетът е насочен към развитие на пазара на труда, образованието, здравеопазването,
социалните дейности, културата, младежките дейности. Инвестициите са както в
инфраструктура, така и в така наречените „меки мерки“. Приоритетът е втори по индикативен
размер и запазва това си място при реализацията на ОПР Харманли 2014-2020. Изпълнението е
133,14% - третото най-добро.
Фигура 5. Финансова реализация на Приоритет 2 от ОПР Харманли по години (в лв.)
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Източник: Авторски колектив, ИУПП®

Моделът на финансова реализация е небалансиран. Първите четири години имат общ дял
от едва 28,71% и индивидуални стойности под търсената средна от 12,5%. Последните три години
от програмния период 2014-2020 са най-успешни и със стойности над и около средните. Найсилна е 2019 г. с дял 29,71% (по-голям от този за първите 4 години), следвана от 2018 г. с дял от
20,33%. Делът на 2020 г. е 12,05%, но той е много близък от желания среден. Въпреки слабите
начални години, кривата, показваща финансовата реализация с натрупване показва постоянно
нарастване на размера на привлечените средства. В края на периода се наблюдава значително
засилване.
Слабите начални години се дължат на забавяне в стартирането на програмите и
необходимото време за изготвяне и кандидатстване с проектни предложения.
5.2.3. Финансова реализация на Приоритет 3.
Приоритетът е насочен към обновяване на техническата и инженерната инфраструктура.
Изпълнението на проекти, свързани със строително-монтажни работи (СМР) са големи и сложни,
изискващи значителна предварителна подготовка и криещи рискове по време на изпълнението.
Това е приоритетът с най-голяма индикативна стойност (дял от 68,81%) и единственият,
който не е преизпълнен (реализация от 46,22%). Трябва да се отчете, че липсата на данни за
изразходваните средства за проекта „Рехабилитация на път II-76“ намаляват с няколко милиона
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отчетената финансова реализация по приоритета (около 10% по-малко). Въпреки това, при
заложени 94 млн. лв., реализацията би достигнала около 45 млн. (около 50%). Голямата
финансова тежест и неизпълнението на приоритета оказват силно влияние върху изпълнението
на цялата финансова програма на ОПР Харманли.
Фигура 6. Финансова реализация на Приоритет 3 от ОПР Харманли по години (в лв.)
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Източник: Авторски колектив, ИУПП®

Привличането на средства по години е небалансирано, като това се дължи най-вече на
двете изключително слаби – 2018 и 2020 г. (съответно с привлечени 3,93% и 4,84% от финансовия
ресурс по приоритета). През всички останали, годишните стойности надвишават или са малко
под търсените средни (единствено за 2016 г. – 11,55%).
Кривата, показваща финансовата реализация с натрупване, е в постоянен възход, с
изключение на забавянето при ниската реализация през 2018 г. и 2020 г.
5.2.4. Финансова реализация на Приоритет 4.
Приоритетът е насочен към инвестиции в опазване на околната среда, управление на
отпадъците, управление на рисковете от бедствия и аварии. Той е предпоследен по индикативна
стойност (дял от 4,66%), но постига второто най-добро изпълнение (217,81%).
Моделът на реализация е най-балансиран спрямо изпълнението на останалите приоритети.
През всички години, реализацията е близка до търсената средна. Няма години със съществено
по-ниски или високи стойности. С по-ниски са 2014 г. (11,23%) и 2016 г. (10,23%), средствата,
разплатени през 2021 г. имат дял от 5,36%. Пикова е 2018 г. с 18,91%.
През останалите 4 години, стойностите са в границите на 12,97%-13,88%. Кривата с
натрупване бележи постоянно, равномерно нарастване.
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Фигура 7. Финансова реализация на Приоритет 4 от ОПР Харманли по години (в лв.)
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Източник: Авторски колектив, ИУПП®

5.2.5. Финансова реализация на Приоритет 5.
Приоритетът е насочен към мерки и дейности свързани с повишаване на
административния капацитет на Община Харманли, подобряване на предлаганите услуги на
гражданите и бизнеса, развитието на партньорства и сътрудничества. Приоритетът е с найниският индикативен дял – само 0,74%, но постига най-доброто изпълнение – 327,94%. До голяма
сметка това се дължи на отчитането по него на проекти, свързани с прилагане на ВОМР и
проектите по програмите за трансгранично сътрудничество с Република Гърция и Република
Турция.
Фигура 8. Финансова реализация на Приоритет 5 от ОПР Харманли по години (в лв.)
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Източник: Авторски колектив, ИУПП®

Привличането и изразходването на средства е небалансирано. Най-успешни са последните
две години, като най-висока реализация има през 2021 г., която формално е извън срока на
действие на ОПР – 32,02%. Общо, през 2020-2021 г. са реализирани 58,18% от средствата по
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приоритета. Причината е реализирането на големи проекти, свързани с трансграничното
сътрудничество. През останалите години, през 2014 и 2016 стойностите са близки до търсената
средна – съответно 10,55% и 10, 98%. През 2018 и 2019 г. са привлечени 6,28-8,47% от средствата.
Най-слаби са 2017 г. (1,61%) и 2015 г. (3,93%). Кривата с натрупване запазва движението си
„нагоре“, въпреки че има изменение в темпа, с който това се случва.
Изпълнението на Приоритет 5 е най-небалансирано, но той е с малка финансова тежест
спрямо общия размер на реализираните инвестиции през периода 2014-2020 г. Това ограничава
влиянието му върху общия модел.
Общата оценка за финансовата реализация на ОПР по години е, че е постигнато
балансирано привличане на средствата по почти всички приоритети. Въпреки редица
фактори като забавянето в стартирането на програмите и проектите през програмния
период, големия относителен дял на Приоритет 3 в цялостната финансова рамка и слабото
му изпълнение, ОбА Харманли успява да осигури постоянен финансов поток към
общината. Непрестанния приток на инвестиции се отразява благоприятно на развитието
на общината, осигурява ликвидност, постоянно обновление и ангажиране на
административен, технически и изпълнителски капацитет.
5.3. ОЦЕНКА НА СТЕПЕНТА НА ФИНАНСОВА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОПР СПРЯМО
ТЕРИТОРИЯТА И НАСЕЛЕНИЕТО.
Разпределението на привлечения финансовия ресурс по територии и население дава
възможност да се оцени, балансирано ли се развива територията на общината и дали населението
ѝ получава равнопоставен достъп до инвестиции.
За всеки един проект от Приложение 1 е определена територията, за която той се отнася.
Част от включените проекти засягат повече от едно населено място/землище или дори цялата
територия на общината – пример за това са проекти за рехабилитацията на пътни отсечки,
обслужващи връзки между две или повече населени места, административни дейности,
обслужващи цялото население, но концентрирани в общинския център и други. В такива случаи,
привлечените средства се отчитат като инвестиция, насочена в развитието на цялата община и
засягащи цялото ѝ население.
Тъй като дадени инвестиции се отнасят за повече от едно населено място, и тук се
получава припокриване на проекти, чиито стойности участват повече от веднъж. С отчитане на
припокриването, общия размер на инвестициите е:


50 179 877,69 лв. общи инвестиции, които се отнасят за цялата територия на
общината и не могат да бъдат локализирани в конкретно землище или населено
място;



54 138 521,74 лв. в отделни населени места в общината;



104 318 399,43 лв. общ размер на инвестициите при отчитане на припокриването.
При 101 941 709,43 лв. реален размер на инвестициите, се припокриват инвестиции
на стойност 2 376 690,00 лв. (2,33% припокриване).

В три населени места се отчита липсата на инвестиции, насочени конкретно към тях –
с. Богомил, с. Изворово и с. Смирненци, в които живеят общо 335 души (1,37% от населението
на общината).
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От съществено значение за правилното отчитане на териториалното разпределение на
направените инвестиции е съотношението на размера на направените инвестиции спрямо
населението, към което са насочени. За целта се използва показателят „лв. инвестиции на 1
жител (лв./ж.)“. Той има следните стойности за община Харманли:


4 252,86 лв./ж. за всички населени места (при включване на общите инвестиции на
територията на общината);



2 207,12 лв./ж. при изключване на общите за територията инвестиции и преглед
единствено на тези по конкретни населени места.

Спрямо средната стойност, населените места попадат в две категории – такива, в
които инвестициите са над средната стойност и такива, където те са под нея.
Фигура 9. Териториално разпределение на усвоените средства по населени места/землища

Източник: Авторски колектив, ИУПП® по схема на Ikonact5

Шест населени места са получили над средната инвестиция на жител спрямо общите: с.
Бисер (10 890,83 лв./ж.), с. Върбово (3 708,36 лв./ж.), с. Дрипчево (68 235,73 лв./ж.), с. Коларово
(98 087,57 лв./ж.), с. Лешниково (38 122,86 лв./ж.) и с. Орешец (4 846,89 лв./ж.). Общинският
център – гр. Харманли получава инвестиции на жител под средните (1 960,13 лв./ж.), но като
5

Географска карта на община Харманли, България; Ikonact - собствена творба
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абсолютна стойност е втори по дял след общите за цялата община (35,98%), или 69,34% от
инвестициите в конкретни населени места.
Изключително високите стойности на показателя за част от населените места се дължат
на изпълнението на проекти с голяма финансова стойност и сравнително малкото им население:

 за с. Коларово (население – 14 души) – единствената целенасочена инвестиция в
землището на населеното място е изграждането на „Водопровод от ПС с. Овчарово до
резервоар с. Коларово“ на стойност 1,4 млн. лв.

 за с. Дрипчево (9 д.) – отново има само един проект и той е за „Изграждане на
предприятие за преработка на говеждо месо“. Проектът все още не е завършил и е
заплатено само около 50% от сумата, т.е. реалната инвестиция на жител ще бъде
двойно по-голяма;

 за с. Лешниково (83 д.) – реализирани са 4 проекта на стойност 3,2 млн. лв., основно
свързани с възстановяване на щетите от наводненията през 2014 г. и изграждането на
водопровод.

 за с. Бисер (707 д.) – проектите са 11 на брой и на стойност 8,8 млн. лв. Най-голяма
стойност (7 млн. лв.) и тук има проект, свързан възстановяване на щетите от
наводненията през 2014 г.
Инвестициите, насочени към цялата територията на общината (48,10% от всички),
разделени на населението ѝ също са под средната стойност – 2 045,74 лв./ж. Но ако бъдат
добавени към индивидуалните показатели на отделните територии, общо 17 от 25 населени места
преминават средната граница на инвестиции на жител (68% от населените места, в които живеят
95,76% от населението на общината - 23 489 души).
В 8-те населени места, които са получили инвестиции под средната стойност, живеят 1
040 души (4,24% от населението на общината).
В община Харманли се наблюдава много добър териториален баланс в
разпределянето на усвоените средства спрямо територията и населението. Открояват се осем
по-слабо населени селища, които не отчитат индивидуални инвестиции към себе си. те са
дисперсно разпръснати на територията на общината и не може да се счита, че има окрупнена част
без инвестиции.
За развитието на дадено населено място и увеличение на населението му, инвестициите
трябва да се увеличават, както важи и обратния процес – отливът на инвестиции води до отлив
на население и липса на развитие.
5.4. ОЦЕНКА НА СТЕПЕНТА НА ФИНАНСОВА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОПР ПО
ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ.
В ОПР са заложени източници на финансиране, като сравнението между индикативното и
реално отчетеното разпределение дава възможност да се оцени финансовата реализация на ОПР
спрямо тях.
Заложеното индикативно разпределение предвижда осигуряване на финансирането на
дейностите по ОПР основно със средства от Фондовете на ЕС (77,63%), със средства от
общинския бюджет (11,25%), със средства от други източници (4,51%), от частни инвестиции
(3,98%) и централния бюджет (2,63%). Такова разпределение на средствата по източници показва
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заложена висока зависимост при изпълнението на ОПР от средства от ЕС (над 3/4). Положителна
е заложената ангажираност от страна на Община Харманли, като втори най-голям източник на
планираните средства за реализацията на ОПР. Частните и другите източници имат сумарен дял
от едва 8,49%. Планираните средства от централния бюджет са едва на последно място с
минимален дял. Предвиждането на висок дял от един източник (над 77%) крие сериозен риск от
зависимост и проблеми, при възникване на извънредни обстоятелства и невъзможност за
реализирането му.
Таблица 2. Финансова реализация на ОПР по източници на финансиране
Източник на
финансиране
Общински бюджет
Фондове на ЕС
Централен бюджет
Частни инвестиции
Други източници
Общо:

Индикативно
разпределение
(лв.)
(%)
15 438 940,27
11,25%
106 511 605,30
77,63%
3 615 000,00
2,63%
5 460 000,00
3,98%
6 186 571,43
4,51%
137 212 117,00
100,00%

Отчетено
разпределение
(лв.)
(%)
30 308 090,45 29,73%
28 316 076,59 27,78%
38 806 053,42 38,07%
3 843 386,15
3,77%
668 102,83
0,66%
101 941 709,43 100,00%

Изпълнение
196,31%
26,58%
1073,47%
70,39%
10,80%
74,29%

Източник: Авторски колектив, ИУПП®

Реалното изпълнение показва значително разместване в позициите – последният източник
по индикативна стойност – централният бюджет е с най-голям относителен дял при реалното
изпълнение на ОПР – 38,07% (повишение на дела с 35,44%). Този източник е преизпълнен близо
11 пъти!
На второ място се запазва значението на средствата от общинския бюджет с дял от 29,73%
и преизпълнение от близо 2 пъти (196,31%). Този резултат е положителен за отговорността и
собствения принос на Общината за реализирането на ОПР.
Едва на трето място са средствата от ЕС, чиито реален дял е 27,78% (близо 3 пъти помалък) и изпълнение на едва 26,58%.
Частните инвестиции запазват позицията си и дела си, с минимална разлика (намаление)
от 0,21% до 3,77%. Изпълнението при този източник е 70,39%.
Средствата от други източници (това са средства от спечелени проекти към Предприятие
за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС), Националния
доверителен ЕкоФонд (НДЕФ), Програма „Красива България“, кредити, дарения и други), от
планираното трето място, заемат последното с дял от 0,66% и реално изпълнение от едва 10,80%.
Планираното разпределение на средствата се различава коренно от реалното.
Положителни са високия дял собствено участие (около 30%) и доброто изпълнение на
ангажимента на бизнеса (запазен дял и реализация на 70%).
Силно подценено е значението на средствата от централния бюджет, а държавните
трансфери за социални дейности, образование, здравеопазване, култура, пътна поддръжка и
други са съществени. Преизпълнението на средствата от общинския бюджет показва силна
ангажираност и участие на самата Община при реализиране на инициативи за развитието ѝ.
Планираното значение на средствата от ЕС не се оправдава. Средствата от други източници също
са с ниска реализация – от едва 10% и последно място по значение.
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Изводите от цялостната финансова оценка на ОПР са следните:


Финансовата реализация на ОПР е много добра (74,29%). Има непълни данни,
при наличието на които, този процент би се повишил;



Привлеченият финансов ресурс е реализиран балансирано и ритмично през
годините, с липса на „нулеви“ години в периода 2014-2020 г. Общината успява да
постигне постоянен приток на инвестиции в различните направления;



Териториалното разпределение също е балансирано – почти всички населени места
получават инвестиции около и над средните. Минимален е броят на териториите и
населението под тази стойност;



Планираното разпределение по източници не е реализирано, като има съществена
промяна в дела на всеки от тях и значителни разлики в изпълнението.

При бъдещо планиране е необходимо залагането на по-балансирано и обективно
разпределение на средствата по източници.
6. ОЦЕНКА НА ОБЩОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ.
Дълготрайното въздействие, което оказва реализацията на ОПР Харманли 2014-2020 г., не
може да бъде оценено непосредствено след приключване на плановия период, защото част от
проектите имат хоризонт на изпълнение до 2022-2023 г., а при други трябва да мине време, за да
се преценят икономическите и социалните ефекти от тях. Още повече, че 2020 година е уникална
с това, че през месец март бе обявена световната пандемия от Covid-19, която засегна значителна
част от социално-икономическия живот у нас. Това неминуемо оказа влияние върху планирането
на капиталовите разходи на общините, текущите разходи и изпълнението на приетите бюджети.
Голяма част от средствата на национално и местно ниво се насочиха към преодоляване на
последствията и борбата с Covid-19.
За изготвяне на по-точна оценка на общото въздействие на ОПР съществува и
технологично ограничение – официалните статистически данни за 2020 г. започват да се
публикуват след м. март, а икономическите – през есента на следващата година (2021 г.). Поради
тази причина, за да се използват данните за 2020 г., която е последната от действието на ОПР,
следва да се изчака поне до края на 2021 г. Въпреки, че настоящата ПО е изготвена през м. март
2022 г., не всички данни са достъпни. В този смисъл са използвани последните официални,
налични данни (за някои показатели – към 2019 г.) и те следва да бъдат интерпретирани с
мисълта, че не обхващат пълния период на действие на ОПР.
Настоящата обща оценка на въздействието на ОПР обхваща два етапа. Първият
представя най-обобщено социално-икономическото състояние в общината по ключови
демографски, социални и икономически показатели. Въпреки че те не са повлияни само от
изпълнението на ОПР, може да се приеме, че тези показатели най-точно отразяват резултатите от
провеждането на политики на регионално и местно ниво.
Вторият етап представя резултатите от изготвените конкретни специфични за ОПР
индикатори, които би следвало да отразяват ефектите от неговото изпълнение на територията на
община Харманли.

40

6.1. ОБОБЩЕНО СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКО СЪСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ НА
ОБЩИНАТА.
Ключовите показатели за социално-икономическото състояние и развитие на общината са
характеристиките на неговите население и икономика. Наличните данни са недостатъчни или
конфиденциални, така че не може да бъде направено пълно и точно сравнение между началото
на периода на действие на ОПР (началото на 2014 г.) и неговия край (края на 2020 г.).
Динамиката на населението в община Харманли показва, че броят на населението за
периода се увеличава, което е изключение от общата тенденция за цялата страна, с изключение
на част от най-големите градове. В началото на периода на действие на ОПР Харманли – към
31.12.2013 г., то е 24 201 души. В края му (към 31.12.2020 г.), то е 24 529 души (увеличение с 328
души или с 1,34% за периода от 7 години).
Коефициентът на раждаемост (брой раждания на 1000 души) за община Харманли бележи
отрицателно изменение в своята стойност през периода – намаление от 11,32‰ на 9,93‰ Все пак,
той е на по-добро ниво спрямо областта (7,4‰), региона (8,3‰) и националния (8,5‰) към 2020
г.
Коефициентът на смъртност (брой умрели на 1000 души от населението) също бележи
влошаване за разглеждания период. През 2013 г. той има стойност 15,15‰, а през 2020 г. се
повишава до 18,01‰. Но отново има по-добри стойности от данните за област Хасково (27,4‰),
за Южен централен район (21,8‰). Показателят за община Харманли е равен с този на
национално равнище (18,0‰). През 2020 г. на всички равнища се наблюдава рязко увеличение
на смъртността (с и над 3‰ на всички нива) в следствие пандемията от Covid-19.
Естественият прираст в общината е отрицателен -273 души (за 2020 г.), като отново има
влошаване спрямо стойностите към началото на периода. Увеличението е със 180 души при пряко
сравнение между годините 2013 и 2020.
Показателят механичен прираст е с положителна стойност и на него се дължи наличието
на увеличаване на общия брой на населението в общината за периода 2014-2020 г. з 2020 г. той
има стойност от 16 (увеличение със 107 при пряко сравнение с 2013 г., когато е бил отрицателен.
Въпреки положителните стойности за два от показателите – брой на населението и
механичен прираст, община Харманли е застрашена от демографския проблем. Той е
актуален на национално ниво и са необходими целенасочени действия за неговото
разрешаване. По-добрите или сходни показатели за общината спрямо областта, района и
националното равнище показват, че Община Харманли съумява да води политики, които
да запазват броя на населението и да привличат ново.
Таблица 3. Социално-икономически показатели на община Харманли
Показател (актуалност на данните)
брой на населението
(към 31.12.2013 г. и 31.12.2020 г.)
коефициент на раждаемост
(към 31.12.2013 г. и 31.12.2020 г.)
коефициент на смъртност (за 2013 г. и 2020 г.)
естествен прираст
(към 31.12.2013 г. и 31.12.2020 г.)

Стойност
в началото на
в края на
периода
периода

Изменение

24 201

24 529

+328

11,32‰

9,93‰

-1,39‰

15,15‰

18,01‰

+2,86‰

-93

-273

-180
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Показател (актуалност на данните)
механичен прираст (за 2013 г. и 2020 г.);
брой на предприятията (към 2014 г. и 2019 г.)
брой на заетите лица (към 2014 г. и 2019 г.)
стойност на произведената продукция от
нефинансовите предприятия
(за 2014 г. и 2019 г.)
произведена продукция на 1000 д.
(за 2014 г. и 2019 г.)
ниво на безработица (за 2013 г. и 2020 г.)
средна брутна годишна работна заплата (за
2014 г. и 2019 г.)

Стойност
в началото на
в края на
периода
периода
-91
16
1 043
1 100
4 222
4 193

Изменение
+107
+57
-29

183 815 000 лв.

214 269 000 лв.

+30 454 000 лв.

7 566 583 лв.

8 563 909 лв.

+997 326 лв.

16,4%

9,7%

-6,7%

6 219 лв.

9 410 лв.

+3 191 лв.

Източник: Авторски колектив, ИУПП®, по данни от НСИ

Броят на предприятията в общината бележи увеличение от 5,18% за периода 2014-2020
година. Така, към края на 2019 г., развиват дейност 1 100 броя предприятия, които са създали
произведена продукция с финансов еквивалент от 214 269 хил. лв. (ръст с 14,21% за периода).
Производителността на труда се повишава с 11,65% спрямо произведеното на 1000 д., при
положение, че броя на заетите лица намалява (с 0,69%). Това е и единственият икономически
показател, бележещ негативна стойност. Няма налични данни за направените инвестиции в
началото и в края на разглеждания период.
Нивото на безработицата бележи значително намаление с 40,85%, но остава по-висока от
показателите на национално ниво (5,2%) и регионално ниво (3,5%) за 2020 г. Данните за област
Хасково не са достатъчно точни и не могат да се използват за сравнение 6. Средната работна
заплата бележи ръст с 51,3%. Но остава с по-ниска стойност спрямо тази в областта (11 642 лв.),
района (13 388 лв.) и на национално равнище (16 687 лв.).
Икономическото развитие на общината бележи положителна тенденция. Има
увеличение по всички разгледани показатели, с изключение на намаляващия брой на заетите
лица.
Заложените в стратегическата рамка на ОПР приоритети отговарят на
необходимите, произтичащи от социално-икономическото състояние на община Харманли
и потенциалите за нейното развитие.
Община Харманли създава предпоставки за по-добро качество на живот – има
развитие на икономиката, инвестират се средства в подобряване на средата и предоставяне
на качествени услуги на населението и бизнеса. В следствие реализирането на ОПР се отчита
икономическо развитие, съпътствано от подобрена инфраструктура и околна среда. Водената
активна социална политика, заедно с икономическия ръст, би трябвало да са предпоставка за
запазване на положителното развитие и на демографските показатели.
6.2. СИСТЕМА ОТ ИНДИКАТОРИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА.
В ОПР е описано, че системата от индикатори включва два типа – за въздействие и за
резултат. Съобразени са методическите указания на МРРБ и индикаторите за въздействие
Безработни лица и коефициенти на безработица- национално ниво; статистически райони; области за 2020 г., интернет страница
на НСИ
6
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оценяват постигането на целите, а тези за резултат „са свързани с действията в рамките на
отделните приоритетни области“.
В приложената в табличен вид „Система от индикатори за наблюдение и оценка“ са
включени единствено 67 индикатора за резултат, разпределени по мерките, които оценяват.
Липсват индикатори за въздействие. В таблицата липсва междинна стойност, а има единствено
базова и целева. За част от индикаторите като базова стойност е отбелязан „Х“, а за други „0“,
като няма обяснение на значението на знака „Х“. Вероятно, той означава, че не може да се
определи или не е налична стойност.
С актуализацията на ОПР през 2015 г. са изменени индикаторите за наблюдение и оценка.
В Решението е включен списък от 113 нови индикатора, които да заменят първоначалните 67.
Освен да са изброени, за тях не е посочено нищо друго – липсва информация, към коя мярка се
отнасят, източник на данните, периодичност на отчитането, базова, междинна и целева
стойности.
При отчитането на индикаторите през отделните години, липсват данни за периода 20142017 г. като цяло липсва ГД 2014, а през следващите 3 години, в докладите не е извършвана
оценка по индикатори. Такава оценка има в МО и в докладите в периода 2018-2020 г. Оценката
се извършва по индикаторите, приложени в първоначалния вариант на ОПР Харманли, преди
приемане на актуализацията му.
Настоящата оценка също се базира на първоначално определените индикатори, и
отчитането им през годините, за които има данни.
Системата е ясно структурирана, със сравнително малък брой индикатори, което
предполага облекчено отчитане – предпоставки за реално използване на индикаторите като
подход за наблюдение и оценка на изпълнението на ОПР.
Въпреки тези предпоставки се констатират следните слабости при определянето и
отчитането на индикаторите:


има индикатори с неясно или неподходящо определени целеви стойности. Не се
разбира, по какъв начин се отчита изпълнението на индикатора – с натрупване на
стойностите или отчитане на текущата;



липсват базова или целева стойности, което прави невъзможна оценката на
изпълнението им;



индикаторът „Социални услуги и обслужвани лица, предоставяни в общината“ към
Мярка 2.5.2 „Интеграция на уязвимите групи“ е неправилно определен, защото отчита
като положително развитие увеличаването на броя ползватели на социални услуги и
не отчита по-доброто социално състояние на населението, което няма необходимост
от подкрепа;



няма отчитане на индикаторите в ГД 2014-2017 г.;



в годините с отчитане има липсващи данни и попълване на текст, а не на стойност
спрямо посочената мерна единица.

Въпреки ясната структура на системата от индикатори, самите те не са ясно дефинирани,
има неподходящи индикатори и с неподходящи стойности. Отчитането не е извършвано
регулярно всяка година. Има пропуски в данните за годините, за които има отчитане.
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Системата от индикатори страда от недостатъци и не е прилагана систематично през
годините, така че тя не може да е надежден и коректен източник за оценка изпълнението на
ОПР.
При отчитане на по-горните констатации, все пак е извършена оценка на изпълнението на
индикаторите. Тя е направена спрямо наличните данни в МО и ГД. Обобщената оценка за
изпълнението на индикаторите е следната:


преизпълнени (>100%) са целевите стойности на 27 индикатора (40,30%);



изпълнени (между 80% и 100%) са целевите стойности на 13 индикатора
(19,40%);



частично изпълнени (между 50% и 80%) са стойностите на 5 индикатора (7,46%);



не са изпълнени (<50%) целевите стойности на 21 индикаторa (31,34%);



изпълнението на 1 индикатора не може да бъде оценено, защото няма целева
стойност, спрямо която да се оцени (1,49%).

Като Приложение 3 към настоящата ПО е представена „Обобщена система от индикатори
за наблюдение и оценка“ с оценка на степента на постигането им и коментари по самите
индикатори.
7. ОЦЕНКА НА ЕФЕКТИВНОСТТА И ЕФИКАСНОСТТА НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ
РЕСУРСИ.
Оценката на ефективността и ефикасността е изготвена на базата на сравнителен и
количествен анализи.
Първият включва преглед на заложени в ОПР проекти и инициативи и доколко те са
реализирани в периода 2014-2020 г. (още наричан „техническо изпълнение на ОПР“). Тъй като
към ОПР Харманли не е представен индикативен списък с проекти, не може да се оцени степента
на тяхната реализация. Всички проекти (представени в Приложение 1), отчетени в настоящата
ПО са вече реализирани с незначителен брой такива, в процес на реализация и през новия
програмен период 2021-2027 г. Всичко това налага оценката да бъде на базата реализирането на
заложените мерки и дейности. Основата на този анализ е поставена в т. 4. „Оценка на степента
на постигане целите и устойчивостта на резултатите.“ (Вж. стр. 19). Степента на ефективност
се определя в следните граници:


ниска ефективност <50%;



средна ефективност 50%<=>80%;



висока ефективност >80%.

Вторият анализ включва оценка на ефикасността, която се базира на връзката между 2
фактора – използвани ресурси и постигнато изпълнение по приоритети (ефективност). Чрез
оценката се илюстрира доколко ефикасно са вложени ресурсите, като измерва изразходвания
бюджет за постигането на всеки от приоритетите.
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7.1. ОЦЕНКА НА ЕФЕКТИВНОСТТА.
7.1.1. Сравнение между заложените в Приоритет 1 на ОПР дейности и изпълнението им.
Приоритет 1 е насочен към мерки за развитие на икономиката в община Харманли. Този
приоритет е на трето място по размера на привлечените средства - 15,3 млн. лв., и четвърти по
степен на изпълнение – 113,89%.
Приоритетът включва 5 специфични цели, 14 мерки и 53 дейности. Отчетени са 29
осъществени проекта. При сравнение на заложените дейности и тяхното изпълнение се отчита
че, 39 дейности са изпълнени, а 14 не са. Изпълнението на дейностите по приоритета е 73,6%.
Приоритетът и заложените към него дейности са със средна степен на ефективност.
7.1.2. Сравнение между заложените в Приоритет 2 на ОПР дейности и изпълнението им.
Приоритет 2 е насочен към развитие на пазара на труда, образованието, здравеопазването,
социалните дейности, културата, социалното общуване. Този приоритет е най-втори по размер
на привлечените средства – 29,2 млн. лв. и с трети по степен на изпълнение (133,14%).
Приоритетът включва 5 специфични цели, 10 мерки и 42 дейности. Отчетени са 120
осъществени проекта (най-много от всички приоритети). При сравнение на заложените дейности
и тяхното изпълнение се отчита че, 32 дейности са изпълнени, а 10 не са. Изпълнението на
дейностите по приоритета е 76,2%. Приоритетът и заложените към него дейности са със
средна степен на ефективност.
7.1.3. Сравнение между заложените в Приоритет 3 на ОПР дейности и изпълнението им.
Приоритет 3 е насочен към инвестиции в развитието на техническата и инженерната
инфраструктури. Този приоритет е първи по размера на привлечените средства – 43,6 млн. лв. и
с най-слабо изпълнение – 46,22%.
Приоритетът включва 2 специфични цели, 5 мерки и 31 дейности. Отчетени са 56
осъществени проекта. При сравнение на заложените дейности и тяхното изпълнение се отчита
че, 30 дейности са изпълнени, а 1 не е. Изпълнението на дейностите по приоритета е 96,8%.
Приоритетът и заложените към него дейности са с висока степен на ефективност.
7.1.4. Сравнение между заложените в Приоритет 4 на ОПР дейности и изпълнението им.
Приоритет 4 е насочен към мерки за опазване и подобряване на околната средата и
управлението на отпадъците. Този приоритет е четвърти по привлечения финансов ресурс - 13,9
млн. лв. и се отчита изпълнение от 217,81% (второто най-голямо).
Приоритетът включва 1 специфична цел, 4 мерки и 22 дейности. Отчетени са 9
осъществени проекта (най-малко от всички приоритети). При сравнение на заложените дейности
и тяхното изпълнение се отчита че, 16 дейности са изпълнени, а 6 не са. Изпълнението на
дейностите по приоритета е 72,7%. Приоритетът и заложените към него дейности са със
средна степен на ефективност.
7.1.5. Сравнение между заложените в Приоритет 5 на ОПР дейности и изпълнението им.
Приоритет 5 е насочен към мерки за повишаване на административния капацитет и
предоставяне на по-качествени и повече услуги на гражданите и бизнеса от страна на Общината.
Този приоритет е с най-малък размер на заложения и привлечения финансов ресурс. Реализирани
са инвестиции за 3,3 млн. лв., изпълнението е най-доброто - 327,94%. Реализираните дейности са
45

насочени изцяло към ОбА и функционирането ѝ, както и към осъществяване на партньорства и
обмени.
Приоритетът включва 3 специфични цели, 6 мерки и 11 дейности. Отчетени са 13
осъществени проекта. При сравнение на заложените дейности и тяхното изпълнение се отчита че
всички 11 дейности са изпълнени. Изпълнението на дейностите по приоритета е 100,0%.
Приоритетът и заложените към него дейности са с висока степен на ефективност.
7.2. ОЦЕНКА НА ЕФИКАСНОСТТА.
Оценката на ефикасността е изготвена, базирайки се на сравнението на двата показателя
– използвани ресурси и постигнато изпълнение. Тя дава представа за финансовата ефективност
на ОПР Харманли 2014-2020 г. Важно е да се подчертае, че не винаги финансовата ефективност
е еквивалентна на социалните ползи – ново разкрити работни места, спестено време при
административно обслужване, получаване на подкрепа и други.
Въпреки това, графиката дава отправна точка и по същество тя прави съпоставка между
вложените ресурси в проекти, техния брой и в каква степен те са допринесли за изпълнението на
съответния приоритет. В нея големината на кръга показва броя на реализираните проекти към
съответния приоритет. Колкото по-голям е кръгът, толкова повече реализирани проекти има към
определения приоритет. В същото време колко по-нагоре е по ординатната ос, толкова по-висок
е процентът на финансово изпълнение. А колкото по-надясно по абсцисата – толкова повече
средства са изразходвани в абсолютна стойност.
Фигура 10. Сравнение между вложените ресурси в проекти, техния брой и приноса им към
изпълнението на приоритетите на ОПР
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Източник: Авторски колектив, ИУПП®
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Ефикасността е измерена без да бъдат взети под внимание средствата, получени от
физическите и юридическите лица по т.нар. „плащания за единица площ“ за периода 2014-2020
г. Това е така, защото те изначално не са били изрично планирани в ОПР, доколкото те са поскоро компенсаторни и не влияят в значителна степен за социално-икономическото развитие на
общината, а и Общинска администрация няма как да влияе върху парични потоци по тях.
Измерването на ефикасността не включва още средствата, които са получени по различни
мерки, свързани с преодоляване на Covid-19 в размер на 386 хил. лв. – тъй като тези разходи
възникват при форсмажорни обстоятелства и няма как да бъдат планирани или отчетени към
даден приоритет в ОПР.
Графиката визуализира дисбаланса при изпълнението на ОПР на община Харманли
по приоритети. Следва да се подчертае, че този дисбаланс се дължи основно на предвидените и
изразходваните средства по отделните приоритети. В този смисъл ниската ефикасност, показана
на графиката, може да се интерпретира и като лошо планиране на средствата при изготвяне на
ОПР Харманли 2014-2020 г.
Приоритет 1: Интелигентен растеж и икономическо развитие е изпълнен на 113,89%.
При планирани средства от 13,4 млн. лв. (трети по размер), стойността на осъществените проекти
към 2020 г. е 15,3 млн. лв. (запазена позиция). Броят на реализираните проекти е сравнително
малък, но е от съществено значение активността на предприемачите и привличането на частни
инвестиции.
Приоритет 2: Постигане на социална кохезия, чрез укрепване на човешкия капитал
е с финансово изпълнение от 133,14%. При планирани средства от 22 млн. лв. (втори по размер),
стойността на осъществените проекти към 2020 г. е 29,2 млн. лв. (запазена позиция). Има реално
неотчетени средства, свързани с функционирането на дейностите образование, здравеопазване,
социални дейности и култура, които биха увеличили допълнително направените разходи.
Приоритетът е от съществено значение и включва едни от най-важните дейности в общината.
Приоритет 3: Техническа и инженерна инфраструктура е първи по размер на
привлечените инвестиции (43,6 млн. лв.), но с най-малко изпълнение (46,22%). Без съмнение,
това е най-значимият приоритет за ОПР Харманли 2014-2020 г. и неговото частично реализиране
е основен фактор за неизпълнението на общата финансова рамка. Той включва реализацията на
важни проекти, свързани с обновяването на инфраструктурата, които изискват много ресурси и
време за осъществяване.
Приоритет 4: Екологично развитие е четвърти по размер на планираните (6,4 млн. лв.)
и привлечени (13,9 млн. лв.) финансови средства. Той е втори по изпълнение (217,81%). Включва
най-малък брой проекти – 9, но те са от голямо значение за опазване на околната среда,
управлението на отпадъците и рисковете от бедствия. От тази гледна точка, отличното
изпълнение е много важно за развитието на общината.
Приоритет 5: Развитие на административния капацитет и професионални умения е
с най-малка заложена финансова стойност –1 млн. лв., като успяват да се привлекат 3,3 млн. лв.
(изпълнението от 327,94% е най-голямото). Приоритетът е ключов от гледна точка на това, че е
свързан с функционирането на ОбА, която е пряко отговорна за реализирането на всички
общински политики, включително и изпълнението на ОПР Харманли 2014-2020. Реализираните
успехи са в резултат и на изпълнението на този приоритет в частност.
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8. ИЗВОДИ (ОБОБЩЕНА ОЦЕНКА) И ПРЕПОРЪКИ ОТНОСНО ПРОВЕЖДАНЕТО НА
ПОЛИТИКАТА ЗА РЕГИОНАЛНО И МЕСТНО РАЗВИТИЕ.
8.1. ОБОБЩЕНА ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПР ХАРМАНЛИ 2014-2020
ГОДИНА.
При изготвяне на обобщената оценка са взети всички изводи, направени в предходните
точки, като е разработена скала на оценка, която отговаря на следните въпроси:


Реализираните проекти съответстват ли на определената стратегическа цел на ОПР?



Съответстват ли изразходваните ресурси на заложените приоритети?



Съответстват ли изразходваните ресурси на постигнатите резултати?



Постигнатите резултати дали се очаква да са устойчиви във времето?

Целенасочено, настоящето обобщение е извършено на ниво „приоритет“ и „специфична
цел“, защото в цялостната стратегическа рамка на ОПР те би следвало да са най-устойчиви.
Използваната скала е тристепенна:
Приоритетът е изцяло осъществен
Приоритетът е частично осъществен
Приоритетът не е осъществен
Таблица 4. Обобщена оценка по приоритети
Приоритет

Оценка на
изпълнението

Коментар/препоръка

Приоритет 1. Интелигентен
растеж и икономическо
развитие

Приоритетът е важен, сравнително добре
формулиран и структуриран спрямо нуждите и
потенциалите на общината. Постигната е
финансова реализация на 113,89%, което е
отлично и оказва съществено въздействие
върху развитието на икономиката в общината.

Приоритет 2. Постигане на
социална кохезия, чрез
укрепване на човешкия капитал

Приоритетът е добре формулиран и
структуриран. Отлично финансово изпълнение,
въпреки че не са отчетени част от делегираните
от държавата дейности в сферите образование,
социални дейности, здравеопазване и култура.

Приоритет 3. Техническа и
инженерна инфраструктура

Приоритетът е добре формулиран и
структуриран, с най-голяма финансова тежест в
ОПР. Част от дейностите по облагородяване на
публичните пространства се припокриват с
такива от Приоритет 2. Колебливо финансово
изпълнение, въпреки че няма данни и не могат
да се отчетат няколко реализирани проекта.

Приоритет 4. Екологично
развитие

Приоритетът е формулиран и структуриран
добре – с ясна насоченост и отлична
реализация.
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Приоритет

Оценка на
изпълнението

Приоритет 5. Развитие на
административния капацитет и
професионални умения

Коментар/препоръка
Приоритетът е формулиран неясно, като е
трудно дефинирането на разликите в
разпределението на дейностите между трите
цели. Важен за цялостното функциониране на
ОбА и осъществяване на планираните
политики, в частност изпълнението на ОПР.
Отлична финансова реализация.

Източник: Авторски колектив, ИУПП®

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


ОПР на Харманли се е утвърдил като основен документ за управление и
провеждане на интегрирана местна политика за устойчиво развитие на
Общината, като това продължава и с актуалния ПИРО за периода 2021-2027 г.



Разработеният ОПР има добра структура, съдържание и обоснованост на
предложената стратегическа рамка.



Мисията е допълнителна и излишна в стратегическата рамка. Визията би могла да бъде
по-кратка, ясна и съдържателна, което да я направи по-лесна за разбиране и приемане
от страна на всички заинтересовани.



Стратегическата цел, приоритетите и специфичните цели отговарят на визията и
кореспондират с плановите документи на областно и регионално ниво.



Приоритетите са ясно и точно формулирани, обхващат ключовите за развитието
на община Харманли сфери.



В документа на места името на Приоритет 1 е различно – използват се „Интелигентен
растеж и икономическо развитие“ и „Интелигентен растеж и развитие на
традиционните и нови производства в община Харманли“. Същото се наблюдава и при
няколко имена на специфични цели и мерки.



Заложените мерки и дейности са добре формулирани и ясни. Претърпяват
преработка с приемането на актуализирана Програма за реализация през 2015 г.
Решението с промяната е отразено в Програмата за реализация, но не е спазена
оригиналната структура и новите дейности са разпределени по специфични цели,
но не и по мерки.



Приетите нови индикатори през 2015 г. са неприложими. Не представляват
система от индикатори, а само списък с потенциални такива.



В ОПР е описана структурата на индикатори за въздействие и резултат, но такива за
въздействие не са включени в системата от индикатори. Подбрани са минимален брой
индикатори, които да бъдат сравнително лесни за отчитане. Установени са
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неточности при избора на индикаторите и определяне на показателите им. Това
затрудняват отчитането и оценката на част от тях. Липсва междинна стойност за
всички индикатори.


Има известно нарушение в регулярното и в срок изготвяне на ГД за напредъка на
изпълнението на ОПР. Липсва ГД за 2014 г., а за 2015 г. и 2016 г. е изготвен общ
документ. Спазена е структурата, изискващи се в ЗРР, обемът и съдържанието са в
необходимия детайл. Начинът на поднасяне на информация е удобен.



Изпълнението на индикаторите е отчитано само за периода 2017-2020 г. в МО и в
ГД 2018-2020. Използвана е оригиналната матрица на индикаторите преди
актуализацията на ОПР от 2015 г.



Извършената Междинна оценка през 2017 г. е положителна и отчита промените в
социално-икономическия живот в общината. Предложени са минимални промени за
коригиране на дребни грешки и неточности, най-вече по отношение на
индикаторите. Не е изготвена нова актуализация на ОПР след тази от 2015 г. Тези
проблеми не са отстранени.



Финансовото изпълнение на ОПР е много добро, което се дължи на
преизпълнението на четири от приоритетите, компенсиращи незадоволителното
реализиране на Приоритет 3, които е с най-голяма финансова тежест.



Постигнат е много добър баланс и ритмичност при привличането на средствата
по години, както и в разпределението на средствата спрямо територията и
населението ѝ.

От направените изводи може да се заключи, че от гледна точка на своята структура
и оформление, ОПР е добре изготвен документ.
Цялостната финансова реализация е много добра, но не и изпълнението спрямо
индикативното разпределение – отлично изпълнени са четири приоритета, което
компенсира неизпълнението на този с най-голяма финансова тежест.
Има нужда от подобрение на процеса по наблюдение на плана – по-добро,
последователно и задълбочено разработване на ГД, най-вече в отчитането на индикаторите.
Ефектите от прилагането на плана са видими – икономиката на община Харманли се
развива в положителна посока; постоянно се подобряват образованието, здравеопазването,
социалните услуги; обновява се техническата инфраструктура; ОбА функционира на много
добро ниво и е основен фактор да се прилагат успешно заложените политики.
8.2.1. Сравнение с изводите и препоръките на ПО на Регионалния план за развитие (РПР)
на Южния централен район (ЮЦР) от ниво 2.
С промени в ЗРР в сила от 13.03.2020 г. е отменено изготвянето на ПО на Областната
стратегия за развитие на област Хасково за периода 2014-2020 г. и на Регионална схема за
пространствено развитие на област Хасково за периода 2014-2020 г., но такъв е изготвен на
Регионалния план за развитие на ЮЦР за периода 2014-2020 г.
Наличието на ПО на РПР на ЮЦР прави възможно настоящият доклад да бъде
сравнен с подобен от по-високо йерархично ниво, т.е. да се сравни провеждането на
политиките на регионално и местно развитие. Все пак, липсата на ПО на ниво област като
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междинно ниво, не дава възможност за пряко сравняване между отделните нива, тъй като те не
са непосредствено разположени в йерархичната структура.
В заключенията на ПО на РПР на ЮЦР и ПО на ОПР Харманли се установяват редица
сходства в отчитането напредъка по социално-икономическите показатели:


Отчитат се измененията в демографските профили на района и общината, които
показват наличие на устойчива тенденция на намаляване на населението.
Въпреки че двете нива не са пряко сравними, и в община Харманли и в района,
населението ще остане сравнително стабилно като численост и демографски
показатели.



Социалното и икономическото развитие на ЮЦР и на община Харманли се
характеризират с положителна промяна на ключови макроикономически
индикатори.



Продължава да не се наблюдава съществен напредък в преодоляването на
вътрешнорегионалните различия в ЮЦР. Въпреки липсата на статистика на ниво
община Харманли, тя противодейства на това, като териториалното разпределение на
инвестициите при нея са балансирани.

Тези сходства показват зависимостта на община Харманли от процесите на по-горно ниво.
Със своята големина и икономика, Общината не е съществен фактор както на областно ниво, а
още по-малко на регионално. Това я поставя в неизгодна позиция на подчинение и зависимост от
процеси от по-високо равнище.
При осъществяването на местните политики за развитие са необходими проява на
ясно осъзнаване и приоритизиране на силните страни и потенциалите, решителност и
последователност на действията, гъвкавост спрямо променящите се условия и проява на
иновативност.
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8.3. ИЗВОДИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПР ПО ПРИЕТИТЕ КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА.
В долната таблица са систематизирани изводите, направени в ПО по критериите за оценка. Те могат да послужат на Общината за насока при
бъдещи разработки на различни стратегически документи, свързани с провеждането на местна политика.
Таблица 5. Изводи за изпълнението на ОПР, според приетите критерии за оценка
Обоснованост
Стратегическата рамка
отговаря на визията,
като съответства на
социално-икономическите
условия в общината и
стратегическите
документи от по-горни
нива.
Ясна стратегическа
рамка, улесняваща
изпълнението.
Неясно дефинирани
специфични цели към
Приоритет 5.
Неподходящо
разпределение на
конкретни дейности по
някои от мерките.
Промяна на структурата
с приемането на
актуализацията през
2015 г.

Ефективност
Финансова реализация от
74,29%.

Изпълнени множество и
съществени проекти,
важни за община
Харманли.

Ефикасност
Изразходването на
ресурсите, при
изпълнението на проектите
в периода 2014 – 2020 г., е
ефикасно, доколкото се
провеждат съответните
процедури по Закона за
обществените поръчки,
които позволяват
получаването на най-добро
съотношение
цена/качество.

Пряко влияние на
различни сфери от
живота в общината –
икономика, социални
дейности, околна среда и
инфраструктура,
административен
капацитет.

Сравнението между
заложените финансови
средства и очакваните
резултати с постигнатото
към края на 2020 г.,
показва, че ефективността
на ОПР е много добра и
отлична.

Привлечен значителен
финансов ресурс – 101,941
млн. лв., със значимо
самоучастие от страна на
Общината.

Устойчивост
Голяма част от
реализираните проекти
имат дълготраен
резултат, което неминуемо
ще има устойчив ефект
върху цялостното развитие
на общината. От тях найзабележими примери са
проектите за
инфраструктурно развитие.
Инвестициите и
положителното развитие на
икономиката, социалните
дейности и качественото
административно
обслужване са двигател на
общото развитие.
Приемственост в ПИРО
Харманли 2021-2027 г. на
политиките и приоритетите
на ОПР Харманли 20142020 г.

Прозрачност
Към момента на съставяне на
настоящата ПО, налични на интернет
страницата на Общината са единствено
самият ОПР и Решението за
актуализирането му. Не са налични и
достъпни междинната оценка и
годишните доклади.
Необходимост от прецизиране на
подхода при съставяне на ГД –
нужда от подобрение в детайлите,
прецизиране и последователност в
подхода.
Липсата им затруднява прегледа,
съпоставката и анализа на ГД и
цялостната оценка на ОПР. Това се
отнася както за професионално
заинтересовани лица с опит, но найвече за всеки обикновен човек, който
би проявил желание.
По-значимите проекти, финансирани
със средствата на ЕСИФ, имат бюджет
за публичност, който се разходва за
запознаване на обществеността с
очакваните резултати.

Източник: Авторски колектив, ИУПП®
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9. ПРИЛОЖЕНИЯ.
Приложение 1: Списък с реализирани проекти и дейности на ОПР Харманли 2014-2020 г.
Приложение 2: Обобщена таблица за финансовото изпълнение на ОПР Харманли 2014-2020 г.
Приложение 3: Обобщена система от индикатори за наблюдение и оценка на ОПР Харманли
2014-2020 г.
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Приоритет 1. Интелигентен растеж и
икономическо развитие
Стартова помощ за млад
земеделски стопанин за
1
отглеждане и създаване на
трайно насаждение
Разширяване на дейността
и диверсификация на
2
продукцията на „Славей-Г“
ЕООД
Разходи за дейността на ОП
„Общински паркинги,
пазари, отдих и туризъм“
3
2
(пазари, паркиране, клубове
на пенсионера, ученически
и почивни лагери)
Разкриване на нови
4
работни места в „Димана“
АД
Проект по Подмярка 6.1
„Стартова помощ за млади
земеделски стопани“ от
5-14
мярка 6 „Развитие на
стопанства и предприятия“
- 10 проекта
Провеждане на фестивали и
празници „На хармана“,
„Тракийска шевица“,
„Изворът на белоногата“,
15
2
„Карабаа“, „Трифон
зарезан“, „Ден на
Харманли“, барт фест
„Поетични струни“ и др.

15 295 862,44

6 406 557,00

5 011 731,29

24 447,50

24 447,50

2 265 894,00

1 359 330,00

1 256 827,00

34 188,00

>2020

0,00

2020

3 843 386,15

2019

Други
източници

2018

Частни
инвестиции

906 564,00

34 188,00

1 222 639,00

126 435,69

126 435,69

366 712,50

366 712,50

79 000,00

Централен
бюджет

2017

Фондове на
ЕС

2016

Общински
бюджет

2015

Стойност
(лв.)

Период на реализация

2014

Проект/инициатива

Разпределение на финансовите средства

<2014

№

Участие в
друг
приоритет

Приложение 1: Списък с реализирани проекти и дейности на ОПР Харманли 2014-2020 г.

79 000,00
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16

17

18
19

20

21

22

23

Проект „Преустройство и
пристройка към бивша база
Сердика – Харманли“
Проект „Подобряване на
производителността, чрез
закупуване на Модулен
обект за преработка на
мляко с капацитет 250
литра на ден и
производство на сирене,
кисело мляко и кашкавал“
Проект „Изграждане на
предприятие за преработка
на говеждо месо“
Дейност на ОП „Горска
компания“
Проект „Подобряване на
производствения капацитет
и увеличаване на обема на
износа в „Димана“ АД“
Проект „Подобряване на
производствения капацитет
в „Елпром Харманли“ АД
чрез внедряване на нови
технологии за подобряване
на ресурсната ефективност
и ефикасност
Проект „Повишаване
потенциала на местните
продукти и услуги“
Проект „Повишаване на
енерийната ефективност на
производствения процес в
„Хлебна промишленост“
АД“

787 291,02

393 645,50

393 645,52

61 941,60

0,00

61 941,60

>2020

2020

2019

614 121,57

614 121,57
5 104 918,00

Други
източници

2018

Частни
инвестиции

2017

Централен
бюджет

2016

Фондове на
ЕС

2015

Общински
бюджет

2014

Стойност
(лв.)

Период на реализация

<2014

Проект/инициатива

Участие в
друг
приоритет

№

Разпределение на финансовите средства

5 104 918,00

681 043,32

402 481,80

278 561,52

568 092,80

340 800,00

227 292,80

2 310,00

0,00

2 310,00

1 596 755,00

798 103,00

798 652,00
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Проект „Модернизация на
земеделско стопанство за
24 производство на
зеленчукови и зърнено житни култури“
Проект „Изграждане на цех
25
за производство на тахан“
Проект „Изграждане на
26 Салон за красота в гр.
Харманли“
Проект „Изграждане и
оборудване на
микропредприятие за
27 производство на
облицовъчни комплекти за
вендинг автомати в град
Харманли“
Проект „Закупуване на
оборудване и съоръжения
28
за модернизация на
винарна“
Изпълнение на Стратегия
за Водено от общностите
местно развитие 29
5
Сдружение „Местна
инициативна група
Харманли“
Приоритет 2. Постигане на социална
кохезия, чрез укрепване на човешкия
капитал
1

Закупуване на техника за
Местна комисия за борба
срещу противообществените
прояви на малолетни и
непълнолетни (МКБППМН)

75 336,49

193 319,24

>2020

2020

2019

Други
източници

2018

Частни
инвестиции

2017

Централен
бюджет

2016

Фондове на
ЕС

2015

Общински
бюджет

2014

Стойност
(лв.)

Период на реализация

<2014

Проект/инициатива

Участие в
друг
приоритет

№

Разпределение на финансовите средства

117 982,75

121 914,18

121 914,18
134 416,62

29 776,32

104 640,30

140 839,65

0,00

140 839,65

142 792,00

67 871,74

74 920,26

1 026 790,75

1 026 790,75

29 231 141,57

2 869 506,39

2 794,00

2 794,00

5 518 045,46

20 489 081,10

0,00

354 508,62
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2

3

4

5

6

7

8

Инсталиране на сигналноохранителни системи - 2
бр. в сграда на Спортен
комплекс „Хеброс“ в гр.
Харманли
Ремонт на съществуващи
стълби с благоустрояване
на пространството около
тях, във връзка с
функционалното им
предназначение за
преодоляване на
денивелацията и достъп до
„Парк Димана Данева“
Ремонт на съществуваща
стълбищна клетка с
изграждане на рампа за
хора в неравностойно
положение към сграда на
читалище в с. Върбово
Ремонт на общински детски
лагер за отдих на
харманлийски и сирийски
деца
Текущ ремонт на
Исторически музей, гр.
Харманли
Реконструкция на зона за
обществен отдих „Парк
Димана Данева“
Разходи за функциониране
на Център за обществена
подкрепа (ЦОП)

60 000,00

8 010,00

8 010,00

323 234,00

323 234,00

20 280,00

719 399,00

>2020

2020

2019

2018

2017

Други
източници

60 000,00

73 476,00

73 476,00

3

Частни
инвестиции

3 067,00

3 067,00

3

Централен
бюджет

2016

Фондове на
ЕС

2015

Общински
бюджет

2014

Стойност
(лв.)

Период на реализация

<2014

Проект/инициатива

Участие в
друг
приоритет

№

Разпределение на финансовите средства

20 280,00

719 399,00
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9

10

11

12

13

14
15

16

17
18
19

Разходи за функциониране
на Център за настаняване
от семеен тип за
деца/младежи с увреждане
(ЦНСТМДУ)
Разходи за функциониране
на общински социални
жилища
Разходи за функциониране
на Дом за стари хора, гр.
Харманли
Разходи за разширение и
поддръжка на гробищен
парк в гр. Харманли
Разходи за осъществяване
на дейност Домашен
социален патронаж
Разходи за обновяване на
клуб на пенсионера в ІІІ
кв., гр. Харманли
Разходи за младежки
дейности
Разходи за дейността на ОП
„Общински паркинги,
пазари, отдих и туризъм“
(пазари, паркиране, клубове
на пенсионера, ученически
и почивни лагери)
Разходи за дейности от
спортния календар
Разходи за дейности от
културния календар
Проектиране разширение
на сграда за борба - спортна
база

>2020

2020

2019

2018

2017

2016

Други
източници

2 407 130,00

25 133,00

129 839,00

3 478 446,00

3 478 446,00

1

Частни
инвестиции

165 898,00

2 407 130,00

154 972,00

Централен
бюджет

1 214 313,00

1 214 313,00

165 898,00

Фондове на
ЕС

2015

Общински
бюджет

2014

Стойност
(лв.)

Период на реализация

<2014

Проект/инициатива

Участие в
друг
приоритет

№

Разпределение на финансовите средства

33 084,00

33 084,00

20 000,00

20 000,00

1 256 827,00

1 222 639,00

48 800,00

48 800,00

369 500,00

369 500,00

19 990,00

19 990,00

34 188,00
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20

21

22

23
24
25
26

27

28
29
30
31

Проект „От компютрите
към игрите на открито –
зона за отдих и спорт в гр.
Харманли“
Проект „Изграждане на
зона за игра и отдих в с.
Шишманово“
Проект „Изграждане на био
градинки и беседкапясъчник в ДГ „Детски
свят“ филиал в с. Върбово“
Проект „Детска площадка в
с. Българин“
Проект „Щастливи и
игриви“
Проект „Харманли в песни
и багри“
Проект „Харманли –
култура, традиции и
обичаи“
Проект „Укрепване на
първичната медицинска
помощ в изолирани и бедни
трансгранични райони“
Проект „Спортен
подготвителен лагер“
Проект „Спорт и здраве“
Проект „Социални услуги
за жителите на Община
Харманли“
Проект „Слънчеви деца“

9 386,00

9 386,00

3

9 991,00

9 991,00

4

4 995,00

4 995,00

9 641,00

9 641,00

5

2 000,00

2 000,00

132 910,00

9 360,00

10 028,00

552 838,59

552 838,59

999,90

200,00

200,00

>2020

469 746,31

469 746,31
1 999,59

2020

123 550,00

10 028,00

999,90

2019

Други
източници

2018

Частни
инвестиции

2017

Централен
бюджет

2016

Фондове на
ЕС

2015

Общински
бюджет

2014

Стойност
(лв.)

Период на реализация

<2014

Проект/инициатива

Участие в
друг
приоритет

№

Разпределение на финансовите средства

1 999,59
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32

33

34

35
36
37

38

39

Проект „Реконструкция и
модернизация на Спортен
комплекс „Хеброс“ в гр.
Харманли“
Проект „Разкриване и
устойчиво функциониране
на център за настаняване от
семеен тип в град
Харманли“
Проект „Продължаваща
подкрепа за
деинституционализация на
деца и младежи с
увреждания и техните
семейства в Дневен център
„Надежда“, гр. Харманли“
Проект „Помощ за
интеграция“
Проект „Помощ в дома“
Проект „Подобряване
условията за социално и
културно общуване в с.
Върбово“
Проект „Подобряване на
материалната база в Дом за
стари хора - град
Харманли“
Проект „Повишаване на
енергийната ефективност
на сградите на НУ „Отец
Паисий“, гр. Харманли“

141 770,00

141 770,00

526 889,62

526 889,62

561 315,68

561 315,68

109 130,00

109 130,00

>2020

2020

2019

2018

2017

Други
източници

2 000,00

40 000,00

40 000,00

219 085,00

Частни
инвестиции

5 090 972,00

5 090 972,00

2 000,00

Централен
бюджет

2016

Фондове на
ЕС

2015

Общински
бюджет

2014

Стойност
(лв.)

Период на реализация

<2014

Проект/инициатива

Участие в
друг
приоритет

№

Разпределение на финансовите средства

32 863,00

186 222,00

60

40

41

42

43

44

45

46

Проект „Патронажна грижа
за възрастни хора и лица с
увреждания в община
Харманли“, по договор №
BG05M9OP001-2.103-0034
Проект „Патронажна грижа
за възрастни хора и лица с
увреждания в община
Харманли“, по договор №
BG05M9OP001-2.101-0056
Проект „Патронажна грижа
за възрастни хора и лица с
увреждания в община
Харманли", по договор №
BG05M9OP001-2.040-0107
Проект „Парк с детски кът
за отдих и игри на открито
в с. Орешец”
Проект „От всичко най обичам сред природата да
тичам“
Проект „Основен ремонт,
реконструкция,
консервация и реставрация
на Исторически музей - гр.
Харманли“
Проект „Осигуряване на
топъл обяд в община
Харманли, договор
BG05FMOP001-3.002-0010
Осигуряване на топъл обяд
- 2016-2020“

71 416,80

71 416,80

163 500,00

163 500,00

178 312,63

178 312,63

2 000,00

>2020

2020

2019

Други
източници

2018

Частни
инвестиции

2017

Централен
бюджет

2016

Фондове на
ЕС

2015

Общински
бюджет

2014

Стойност
(лв.)

Период на реализация

<2014

Проект/инициатива

Участие в
друг
приоритет

№

Разпределение на финансовите средства

2 000,00

4 996,62

4 996,62

112 860,00

112 860,00

328 691,99

328 691,99

61

47

48

49

50
51
52

53

54

55

Проект „Осигуряване на
топъл обяд в община
Харманли, договор
BG05FMOP001-3.001
Осигуряване на топъл обяд
- 2015“
Проект „Организиране и
провеждане на спортновъзстановителен и
подготвителен лагер“
Проект „Озеленяване и
монтиране на детски
съоръжения за игра на
открито в ДГ „Ален мак“ в
гр. Харманли“
Проект „Обновяване на
„Гробищен парк“ в гр.
Харманли“
Проект „Облагородяване на
училищната среда“
Проект „Моето училище –
свят на общи мечти“ (ОУ
„Иван Вазов“)
Проект „Кът за отдих и
забавление за млади и
стари“
Проект „Изграждане на
футболно игрище,
находящо се в ПИ с ид.
77181.18.89 по КК на гр.
Харманли“
Проект „Играя и
спортувам“

4

>2020

2020

2019

2018

2017

Други
източници

1 000,00

4 794,00

4 794,00

117 566,92

117 566,92
2 000,00

Частни
инвестиции

2016

Централен
бюджет

38 309,47

38 309,47

1 000,00

Фондове на
ЕС

2015

Общински
бюджет

2014

Стойност
(лв.)

Период на реализация

<2014

Проект/инициатива

Участие в
друг
приоритет

№

Разпределение на финансовите средства

2 000,00
54 338,00

54 338,00

2 000,00

2 000,00

125 384,00

48 092,00

2 000,00

2 000,00

77 292,00

62

56

Проект „Зелена магия в с.
Бисер“

2 000,00

2 000,00

57

Проект „Заедно за по-добро
здраве“ (здравен медиатор)

1 000,00

1 000,00

58

59

60

61

62

63
64
65
66
67

Проект „Дървото на
живота“
Проект „Доброволен труд
от младите хора в общ.
Харманли за подобряване
на околната среда“
Проект „Дневен център за
подкрепа на деца с
увреждания и техните
семейства „Надежда“, гр.
Харманли“
Проект „Детски свят желано място за всеки“
Проект „Детска площадка
за игра на деца от 3 до 12
години в с. Бисер, община
Харманли“
Проект „ДГ „Пролет“–
любимо място за игри“
Проект „Движение и здраве
за активни и щастливи
деца“
Проект „Дар към
природата“
Проект „Да си създадем подобър живот“
Проект „Възстановяване на
зона за отдих в с.
Преславец“

5

>2020

2020

2019

2018

Други
източници

2017

Частни
инвестиции

2016

Централен
бюджет

103 690,00

103 690,00

2 000,00

2 000,00

438 373,19

57 818,00

380 555,19

9 152,10

9 152,10

10 000,00

10 000,00

1 998,90

1 998,90

2 000,00

2 000,00

1 000,00

1 000,00

1 500,00

1 500,00

9 360,00

Фондове на
ЕС

2015

Общински
бюджет

2014

Стойност
(лв.)

Период на реализация

<2014

Проект/инициатива

Участие в
друг
приоритет

№

Разпределение на финансовите средства

9 360,00

63

68
69
70

71

72

73

74

75

Проект „Възраждането на
старите исторически и
културни коридори“
Проект „Бъдещето
принадлежи на талантите“
Проект „Tech Lab – Робот
ръка – Добот - Маджик“
Провеждане на фестивали и
празници „На хармана“,
„Тракийска шевица“,
„Изворът на белоногата“,
„Карабаа“, „Трифон
зарезан“, „Ден на
Харманли“, барт фест
„Поетични струни“ и др.
Провеждане на събития
„Водни пръски“, „Аз
обичам Харманли“,
футболен турнир „Сава
Савов“, шампионат по
„Корабомоделизъм“,
„Народни борби“ и други
Проект „Преустройство на
сграда находяща се на бул.
България № 13 (бивша
Тютюнева)“
Закупуване на оборудване
и техника за ОУ „Иван
Вазов“, с. Славяново
Основен ремонт покрив на
сградата за столова в
детски лагер, гр.
Добринище

1

>2020

2020

2019

2018

Други
източници

736 825,57

1 000,00

1 000,00

3 756,00

3 756,00

79 000,00

79 000,00

11 000,00

11 000,00

434 755,00

110 715,00

324 040,00

1 256,00

1 256,00

59 966,00

Частни
инвестиции

2017

Централен
бюджет

2016

736 825,57

Фондове на
ЕС

2015

5

Общински
бюджет

2014

Стойност
(лв.)

Период на реализация

<2014

Проект/инициатива

Участие в
друг
приоритет

№

Разпределение на финансовите средства

59 966,00

64

76
77
78

79

80
81

82

83

84

Основен ремонт на
читалищата в с. Иваново, с.
Лешниково и с. Върбово
Кът за отдих и игра в с.
Иваново
Консервация и реставрация
на „Сводестия мост“
(НКЦ), гр. Харманли
Капиталов
трансфер/допълнително
финансиране за „МБАЛ Харманли“ ЕООД
Капиталов трансфер за
„МЦ 1 - Харманли“ ЕООД
Кампания „Моят град е и
моя грижа“ (финансирани 2
проекта)
Изграждане стълбищна
платформа за хора с
увреждания в СУ „Неофит
Рилски“
Изграждане на система за
видеонаблюдение и
закупуване на техника за
Дневен център за подкрепа
на деца с увреждания и
техните семейства
„Надежда“, гр. Харманли
Изграждане на площадка за
стрийт фитнес в УПИ ІІ, кв.
112 по ПУП на гр.
Харманли - 1 бр. (кв.
Тракия)

>2020

2020

2019

2018

9 820,00

9 820,00
36 000,00

36 000,00

185 000,00

60 000,00

10 000,00

10 000,00

5 000,00

5 000,00

125 000,00

49 600,00

49 600,00

15 000,00

Други
източници

255 589,00

255 589,00

6 524,00

Частни
инвестиции

2017

Централен
бюджет

2016

Фондове на
ЕС

2015

Общински
бюджет

2014

Стойност
(лв.)

Период на реализация

<2014

Проект/инициатива

Участие в
друг
приоритет

№

Разпределение на финансовите средства

3 814,00

2 710,00

15 000,00

65

85

86

87

88

89
90
91

92

93

94

Изграждане на
многофункционална
спортна площадка в района
на бежанския център в гр.
Харманли
Изграждане на изцяло нова
спортна площадка за
футбол в двора на СУ
„Неофит Рилски“
Изграждане на детска
площадка в ЦДГ „Детски
свят“, гр. Харманли
Изграждане на беседка в
„Център за обществена
подкрепа“
Изграждане детска
площадка в ОДЗ „Ален
мак“, гр. Харманли
Закупуване на тепих за
борба
Закупуване на оборудване
и техника за СУ „Неофит
Рилски“, гр. Харманли
Закупуване на оборудване
и техника за ОУ „Христо
Ботев“, с. Българин
Закупуване на оборудване
и техника за ОУ „Христо
Ботев“, с. Бисер
Закупуване на оборудване
и техника за ОУ „Св. Св.
Кирил и Методий“, с.
Иваново

>2020

2020

2019

2018

Други
източници

2017

Частни
инвестиции

153 104,00

153 104,00

115 628,00

115 628,00

25 569,00

1 100,00

8 256,00

8 256,00

24 469,00

24 053,00

24 053,00
6 000,00

Централен
бюджет

2016

Фондове на
ЕС

2015

Общински
бюджет

2014

Стойност
(лв.)

Период на реализация

<2014

Проект/инициатива

Участие в
друг
приоритет

№

Разпределение на финансовите средства

6 000,00
68 082,00

68 082,00

2 328,00

13 501,00

11 173,00

5 932,00

625,00

5 307,00

14 300,00

200,00

14 100,00

66

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

Закупуване на оборудване
и техника за ОУ „Иван
Вазов“, гр. Харманли
Закупуване на оборудване
и техника за НУ „Ал.
Константинов“, гр.
Харманли
Закупуване на оборудване
и техника за Историческия
музей
Закупуване на оборудване
и техника за Дом за стари
хора
Закупуване на оборудване
и софтуер за нуждите на
Отдел „Образование“
Закупуване на оборудване
и програмни продукти за
Домашен социален
патронаж
Закупуване на оборудване
за НУ „Отец Паисий“, гр.
Харманли
Закупуване на оборудване
за ДГ „Ален мак“, гр.
Харманли
Доставка и монтаж на
фитнес уреди на открито в
УПИ II, кв. 99 по ПУП на
гр. Харманли
Доставка и монтаж на
съоръжения за обособяване
на площадка за кучета в
„Парк Димана Данева“

252,00

44 844,00

>2020

2020

2019

2018

62 549,00

6 561,00

3 396,00

7 000,00

7 000,00

121 622,00

15 607,00

32 209,00

32 209,00

665,00

2 500,00

106 015,00

65 987,00

65 987,00

3 400,00

3 269,00

14 990,00

14 990,00

20 000,00

Други
източници

44 592,00

62 549,00

6 669,00

Частни
инвестиции

2017

Централен
бюджет

2016

Фондове на
ЕС

2015

Общински
бюджет

2014

Стойност
(лв.)

Период на реализация

<2014

Проект/инициатива

Участие в
друг
приоритет

№

Разпределение на финансовите средства

10 000,00

10 000,00

67

105

106

107

108

109

110

111

112

113

Доставка и монтаж на
съоръжения за детски
площадки в детските
градини в гр. Харманли
Доставка и монтаж на
съоръжения за детски
площадки в гр. Харманли
Доставка и монтаж на
съоръжения за детска
площадка в с. Славяново,
Община Харманли
Доставка и монтаж на
съоръжения за детска
площадка в с. Остър камък
Доставка и монтаж на
съоръжения за детска
площадка в с. Шишманово
Благоустрояване на
спортната инфраструктура
и на инфраструктурата за
отдих
Благоустрояване на
образователната
инфраструктура
Кампания „Гласът на
младите“ по Плана за
развитие на младежки
дейности на община
Харманли за 2017 г.
(финансирани 6 проекта)
Проект „Целево
подпомагане с топъл обяд в
община Харманли“

214 083,00

3 500,00

210 583,00

15 000,00

12 726,00

2 274,00

>2020

2020

2019

8 842,00

5 090 972,00

5 090 972,00

324 000,00

324 000,00

82 331,00

2018

15 000,00

15 000,00

11 400,00

Други
източници

63 682,00

63 682,00

8 842,00

Частни
инвестиции

2017

Централен
бюджет

2016

Фондове на
ЕС

2015

Общински
бюджет

2014

Стойност
(лв.)

Период на реализация

<2014

Проект/инициатива

Участие в
друг
приоритет

№

Разпределение на финансовите средства

11 400,00

82 331,00

68

114

115
116

117

118

119

120

Проект „Повишаване на
професионалната
квалификация и
компетенции на човешките
ресурси в „Даниел Фешън“
ООД“
„Облагородяване на кв.
„Тракия“ № 7“
Проект „Нови възможности
за заетост в „Даниел
Фешън“ ООД“
Проект „Изграждане на
център за настаняване от
семеен тип и дворна
пространство град
Харманли“
Проект „Изграждане на
спортна площадка, уреди за
фитнес на открито и
озеленяване на кв. 44 по
ПУП в гр. Харманли“
Проект „Изграждане на
площадка за стрийт фитнес
в кв. 44 по ПУП на гр.
Харманли - 1 бр. (до
Спортната площадка)“
Проект „Изграждане и
оборудване на
комбинирано спортно
игрище, разположено в
Парк „Димана Данева“, гр.
Харманли“

62 208,00

209 881,00

209 881,00

145 208,00

>2020

2020

2019

2018

2017

2016

Други
източници

54 745,00

15 000,00

15 000,00

47 396,69

Частни
инвестиции

1 000,00

62 208,00

199 953,00

Централен
бюджет

87 083,00

87 083,00

1 000,00

Фондове на
ЕС

2015

Общински
бюджет

2014

Стойност
(лв.)

Период на реализация

<2014

Проект/инициатива

Участие в
друг
приоритет

№

Разпределение на финансовите средства

47 396,69

69

Приоритет 3. Техническа и инженерна
инфраструктура
Проект „Управление на
водния цикъл на гр.
Харманли - изграждане на
1
пречиствателна станция за
отпадъчни води,
водопровод и канализация“
Тласкателен водопровод от
2
ПС с. Орешец до резервоар
с. Орешец
3

4

5-19

20

21

22

Закупуване на табло с LED
осветление - карта на ЕС
Изграждане на система за
видеонаблюдение по
възлови места в гр.
Харманли
Дейности по
рехабилитация,
реконструкция и
изграждане на
водопроводна мрежа
Рехабилитация на път II-76
Рехабилитация и
реконструкция на уличната
мрежа, тротоари и
съоръжения към тях в част
от населените места на
Община Харманли
Рехабилитация и
реконструкция на
общинска пътна мрежа в
Община Харманли

43 638 812,38

10 518 279,06

29 520,00

29 520,00

>2020

85 791,00

2020

0,00

2019

17 991 412,32

Други
източници

2018

15 043 330,00

Частни
инвестиции

2017

Централен
бюджет

2016

Фондове на
ЕС

2015

Общински
бюджет

2014

Стойност
(лв.)

Период на реализация

<2014

Проект/инициатива

Участие в
друг
приоритет

№

Разпределение на финансовите средства

229 787,00

229 787,00
1 500,00

1 500,00

66 262,00

26 288,00

39 974,00

9 605 144,00

4 409 940,00

5 129 404,00

0,00

65 800,00

0,00

4 502 105,00

352 162,00

1 140 827,00

3 009 116,00

5 337 281,00

79 108,00

4 745 240,00

512 933,00

70

23

24

25

26

27
28
29
30

31
32

Ремонт на съществуващи
стълби с благоустрояване
на пространството около
тях, във връзка с
функционалното им
предназначение за
преодоляване на
денивелацията и достъп до
„Парк Димана Данева“
Реконструкция на улицата
край училището в с.
Българин
Реконструкция на зона за
обществен отдих „Парк
Димана Данева“
Разходи за дейността на ОП
„Превенция,
благоустройство и
строителство“
Проучвателен сондаж за
питейни води
Проект „Изграждане на
зона за игра и отдих в с.
Шишманово“
Проект „Сигурност“
Проект „Рехабилитация и
реконструкция на улична
мрежа на територията на
община Харманли“
Проект „Подобряване на
условията за живот в с.
Бисер“
Проект „От Сакара с
любов“

2

2

2

60 000,00

60 000,00

252 449,00

-4 992,00

20 280,00

20 280,00

4 034 304,00

3 778 684,00

12 000,00

12 000,00

>2020

2020

2019

2018

Други
източници

2017

Частни
инвестиции

257 441,00

255 620,00

9 991,00

9 991,00
1 996,92

Централен
бюджет

2016

Фондове на
ЕС

2015

Общински
бюджет

2014

Стойност
(лв.)

Период на реализация

<2014

Проект/инициатива

Участие в
друг
приоритет

№

Разпределение на финансовите средства

1 996,92

0,00

0,00

1 990,44

1 990,44

1 987,70

1 987,70

71

33

34
35
36

37

38

39

40

Проект „Изграждане на
дървена беседка за
социални контакти с.
Иваново, общ. Харманли“
Проект „Захранващ
водопровод с. Орешец - с.
Върбово, общ. Харманли“
Проект „Възстановяване на
парк за отдих и чешмата“
Проект „Благоустрояване
на село“
Проект „Пречиствателна
обезманганителна станция
за питейни води гр.
Харманли с дебит 80 л./сек
със следните подобекти: І
Блок: Окисление довършване, ІІ Блок
Напорно филтриране, ІІІ
Блок Утализация и ІV
Вертикална планировка“
Поддържане на зелени
площи, доставка на
растителност и паркова
архитектура
Основен ремонт на улици в
селата на Община
Харманли
Облицовка на
съществуващата стълбищна
клетка и подпорни стени в
ПИ 77181.11.45 по КК на
гр. Харманли

2 000,00

>2020

2020

2019

2018

Други
източници

2017

Частни
инвестиции

2016

Централен
бюджет

2 000,00

547 619,00

547 619,00
2 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

462 540,00

450 200,00

52 000,00

52 000,00

455 826,00

455 826,00

49 984,00

Фондове на
ЕС

2015

Общински
бюджет

2014

Стойност
(лв.)

Период на реализация

<2014

Проект/инициатива

Участие в
друг
приоритет

№

Разпределение на финансовите средства

12 340,00

49 984,00

72

41

42

43

44
45

46

47

48

Националната програма за
енергийна ефективност на
многофамилни жилищни
сгради
Изграждане на светофарна
уредба на кръстовището на
бул. „България“ с ул.
„Балкан“
Изграждане на
пречиствателна станция за
отпадни води в с. Бисер
Изграждане на паркинги на
бул. „България“ в град
Харманли
Изграждане на беседка, с.
Болярски извор
Изграждане на алея между
ул. „Хр. Ботев“ и ул. „Ал.
Стамболийски“ в гр.
Харманли съгласно ПУППР (до СУ „Н. Рилски“ кооперациите)
Изготвяне на Общ
устройствен план на
община (ОУПО) Харманли
Възстановяване на щетите
от наводненията,
причинени на водопроводи,
улици и колектор в с.
Бисер, с. Лешниково и гр.
Харманли

8 703 373,00

8 703 373,00

62 394,00

62 394,00

>2020

2020

2019

Други
източници

2018

Частни
инвестиции

2017

Централен
бюджет

2016

Фондове на
ЕС

2015

Общински
бюджет

2014

Стойност
(лв.)

Период на реализация

<2014

Проект/инициатива

Участие в
друг
приоритет

№

Разпределение на финансовите средства

825 092,00

825 092,00

47 999,00

47 999,00
1 000,00

1 000,00

35 446,00

35 446,00

76 680,00

76 680,00

582 449,00

582 449,00
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49

50

51

52

53

Благоустрояване на
междублоково
пространство в УПИ І, кв.
111 по ПУП на гр.
Харманли (жил. блок на
бул. „България“ № 22)
Аварийно възстановителен
ремонт на Сводестия мост
на р. Олу дере, намиращ се
в ПИ 77181.10.7 по КК, гр.
Харманли
GPRS система за
мониторинг на обект по
проект „Тласкателен
водопровод от помпена
станция с. Орешец до
резервоар с. Орешец,
Община Харманли“
GPRS система за
мониторинг на обект по
проект „Захранващ
водопровод с. Орешец - с.
Върбово“
Проект „Предотвратяване
на последствията от
наводненията в с.
Лешниково, общ.
Харманли, обл. Хасково,
чрез подобряване на
системата за
водоснабдяване на село
Лешниково“

48 254,00

>2020

2020

2019

Други
източници

2018

Частни
инвестиции

2017

Централен
бюджет

2016

Фондове на
ЕС

2015

Общински
бюджет

2014

Стойност
(лв.)

Период на реализация

<2014

Проект/инициатива

Участие в
друг
приоритет

№

Разпределение на финансовите средства

48 254,00

59 880,00

59 880,00

5 590,00

5 590,00

6 310,00

6 310,00

1 224 159,00

28 059,00

1 196 100,00
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54

55
56

Проект „Предотвратяване
на последствията от
наводненията в с. Бисер,
общ. Харманли, обл.
Хасково, чрез подобряване
на системата за
водоснабдяване,
изграждане на система за
събиране и отвеждане на
отпадъчните води на с.
Бисер - Първи етап“
„Парк за отдих и детски кът
в с. Доситеево“
Подобрение на път III-808
Долни Главанак –Силен от
km 33+871 до km 40+200

Приоритет 4. Екологично развитие
Изграждане на сепарираща
инсталация за битови
1
отпадъци за Регионално
депо за ТБО
Ремонт на общински път
2
към Регионално депо за
ТБО Харманли
Проект „Изграждане на
общинско съоръжение за
компостиране на разделно
3
събрани биоразградими и
зелени отпадъци на община
Харманли“
Проект „Изграждане на био
градинки и беседка4
пясъчник в ДГ „Детски
свят“ филиал в с. Върбово“

>2020

108 395,32

108 395,32
13 920 326,36

11 497 750,79

349 478,00

349 478,00

2 242 749,57

170 037,00

0,00

9 789,00

155 637,00

155 637,00

4 995,00

2020

10 000,00

10 000,00

2

2019

6 101 224,00

6 101 224,00

2 494 715,85

Други
източници

2018

Частни
инвестиции

2017

Централен
бюджет

2016

Фондове на
ЕС

2015

Общински
бюджет

2014

Стойност
(лв.)

Период на реализация

<2014

Проект/инициатива

Участие в
друг
приоритет

№

Разпределение на финансовите средства

251 966,28

2 242 749,57

4 995,00
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5

6
7

Проект „Озеленяване и
монтиране на детски
съоръжения за игра на
открито в ДГ „Ален мак“ в
гр. Харманли“
Разходи за преработка на
ТБО (сепариране и
депониране)
Плащания за дейности по
обезвреждане на отпадъци

Закупуване на мобилни
контейнери 6 бр.
Закупуване на техника и
9
функциониране на ОП
„Чистота“
Приоритет 5. Развитие на
административния капацитет и
професионални умения
Изготвяне на
1
функционален анализ на
Община Харманли
Разходи за обучение на
2
служители в Община
Харманли
Разходи за оборудване,
3
софтуер и ремонти в
Общинска администрация
Проект „Обучение на
служителите в Община
4
Харманли за постигане на
по-ефективна
администрация“
8

2

>2020

2020

2019

4 794,00

4 794,00

747 321,51

747 321,51

1 487 375,00

1 487 375,00

56 715,00

56 715,00

8 619 295,00

8 604 895,00

3 325 292,32

397 916,21

14 400,00

2 534 058,91

155 523,00

0,00

237 794,21

33 653,00

33 653,00

50 365,00

50 365,00

374 146,00

218 623,00

80 261,00

Други
източници

2018

Частни
инвестиции

2017

Централен
бюджет

2016

Фондове на
ЕС

2015

Общински
бюджет

2014

Стойност
(лв.)

Период на реализация

<2014

Проект/инициатива

Участие в
друг
приоритет

№

Разпределение на финансовите средства

155 523,00

80 261,00

76

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Проект „Укрепване на
първичната медицинска
помощ в изолирани и бедни
трансгранични райони“
Проект „Основен ремонт
сграда на Кметство с.
Доситеево, УПИ 16-349,
кв.13, с. Доситеево, община
Харманли“
Проект „Дървото на
живота“
Проект „Достъпна среда в
сградата на Община
Харманли – изграждане на
асансьор“
Проект „Възстановяване с
основен ремонт на сградата
на кметство село
Рогозиново“
Проект „Възраждането на
старите исторически и
културни коридори“
Придобиване на
помещение с
идентификатор
77181.11.120.1.2 с площ 15
кв.м. (в сградата на
Общинска администрация)
Гаражи - 3 бр. за ОбА
Изпълнение на Стратегия
за Водено от общностите
местно развитие Сдружение „Местна
инициативна група
Харманли“

99 186,41

2

2

1

>2020

2020

552 838,59

49 593,21

49 593,21

103 690,00

103 690,00

169 708,00

16 971,00

152 737,00

70 928,00

35 464,00

35 464,00

736 825,57

736 825,57

8 900,00

8 900,00

18 000,00

18 000,00

1 026 790,75

2019

Други
източници

2018

Частни
инвестиции

2017

Централен
бюджет

2016

552 838,59

Фондове на
ЕС

2015

2

Общински
бюджет

2014

Стойност
(лв.)

Период на реализация

<2014

Проект/инициатива

Участие в
друг
приоритет

№

Разпределение на финансовите средства

1 026 790,75

77

Covid-19 мерки
Преодоляване недостига на
средства и липсата на
1
ликвидност, настъпили в
резултат от епидемичния
взрив от COVID-19
„Преодоляване недостига
на средства и липсата на
ликвидност, настъпили в
2-53
резултат от епидемичния
взрив от COVID-19 “- 52
проекта
„Подкрепа на предприятия,
регистрирани по Закона за
туризма като туроператор
или туристически агент, за
54
преодоляване на
икономическите
последствия от пандемията
COVID-19“
„Подкрепа за МСП,
извършващи автобусни
превози, за преодоляване
55-57
на икономическите
последствия от пандемията
COVID-19“ - 3 проекта
ИЗПЪЛНЕНИЕ (с припокриване):

386 306,27

0,00

386 306,27

10 000,00

10 000,00

376 306,27

376 306,27

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

105 797 741,34

31 690 009,45

30 736 221,50

38 840 241,42

3 843 386,15

687 882,83

Припокриване: 3 856 031,91

1 381 919,00

2 420 144,91

34 188,00

0,00

19 780,00

30 308 090,45

28 316 076,59

38 806 053,42

3 843 386,15

668 102,83

ОБЩО ИЗПЪЛНЕНИЕ:

101 941 709,43

>2020

0,00

2020

0,00

2019

Други
източници

2018

Частни
инвестиции

2017

Централен
бюджет

2016

Фондове на
ЕС

2015

Общински
бюджет

2014

Стойност
(лв.)

Период на реализация

<2014

Проект/инициатива

Участие в
друг
приоритет

№

Разпределение на финансовите средства

Легенда:
0,00 – стойност, за която няма конкретни данни;
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Приложение 2: Обобщена таблица за финансовото изпълнение на ОПР Харманли 2014-2020 г.

Приоритет

Местно публично
финансиране
(хил. лв.)
Общински
бюджет

Общ
дял (%)

Външно публично финансиране
(хил. лв.)
Централен
бюджет

Общ Фондове Общ
дял (%) на ЕС дял (%)

Други
източници

Общ
дял
(%)

Частно
финансиране
(хил. лв.)
Общ
Фондове,
дял
фирми
(%)

ОБЩО

Приоритет 1. Интелигентен
растеж и икономическо развитие

6 407

6,06%

34

0,03%

5 012

4,74%

0

0,00%

3 843

3,63%

15 296

Приоритет 2. Постигане на
социална кохезия, чрез
укрепване на човешкия капитал

2 870

2,71%

20 489

19,37%

5 518

5,22%

355

0,34%

0

0,00%

29 231

10 518

9,94%

17 991

17,01%

15 043

14,22%

86

0,08%

0

0,00%

43 639

11 498

10,87%

170

0,16%

2 243

2,12%

10

0,01%

0

0,00%

13 920

398

0,38%

156

0,15%

2 534

2,40%

238

0,22%

0

0,00%

3 325

0
31 690

29,95%

0
38 840

36,71%

386
30 736

0,37%
29,05%

0
688

0
386
0,65%
3 843 3,63% 105 798
ОБЩО без припокриване: 101 942

Приоритет 3. Техническа и
инженерна инфраструктура
Приоритет 4. Екологично
развитие
Приоритет 5. Развитие на
административния капацитет и
професионални умения
Covid-19 мерки
ОБЩО ЗА ОПР 2014-2020:
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Приложение 3: Обобщена система от индикатори за наблюдение и оценка на ОПР Харманли 2014-2020 г.
Специфична цел/
мярка

Индикатор

Мярка

Източник на
информация

Базова
стойност
2014 г.

МО
(2017)

2018

2019

Целева
Оценка на
стойност изпълнението

2020

Коментар

Приоритет 1. Интелигентен растеж и икономическо развитие (Интелигентен растеж и развитие на традиционните и нови производства в община Харманли)
Специфична цел 1. Повишаване производството и продукцията в промишлеността и селското стопанство
Мярка 1. Създаване
МСП, които
на условия за
получават бизнес
стимулиране на
услуги
МСП
Регионални клъстери
и мрежи

Мярка 2. Създаване
на регионални
клъстери и мрежи
Фирми, участващи в
регионални клъстери
и мрежи

Мярка 3. Подкрепа
за фирмипроизводители от
общината

Брой на МСП,
получаващи
финансова помощ за
обучение (мащаб,
тип,
продължителност)

Брой

Община
Харманли

0

частично
изпълнена

100

100

6

100

преизпълнен
(206%)

Брой

НСИ

0

неизпълнена

0

0

0

5

не е изпълнен
(0%)

Брой

Община
Харманли

0

неизпълнена

0

0

0

50

не е изпълнен
(0%)

Брой

Ресорни
министерства
- управляващи
органи на
оперативни
програми;
Община
Харманли

0

частично
изпълнена

10 частично

0

50

не е изпълнен
(20%)

Индикатор
по
отпаднала
мярка
Индикатор
по
отпаднала
мярка

Специфична цел 2: Изграждане на подходяща бизнес среда и повишаване на инвестиционния интерес към общината
Мярка 1.
Повишаване на
конкурентоспособно
стта чрез маркетинг,
премахване на
пречките за
инвестиции,
координиране на
инициативите за
икономическо
развитие

Местни и
чуждестранни
инвестиции (в лева)

Хил.
евро

АЧИ

99

неизпълнена

изпълнена

9 816

3 333

500

преизпълнен
(1 963,2%)

Равнище на средна
работна заплата

Лева

НСИ

4 995

неизпълнена

5 422,99

8 362

12 768

9 000

преизпълнен
(141,9%)

%

НОИ/ НСИ

13

16,3

9,4

8,3

9,70%

10

преизпълнен
(117,3%)

Равнище на
безработица
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Специфична цел/
мярка

Индикатор

Мярка

Източник на
информация

Базова
стойност
2014 г.

МО
(2017)

Мярка 2. Подкрепа
за развитие на
бизнес и пазарна
инфраструктура

Изградени обекти на
местната и
регионална бизнес
инфраструктура:
регионални бизнес
офиси, изложбени
зали, бизнес
инкубатори, бизнес
центрове,
индустриални
паркове,
производствени
зони, технопаркове,
техноинкубатори и
др.

Брой

Община
Харманли

1

неизпълнена

частично частично
изпълнена изпълнена

0

3

не е изпълнен
(0%)

Мярка 3. Подкрепа
на ново
технологично
развитие

Фирми, разположени
в бизнес паркове,
индустриални зони и
техноинкубатори

Брой

НСИ; Община
Харманли

0

неизпълнена

частично частично
изпълнена изпълнена

41

25

преизпълнен
(164%)

Мярка 1. Развитие
на земеделието и
животновъдството
Мярка 2. Подмяна
и увеличаване на
трайните
насаждения (лозя,
овощни градини)

2018

2019

Целева
Оценка на
стойност изпълнението

2020

Специфична цел 3: Оптимално използване на природните ресурси за развитие на селското стопанство
Животновъдни
ДФЗ/ Община
Брой
неизпълнена
236
20
161
Х
20
ферми
Харманли
Декари
ДФЗ/ Община
обработваеми
Декари
397 601
256 430 265 580 253 640 314 763
304 763
Харманли
земеделски площи
Декари трайни
насаждения, овощни
ДФЗ/ МЗХ;
видове, лозя,
Вид/
Община
32 777
22 110
38 750
25 490 28 728
23 728
посадъчни площи за
Харманли
цветя, билки и др.
видове

Коментар

преизпълнен
(141,9%)
изпълнен
(93,2%)

изпълнен
(93,3%)
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Специфична цел/
мярка
Мярка 3.
Оптимизиране на
поливното
земеделие
Мярка 4. Засаждане
и отглеждане на
нови и
възстановяване на
съществуващи
горски масиви

Мярка

Източник на
информация

Базова
стойност
2014 г.

Декари поливни
земеделски площи

Декари

ДФЗ/ Община
Харманли

80 722

81 000

частично
изпълнена

Декари новозалесени
площи в горското
стопанство

Декари

ДФЗ/ МЗХ;
Община
Харманли

4 434

5 326

370

Индикатор

МО
(2017)

2018

2019

Целева
Оценка на
стойност изпълнението

2020

частично
128 594
изпълнена

100 000

преизпълнен
(128,6%)

0

5 000

преизпълнен
(116,3%)

120

Коментар

Специфична цел 4: Подобряване на организацията и качеството на човешките ресурси в аграрния сектор
Мярка 1.
Осигуряване на
масов достъп до
актуална
информация и
повишаване на
научното
обслужване в
аграрния сектор
Мярка 2.
Укрепване на
съществуващите и
създаване на нови
браншови
организации на
производители
(овощари, пчелари,
животновъди,
зърнопроизводител
и и др.)

Публикации на сайта
на общината

Брой

Община
Харманли

Х

изпълнена

изпълнена изпълнена

63

50

преизпълнен
(126%)

Провеждани
обучения

Брой

МЗХ

Х

неизпълнена

изпълнена изпълнена

1

5

не е изпълнен
(20%)

Брой

Община информация
относно
предишни
осъществени
планове и
проекти на
местно ниво

Х

неизпълнена

частично
изпълнена

0

3

не е изпълнен
(0%)

Организационни
инициативи на
органите за местно
самоуправление и
резултатите от
дейността им

частично
изпълнена

82

Специфична цел/
мярка

Индикатор

Мярка

Източник на
информация

Базова
стойност
2014 г.

МО
(2017)

2018

2019

Целева
Оценка на
стойност изпълнението

2020

Коментар

Специфична цел 5: Разнообразяване на икономическите дейности и повишаване качеството на живот в селските райони
Мярка 1.
Привличане на
инвеститори в
предприятия за
преработка на
плодове и
зеленчуци
(замразяване,
сушене,
консервиране,
дестилиране)

Финансови и
материални средства

Човешки ресурс

Лева

Община
Харманли

Брой

Община
Харманли

Мярка 2.
Подпомагане на
частни инициативи
в създаване на
микропредприятия
(сувенири,
пакетиране на
храна)

Организационни и
регулаторни
дейности за
подпомагане на
частните инициативи

Брой

Община списък с
участници;
формулирани
предложения;
подготвени
отчети за ОбС;
актуализации
на
стратегически
документи

Мярка 3.
Подпомагане на
частните
инициативи в
областта на
туризма

Брой новосъздадени
местни туристически
продукти и/или
услуги

Брой

Община
Харманли

неизпълнена

частично
изпълнена

146 943

0

неизпълнена

частично
изпълнена

Няма
информация

21

40

Х

неизпълнена

частично
изпълнена

1

0

3

не е изпълнен
(33,3%)

Х

неизпълнена

8

5

10

10

изпълнен
(100%)

0

6 500
000

300 000

преизпълнен
(2 215,65%)

Неясно
частично
формулиизпълнен
ран
(52,5%)
индикатор
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Специфична цел/
мярка

Индикатор

Мярка

Източник на
информация

Базова
стойност
2014 г.

МО
(2017)

2018

2019

Целева
Оценка на
стойност изпълнението

2020

Коментар

Приоритет 2. Постигане на социална кохезия чрез укрепване и развитие на човешкия капитал
Специфична цел 1: Постигане на гъвкав пазар на труда и социална интеграция

Мярка 1.
Изграждане на
информационна
система за
търсената от
инвеститорите
работна сила и
предлаганите
специалисти

Мярка 1.
Модернизиране на
сградния фонд и
оборудването на
училищата
Мярка 2.
Увеличаване дела
на
информационните
и
комуникационните
технологии в
училищата

Сключени договори
с работодатели по
мерките за
насърчаване на
заетостта

Брой

Община
Харманли;
ДБТ

Х

64

40

40

32

50

преизпълнен
(352%)

Включени лица в
квалификационни
курсове

Брой

Община
Харманли;
ДБТ

Х

129

3

5

0

500

не е изпълнен
(27,4%)

Безработни лица
включени в заетост
по мерките за
насърчаване на
заетостта

Брой

Община
Харманли;
ДБТ

Х

436

165

98

85

500

преизпълнен
(156,8%)

Специфична цел 2: Повишаване качеството на образованието (Повишаване на качеството на човешкия капитал)
РИО Компютри на сто
преизпълнен
Брой
8
8
7
20
5
15
Хасково;
ученика в училищата
(133,3%)
Община
Санирани сгради на
Община
не е изпълнен
Харманли
училища и детски
Брой
1
0
2
0
5
8
Харманли
(37,5%)
градини
Обновени
Община
изпълнен
интерактивни класни
Брой
21
14
3
36
Х
36
Харманли
(100%)
стаи

Интернет места на
сто ученика в
училищата

Брой

Препоръки на
експерти от
общинската
администрация; МОН

5

преизпълнена

8

Wi-Fi на
територията на
цялото
училище

20

15

преизпълнен
(133,3%)
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Специфична цел/
мярка

Индикатор

Мярка

Източник на
информация

Базова
стойност
2014 г.

МО
(2017)

2018

2019

Целева
Оценка на
стойност изпълнението

2020

Коментар

Специфична цел 3: Подобряване на здравните услуги и свободния достъп до тях
Мярка 1. Развитие
на здравната
система

Мярка 2.
Провеждане на
общинска политика
за намаляване броя
на здравнонеосигурените
лица(, особено в
селата)

Обезпеченост с
лекари

Брой

МЗ

16

36

30

42

32

20

преизпълнен
(175%)

Обезпеченост със
стоматолози

Брой

МЗ

Х

24

17

17

18

35

частично
изпълнен
(54,3%)

Проведени анкетни
проучвания сред
населението по
проблема

Брой

Община
Харманли

Х

частично
изпълнена

частично частично
изпълнена изпълнена

0

5

Неподхоне е изпълнен
дящ
(0%)
индикатор

Предложени мерки
за решаване на
проблема

Брой

Община
Харманли

Х

частично
изпълнена

частично частично
изпълнена изпълнена

15

15

Неподхоизпълнен
дящ
(100%)
индикатор

Брой

Община
Харманли

1

частично частично
изпълнена изпълнена

0

5

Неясно
не е изпълнен определена
(20%) целева
стойност

8

12

20

частично
изпълнен
а

10 000

Решения на
общинския съвет по
отношение на
конкретната
политика

Х

Специфична цел 4: Развитие на културата, спорта и младежките дейности

Мярка 1. Развитие
на културата,
опазването и
експонирането на
културноисторическото
наследство

Новоизградени
/модернизирани
културни обекти и
новосъздадени/
подобрени
туристически
атракции

Брой

Община
Харманли

15

2

Туристи, посетили
туристически и
културни обекти и
забележителности

Брой

Община
Харманли

Х

частично
изпълнена

0

20 000

преизпълнен
(110%)

частично
изпълнен
(50%)

85

Специфична цел/
мярка

Индикатор

Мярка 2. Развитие Новоизградени/рено
на спорта и местата вирани детски и
спортни площадки
за отдих

Мярка 3. Развитие
на младежките
дейности

Мярка 1. Развитие
на социалните
услуги

Мярка

Източник на
информация

Базова
стойност
2014 г.

Брой

Община
Харманли

8

МО
(2017)

2018

15

2019

3

Целева
Оценка на
стойност изпълнението

2020

3

7

Реализирани мерки
за по-добра
Община координация в сфери
работна
като образование,
статистика,
трудова заетост,
работни
социално включване,
документи и
здравеопазване,
бележки,
етническа
Брой
създадени от
3
2
30
11
8
толерантност,
общинската
младежко
администрацдоброволчество,
ия по време на
равнопоставеност на
изготвяне и
половете,
актуализиране
конкурентоспособна ОПР
ност
Специфична цел 5: Развитие на социалните услуги и интеграция на уязвимите групи

Коментар

16

преизпълнен
(175%)

16

Индикаторът се
отнася до
преизпълнен
целта, а не
(287,5%)
до
конкретната мярка

Места за настаняване
в социални
заведения

Брой

Община
Харманли

0

54

13

54

54

100

Лица (семейства) за
жилищно
настаняване,
настанени

Брой

Община
Харманли

Х

39

20

6

0

-

частично
изпълнен
(54%)
не може да се
оцени
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Специфична цел/
мярка

Мярка 2.
Интеграция на
уязвимите групи

Индикатор

Мярка

Социални услуги и
обслужвани лица,
предоставяни в
общината

Брой

Противообществени
прояви в общината

Брой

Източник на
информация

Община
Харманли

Базова
стойност
2014 г.

350

МО
(2017)

2018

384

2019

350

492

няма
информа99
ция
Приоритет № 3. Техническа и инженерна инфраструктура
Община
Харманли

609

Целева
Оценка на
стойност изпълнението

2020

16

Коментар

617

450

Неподходя
що
формулиран индикатор преизпълнен
стимулира
(137%)
се увеличаване на
броя
нуждаещи
се

12

300

преизпълнен
(423%)

Специфична цел 1: Обновяване и доизграждане на техническата инфраструктура, стимулираща развитието на конкурентоспособна общинска икономика,
респективно доходите на населението
Мярка 1.
Подобряване
параметрите и
състоянието на
транспортната
инфраструктура с
регионална
значимост

Мярка 2.
Енергийна
ефективност

Рехабилитирани
третокласни пътища
в лошо състояние
Подобрени
общински пътища в
лошо състояние
Подобрена улична
мрежа в лошо
състояние
Домакинства/стопан
ски предприятия,
обслужвани от
нови/подобрени
системи за
газифициране и
възобновяеми
източници на
енергия

Км

ОПУ Хасково -АПИ

0

частично
изпълнена

0

0

20,6

63,7

не е изпълнен
(32,3%)

Км

Община
Харманли

127

частично
изпълнена

0

11,445

5,5

349,12

не е изпълнен
(4,9%)

Км

Община
Харманли

Х

частично
изпълнена

0

3,014

1

100

не е изпълнен
(4%)

Брой

Справка от
ОА за
изпълнени
проекти и
числеността
на
обезпечените
райони в
общината

100

не отчита
други
мерки за
подобряване е изпълнен
не на
(15%)
енергийната ефективност, като
саниране

Х

частично
изпълнена

0

0

15

87

Специфична цел/
мярка

Индикатор

Мярка

Източник на
информация

Базова
стойност
2014 г.

МО
(2017)

2018

2019

Целева
Оценка на
стойност изпълнението

2020

Коментар

Специфична цел 2: Изграждане, разширяване и поддържане на техническа инфраструктура, подобряваща жизнената среда
Осигурена питейна
вода от пречистващи
съоръжения с нови
довеждащи
водопроводи

Км

Община
Харманли,
ВиК- Хасково

0

частично
изпълнена

0

0

8

130

не е изпълнен
(6,2%)

Население,
осигурено с питейна
вода, отговаряща на
Наредба №9

%

Община
Харманли,
ВиК- Хасково

0

изпълнена

0

0

100

100

изпълнен
(100%)

Мярка 2.
Изграждане на
канализационна
мрежа и
осигуряване
пречистването на
отпадъчните води
чрез изграждане на
ПСОВ и довеждаща
инфраструктура

Изградена нова
канализационна
мрежа

Км

Община
Харманли,
ВиК- Хасково

85

частично
изпълнена

0

0,135

0

105

не е изпълнен
(0%)

Изградена ПСОВ

Км

Община
Харманли,
ВиК- Хасково

0

изпълнена

0

0

0

1

не е изпълнен
(0%)

Мярка 3.
Подобряване на
съобщителните
връзки като
качество и обхват
на предлаганите
услуги

Разкрити нови
постове

Брой

Оператори,
Община
Харманли

7434

частично
изпълнена

Няма
информация

8 235

7 534

преизпълнен
(109%)

%

Оператори,
Община
Харманли

100

100%

100

100

Мярка 1. Създаване
и прилагане на
стратегически
подход при
управлението на
техническата
инфраструктура в
общината

Осигурено покритие

100

100

изпълнен
(100%)
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Специфична цел/
мярка

Индикатор

Мярка

Източник на
информация

Базова
стойност
2014 г.

МО
(2017)

2018

2019

Целева
Оценка на
стойност изпълнението

2020

Коментар

Приоритет 4. Екологично развитие
Специфична цел 1: Трайно подобряване на екологичното състояние на община Харманли
Мярка 1.
Екологичен
мониторинг –
изграждане на
система за
непрекъснато
следене на
замърсяването на
въздуха, водата и
почвата

Мярка 2.
Програмни мерки

Мярка 3.
Технически и
технологични
мерки

Мярка 4.
Партньорство с
бизнеса и
гражданското
общество

Брой

Община
Харманли,
РИОСВ
Хасково

0

неизпълнена

6

0

2

10

изпълнен
(80%)

Брой

Общински
съвет
Харманли

0

1

0

0

0

1

изпълнен
(100%)

Брой

Община
Харманли,
ВиК- Хасково

0

1

0

0

0

1

изпълнен
(100%)

Брой

Община
Харманли

0

изпълнена

2

2

10

3

преизпълнен
(467%)

Брой

Община
Харманли

0

в процес на
изпълнение

0

0

0

1

не е изпълнен
(0%)

Почистени речни
корита на р.
Харманлийска и др.
реки

Дка

Община
Харманли

0

частично
изпълнена

0

0

50

20

преизпълнен
(250%)

Процедури за
изготвяне на правила
за обществено
обсъждане и
обявяване и
оповестяване на
резултати

Брой

Община
Харманли

0

изпълнена

0

0

13

3

преизпълнен
(433%)

Изградени/доставени
пунктове за
наблюдение

Актуализиране
програмата за
опазване на околната
среда
Реализиране на
проект „Подобряване
качеството на
питейната вода“
Техника за
сметосъбиране,
рециклиране, съдове
Изграждане на парк
на р. Харманлийска
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Специфична цел/
мярка

Индикатор

Мярка

Източник на
информация

Базова
стойност
2014 г.

МО
(2017)

2018

2019

Целева
Оценка на
стойност изпълнението

2020

Коментар

Приоритет 5. Развитие на административния капацитет и нови професионални умения
Специфична цел 1: Укрепване на капацитета на общинската администрация и подобряване координацията в процеса на изпълнение на общинския план за развитие
Мярка 1.
Утвърждаване на
механизъм за
наблюдение и
контрол при
формулиране и
реализация на
общински
политики

Механизъм за
наблюдение и
контрол - Правилник
за работа на
обществен съвет

Мярка 2. Обучение
и развитие на
умения в
общинската
администрация за
подкрепа на
местната
икономическа
активност и
подобряване на
социалния климат
в общината

Общински
служители,
участвали в
програми за
обучение

Брой

Общински
съвет
Харманли

0

1

0

0

1

1

изпълнен
(100%)

Брой

Община
Харманли справки за
реализирани
програми за
обучение

X

изпълнена

29

35

10

100

частично
изпълнен
(74%)

Специфична цел 2: Подобряване на организацията и качеството на предоставяните от общината административни услуги
Мярка 1.
Предоставяне на
комплексни
административни
услуги на
гражданите и
бизнеса и развитие
на електронното
управление

Въведена единна
система за
предоставяне на
административни и
технически услуги

Брой

Община
Харманли

0

в процес на
изпълнение

1

1

1

1

изпълнен
(100%)

Създадени
електронни
административни
услуги

Брой

Община
Харманли

0

частично
изпълнена

10

22

16

15

преизпълнен
(320%)
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Специфична цел/
мярка

Индикатор

Въвеждане на
електронно
Мярка 2. Развитие на
движение на
общинския
документи в
информационен
администрацията и
център в община
електронно
Харманли
обслужване на
гражданите

Мярка

Източник на
информация

Базова
стойност
2014 г.

Брой

Община
Харманли

0

МО
(2017)

2018

изпълнена

2019

0

Целева
Оценка на
стойност изпълнението

2020

1

1

1

изпълнен
(100%)

Коментар

Специфична цел 3: Създаване на програмен (и) проектен капацитет
Мярка 1. Създаване
на капацитет за
ефективно
планиране,
програмиране,
управление,
контрол,
наблюдение, оценка
и подготовка за
усвояване на
средствата по
структурните
инструменти на ЕС,
а така също от
национални и
местни източници

Мярка 2. Развитие
на нови подходи за
насърчаване и
насочване на
регионалното и
местното развитие

Създаване на
експертни групи по
наблюдение и оценка
на стратегии,
планове и програми

Брой

Протоколи от
заседания и
доклади на
експертните
групи

0

изпълнена

0

1

0

3

не е изпълнен
(33,3%)

Самостоятелно
изготвяне на
годишни доклади по
реализация на
общински политики

Брой

Годишни
доклади

0

2

1

1

12

4

преизпълнен
(400%)

Създадени общински
сайтове, по
конкретна
проблематика

Брой

Община
Харманли

0

неизпълнена

0

0

0

4

не е изпълнен
(0%)

Проведени срещи,
публични
обсъждания с
бизнеса, НПО и
гражданите

Брой

Община
Харманли

0

2

10

5

4

преизпълнен
(425%)
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