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1. Въведение 

ПИРО определя средносрочните цели и приоритети за устойчиво развитие на 

Община Главиница за периода 2021-2027 г. Документът обвързва предимствата и 

потенциалът за развитие на местно ниво с ясно дефинирана визия, цели и приоритети, 

свързани общо от стремежа към по-висок жизнен стандарт на хората в общината и 

устойчиво развитие на територията. 

Настоящият доклад представя резултатите от извършената предварителна оценка на 

Проекта на План за интегрирано развитие (ПИРО) на община Главиница за периода 2021 – 

2027 г. Докладът от извършената предварителна оценка е изготвен в съответствие с 

изискванията на: 

 чл. 32, ал. 1 от ЗРР, чл.13, ал.1, чл.13, ал.2 и чл.13, ал.3, т. 1-9 на Закона за 

регионалното развитие и Правилникът за прилагане на ЗРР;  

 Методическите указания за разработване и прилагане на планове за интегрирано 

развитие на община (ПИРО) за периода 2021-2027 г., утвърдени от Министърът на 

регионалното развитие и благоустройството в изпълнение на Закона за регионално 

развитие;  

 Националната концепция за пространствено развитие за периода 2013-2025 

година (НКПР); 

 Интегрираната териториална стратегия за развитие на Северен централен район 

за планиране от ниво 2 (ИТСР);  

 Стратегически документи на община Главиница;  

 други нормативни изисквания и указания относно разработването на ПИРО. 

Предварителната оценка има за задача да изследва социалните и икономическите 

ефекти от прилагане на стратегическия документ, включително върху малките и средните 

предприятия, неправителствените организации и гражданите и да прецени доколко и как 

разработеният ПИРО на община Главиница за периода 2021-2027 г. определя 

средносрочните цели и приоритети за устойчиво развитие на общината и връзките й с други 

общини в съответствие с интегрираната териториална стратегия за развитие на региона за 

планиране от ниво 2 и ОУП на общината, дали осигурява пространствена, времева и 

фактическа координация и интеграция на различни политики и планови ресурси за 
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постигане на дефинираните цели за трайно подобряване на икономическото, социалното и 

екологичното състояние на общинската територия. С предварителната оценка за 

социалноикономическото въздействие на ПИРО се цели извършването на оценка за 

обоснованост и реалистичност на плана, който дефинира и определя политиката за 

балансирано и устойчиво социално-икономическо развитие на общината през разглеждания 

период. Предварителната оценка за социално-икономическото въздействие на Плана за 

интегрирано развитие на община Главиница за периода 2021 – 2027 г. следва да допринесе 

за повишаване на качеството на стратегическия документ.  

По-конкретно, предварителната оценка има за цел: 

 Да оцени нивото на съгласуваност на ПИРО и заложените в него стратегически 

цели и приоритети със съответните стратегически документи, определящи политиката за 

регионално развитие на регионално, национално и европейско ниво1 . 

 Да се оцени обхвата на изготвения социално-икономически анализ, нивото на 

прилагане на интегрирания подход, както и неговата съгласуваност с основните изводи и 

заключения включени в SWOT анализа, включително тяхната съгласуваност и роля при 

определяне подхода за въздействие и формулиране на заложените цели и приоритети за 

развитие на територията за периода 2021 – 2027 .  

 Да се оцени нивото на съгласуваност между изводите от социално-икономическия 

и SWOT анализа и заложените цели и приоритети за развитие на общината, включително 

определените зони за въздействие и планираните мерки за реализация. 

 Да се оцени нивото на реалистичност и адекватност на заложените цели и 

приоритети за местно развитие, както и предвидената система за наблюдение, оценка и 

актуализация, включително предложените индикатори. 

 Да се оцени реалистичността на предвидените ресурси за реализация на ПИРО за 

периода 2021 – 2027 г.  

 Да се оцени предложената Комуникационна стратегия, включително конкретните 

дейности за прилагане на принципа на партньорство и осигуряване на информация и 

публичност.  

 Да се оцени съответствието, целесъобразността и ефективността на Програмата 

за реализация на ПИРО за периода 2021-2027 г. 
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2. Подход, критерии за оценка и основни източници на информация 

Основният подход при разработването на предварителната оценка съчетава 

външната експертна оценка и консултации с общинската администрация. Оценката се 

формира от прилагането на добре познат и често използван инструментариум от методи 

като: сравнителен и причинно-следствен анализ, критериална оценка, експертна оценка, 

синтез. Водещи в работата и избора на съответен метод са изискванията на утвърдените 

методически указания.  

Основните източници на информация за Предварителната оценка на ОПР включват: 

 Методически указания за разработване на национална стратегия за регионално 

развитие (2012–2022 г.), регионални планове за развитие на районите ниво 2 (2014–2020 г.), 

областни стратегии за развитие (2014–2020 г.), общински планове за развитие (2014–2020 

г.); 2011 г. МРРБ; 

 Стратегия „Европа 2030“ на ЕС; 

 Териториален дневен ред на ЕС 2030; 

 Регламентите на ЕС за инструментите и правилата за финансиране на политиката 

за сближаване през периода 2014–2020 г., 2021-2027 г. 

 Стратегическа рамка на Европейската комисия за периода 2014–2020 г.; 

 Национална програма за развитие: България 2020 и 2030 

 Национална програма за развитие на България 2030; концепция за 

пространствено развитие 2013–2025 г.;  

 Оперативните програми за периода 2014–2020 г.; 

 Националната стратегия за регионално развитие на България за периода 2012–

2022 г.; 

 Актуализацията на Националната концепция за пространствено развитие за 

периода 2013 - 2025 година; 

 Регионален план за развитие на Северен централен район за периода 2014–2020 

г.; 

 Областна стратегия за развитие на област Силистра за периода 2014–2020 г.; 

 Интегрирана териториална стратегия на Северен централен район за планиране; 

 ОПР на община Главиница (2014-2020); 
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 Годишни доклади за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие 

на община Главиница за 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 г.; 

 Изпълнени и действащи секторни стратегии и програми на общинско ниво, както 

и актуалните стратегически документи на регионално и национално ниво; 

 Официалните страници на УО на Оперативните програми и Единния 

информационен портал на Структурните фондове на ЕС (ИСУН и ИСУН 2020); 

 Текуща статистика на НСИ, ДБТ – гр. Главиница, ВиК, ОПУ. 

При изготвянето на междинната оценка на Общинския план за развитие на община 

Главиница са приложени следните основни принципи: 

 Адекватност – оценката изследва съответствието на постигнатите резултати с 

планираните нужди и очакванията на етапа планиране;  

 Релевантност - като принцип покрива анализ на целите и тяхната адекватност 

на социално–икономическия контекст през оценявания период;  

 Ефикасност – анализирана е връзката между използваните ресурси и 

постигнатите резултати и ефекти с постигнатите резултати по съответните приоритети, 

цели и мерки;  

 Ефективност – анализът се концентрира върху оценка на приноса на 

приоритетните направления и цели за удовлетворяване на идентифицираните проблеми, 

очаквания и нужди;  

 Устойчивост на резултатите – направена е преценка до каква степен може да се 

очаква, че постигнатите резултати и ефекти ще запазят своята устойчивост и ще имат 

дълготраен ефект върху жителите на общината.  

Изпълнителят е извършил оценката на база на надеждни статистически, 

фактологически и финансови данни от официалните източници на информация и от 

собствено проучване. 
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3. Структура и елементи на ПИРО Главиница 2021-2027 г. 

Представеният проект на ПИРО на община Главиница за периода 2021 – 2027 г . 

представлява документ за стратегическо планиране на регионалното и пространствено 

развитие на територията, който определя средносрочните цели и приоритети за устойчиво 

развитие на общината, вземайки предвид конкретните нужди и потребности на територията 

и поставяйки определените цели в контекста на определените цели за развитие на Северен 

централен регион за планиране и съседните на община Главиница територии. При 

разработването на ПИРО са спазени изискванията относно структурата и съдържанието на 

документа, регламентирани в чл. 13 от Закона за регионалното развитие (ЗРР), както и 

конкретните насоки, представени в Методическите указания за разработване и прилагане 

на Планове за интегрирано развитие на община за периода 2021 – 2027 г., одобрени от 

министъра на регионалното развитие и благоустройството. Предложеният Проект на ПИРО 

на община Главиница, включва следните раздели и елементи: 

 Териториален обхват и анализ на икономическото, социалното и екологичното 

състояние, нуждите и потенциалните за развитие на община Главиница;  

 SWOT анализ 

 Стратегическа рамка с цели и приоритети за развитие на община Главиница за 

периода 2021-2027 г.;  

 Комуникационна стратегия за прилагане на принципа на партньорство в процеса 

на подготовка и изпълнение на ПИРО на община Главиница за периода 2021 – 2027 г.;  

 Зони за прилагане на интегриран подход, подкрепа на потенциалите за развитие и 

възможностите за сътрудничество с други общини 

 Програма за реализация и интегриран подход за развитие;  

 Необходими действия и индикатори за наблюдение и оценка на ПИРО.  

 В допълнение към основното тяло на Доклада, в приложение са представени 

Индикативна финансова таблица за ПИРО на община Главиница за периода 2021-2027 и 

Матрица на индикаторите за наблюдение и оценка на ПИРО на община Главиница за 

периода 2021-2027 г. 

Представеният Проект на ПИРО съдържа всички необходими съдържателни 

елементи, съгласно изискванията на ЗРР и Методическите указания за разработване и 
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прилагане на ПИРО. Към доклада е представена и уводна част, както и детайлен списък на 

използваните съкращения и списъци на представените в документа таблици и фигури, което 

придава на документа завършеност и цялост.  
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4. Териториален обхват и анализ на икономическото, социалното и 

екологичното състояние, нуждите и потенциалните за развитие на 

общината 

Анализът на икономическото, социалното и екологичното състояние, на нуждите и 

потенциалите за развитие е изготвен при спазване на всички изисквания на Методическите 

указания и съдържа, всички необходими структурни елементи, включително ясно 

определяне на териториалния обхват. Анализът обхваща цялата територия на община 

Главиница и включва данни, както за административния център, така и за останалите 

съставни населени места. 

Отразена е спецификата на общината, което е основа за извеждането на 

стратегическите приоритети за следващия планов период и вътрешният й потенциал за 

развитие. Ясно е посочено мястото и ролята на общината в рамките на областта и региона 

за планиране от ниво 2. Използваните източници на информация са разнообразни и 

включените данни са актуални, включително проведени срещи/фокус групи и анкетни 

проучвания сред заинтересованите страни.  

В т.1. Териториален обхват е представена обща характеристика на територията, 

представяща информация за географското положение на общината, отстояние от други 

градове, столицата и областния център. Представена е кратка характеристика на релефа на 

общината, води, почви, климат, защитени зони и нейното място като административна 

териториална единица.  

В т.2. Състояние на местната икономика е направен подробен анализ на нивото на 

развитие на местната икономика и са представени данни за различни исторически периоди. 

Анализирано е състоянието на икономиката, използваните средства от Фондовете на ЕС, 

представена е информация за броя действащи предприятия, обемите произведена 

продукция и броя предприятия, разпределени по размер (МСП и големи). Разгледани са 

основните икономически показатели на предприятията в общината и са анализирани 

икономическите тенденции в периода 2014 – 2019 г. Разгледани са подробно особеностите 

на пазара на труда и икономическата активност на населението, въз основа, на което са 

отправени препоръки за бъдещето икономическо развитие на общината. 
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По т.3. Анализ на демографското развитие в община Главиница е извършен детайлен 

анализ на геодемографското развитие на община Главиница, направени са сравнения с 

предходни години до 2014 г., разгледани са всички компоненти на естественото 

възпроизводство и механично движение на населението в общината и нейните съставни 

населени места. 

В т.4. Анализ на социалната сфера са разгледани всички обекти на здравната, 

образователна и социалната инфраструктура в общината. Представена е детайлна 

информация за вида на училищата на територията на общината и е направена съпоставка 

между наличните услуги и специфичните нужди от обучение на младите хора и местната 

икономика. В рамките на анализа е извършен преглед на извършените през предходния 

програмен период инвестиции в развитие и подобряване на качеството на образователната, 

здравна и социална инфраструктура. 

В т.5 Зелена система и отдих са разгледани възможностите за отдих в община 

Главиница, като са разгледани всички налични обекти, с цел осъществяването на туризма в 

общината. 

В т.6. Инфраструктурна осигуреност на общинското пространство се оценява 

нивото на изграденост на системите на техническата инфраструктура и качеството на 

предоставяните услуги. Разгледаните системи включват транспортна инфраструктура, 

водоснабдителна мрежа, телекомуникационна свързаност, съобщителна мрежа и 

електроснабдяване. Представена е подробна информация за вида и състоянието на пътната 

инфраструктура, включително реализираните от общината проекти за подобряване на 

нейното състояние, реализирани през изминалия програмен период. Разгледани са и 

услугите, предоставяни в рамките на републиканската и общинска транспортни схеми по 

отношение на нивото на обслужване на населението и качеството на предоставяните услуги. 

На следващо място са анализирани наличните водни ресурси и състоянието на 

водоснабдителната мрежа на територията на Главиница. 

В т.7 Екологично състояние и рискове са разгледани детайлно всички компоненти на 

околната среда (атмосферен въздух, води, почви, растителност, защитени територии, 

управление на отпадъци и др.). 
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В т.8 Културно-историческо наследство са разгледани действащите на територията 

на общината културни институции, местното културно-историческо наследство и културни 

дейности. Подробно са представени основните културни институции и тяхната роля за 

развитието на културата на територията на общината. Извършен е преглед на културното 

наследство, както в населените места, така и в административния център и са 

идентифицирани основните елементи на културното наследство, които следва да бъдат 

опазвани и развивани. 

В т.9 Анализ на селищната мрежа и жилищния сектор е разгледано 

пространственото развитие на общината и съставните й населени места, посочени са 

основни проблеми по отношение на състоянието на жилищния сектор в общината. 

В т.10 Административен капацитет е анализът разглежда състоянието на 

общинската администрация и кметствата, включително състава на общинския съвет и 

формираните постоянни комисии. Представени са данни за числеността и структурата на 

общинската администрация, както и вътрешните нормативни документи, които уреждат 

дейността и функционирането й. Извършен е кратък преглед на административното 

обслужване и достъпните за гражданите електронни административни услуги. Анализът 

също така представя и подробна информация за изпълняваните и изпълнените от общинска 

администрация проекти, в рамките на изминалия програмен период. 

 

Изводи и препоръки: 

 Спазени са всички изисквания по отношение на обхвата, структурата и 

съдържанието на социално-икономическия анализ.  

 Обхватът на анализа включва територията на общината (административен център 

и населени места) и предоставя детайлна информация относно нейното социално-

икономическо развитие, както и анализ на тенденциите за развитие, местните потенциали, 

проблемите в отделните отрасли и дефицитите, които следва да бъдат преодолени. 

 Анализът съдържа всички компоненти, съгласно Методическите указания, като 

отделните части представят проблемно-ориентиран анализ и обхващат идентифициране на 

икономически, социални, инфраструктурни и екологични проблеми, както и тяхното 
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териториално измерение, като са направени съответните изводи и са посочени тенденциите 

за развитие на общината на базата на вътрешния й потенциал и условия за развитие. 

 Анализът отразява съвременна картина на състоянието на местната икономика, с 

изведени тенденции благодарение на богатия набор от информация и статистически данни. 

 Анализът е задълбочен и, където е възможно, стъпва на базата на информация 

относно изпълнението на ОПР за периода 2014-2020 г., което позволява, точно и ясно 

идентифициране на проблемите и отчитане на постигнатото и гарантира последователност 

и приемственост на стратегическите документи на местно ниво. 
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5. Оценка на съответствието и обвързаността на SWOT с резултатите от 

социално-икономическия анализ и с дефинираните цели и приоритети за 

развитие на общината 

SWOT анализът е метод в стратегическото планиране и оценяването на рискове. С 

помощта на този метод може да се изгради една рамка, която очертава силните и слабите 

страни, възможностите и заплахите в една организация. Той е много гъвкав метод, тъй като 

може да се приложи при анализа на определени териториални единици.  

SWOT анализът спада към така наречените експертни методи, той не може да бъде 

направен без определена изходна информация. Целта му е да обвърже вътрешните и външните 

фактори, които оказват влияние върху конкретна организация или териториална единица. За 

вътрешни фактори се считат силните и слабите страни, като се приема, че те могат да бъдат 

контролирани от организацията. Към външните се отнасят възможностите и заплахите, които 

определят състоянието на средата, в която се развива организацията или региона. 

SWOT анализът е задължителна част в управлението на проекти, в разработването на 

различни планове и стратегии. Резултатите от анализа на ниво община дават възможност да се 

формулират ясно приоритетите и целите за развитие на общината, а от това да се изведат и 

конкретни мерки, които могат да се заложат в плана. 

Анализът на силните и слабите страни, на възможностите и заплахите на ПИРО на 

община Главиница е изключително подробен. Анализът е изпълнен в съответствие със 

стандартната методология, според която силните и слабите страни са резултат от влиянието на 

вътрешни фактори, а възможностите и заплахите на външни фактори. Екипът е успял 

сравнително успешно да изведе силните и слабите страни, възможностите и заплахите въз 

основа на резултатите от анализа на социално-икономическата среда. В SWOT анализа са 

формирани изводи, които да служат за обосноваването на конкретни цели, приоритети и мерки 

в стратегическата част. Тъй като са отразени съществуващите проблеми (местни и външни за 

територията), които са свързани с глобални тенденции или екологични проблеми (промени в 

климата, загуба на биоразнообразие, деградация на почви и пр.) Изготвеният SWOT-анализ е 

структуриран в матрица, отразяваща влиянието на факторите за развитие, което предполага че 
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силните и слабите страни са посочени в резултат на разработения анализ на ситуацията в 

общината. 

Силните и слабите страни са изведени на база вътрешните условия в общината, докато 

възможностите и заплахите са изведени на база външната среда. Анализът е логично построен 

и правилно извежда и обобщава направените в анализа констатации. Изготвеният SWOT 

анализ е пълен и съответства на анализа на социално-икономическото развитие като 

заложените изводи обхващат всички изследвани компоненти. По този начин се създават 

предпоставки за съгласуваност на SWOT с идентифицираните цели и приоритети за развитие 

 

Обвързаност между SWOT и дефинираните цели и приоритети за развитие на 

общината и зони за прилагане на интегриран подход 

Изготвения SWOT анализ съдържа общо 53 извода, от които 12 са класифицирани като 

силни страни, 11 като възможности, 20 като слаби страни и 10 като заплахи пред развитието 

на община Главиница. 

Сред основните силни страни на общината са благоприятното географско положение, 

благоприятни климатични и почвени условия, екологично чист район, добре развита пътна 

мрежа, добре развито растениевъдство и животновъдство, ресурси за развитие на 

биоземеделие, добра свързаност на населените места с общинския център. 

Същевременно, основните възможности, от които общината следва да се възползва за 

периода 2021-2027 г. са възможност за финансиране на проекти със средства от европейските 

структурни фондове, повишаване на квалификацията на административния персонал, развитие 

на нови икономически дейности, въвеждане на иновативни технологии и обновяване на 

производствените територии, внедряване на електронни услуги и др. 

Идентифицираните силни страни и възможности, са взети предвид и пряко съответстват 

на стратегическата част на ПИРО, като са предвидени конкретни цели и приоритети, насочени 

към последващо развитие на силните страни и използването на възможностите като отправна 

точка за интегрирано териториално развитие. Това особено важи за: 
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Стратегическа цел 1. Развитие на конкурентоспособна икономика, основаваща 

се на местния демографски, природен и културно-исторически потенциал, 

осигуряваща възможност за просперитет на жителите на общината 

Приоритет 1.2. Развитие на конкурентоспособно селско стопанство 

Приоритет 1.3. Създаване на конкурентоспособен туристически сектор 

С тази стратегическа цел и в тези два приоритета са засегнати мерки, които са насочени 

именно към използване на наличните потенциали на общината за развитие на 

конкурентоспособно селско стопанство и създаването на нови туристически продукти, за 

което способства екологично чистия район на община Главиница. 

Към Стратегическа цел 3 „Изграждане на модерна и достъпна инфраструктура, с 

възможност за привличане на инвестиции в местната икономика и съхраняване на 

уникалната природна среда“ също са предвидени приоритети за подобряване на 

транспортната и техническа инфраструктура в общината. 

От друга страна, основните слаби страни, които следва да бъдат адресирани включват 

отрицателен естествен прираст на населението, липса на работни места в малките населени 

места, влошено състояние на общинската пътна мрежа, слабо развит туризъм и не усвояване 

на местния туристически потенциал, Миграция на млади, образовани хора в активна 

репродуктивна възраст, амортизирана водопроводна мрежа (азбестови тръби), недостатъчно 

поддържане на зелените пространства, липса на чуждестранни фирми, липса, или 

недостатъчно развитие, на високотехнологични и иновативни производства с висока добавена 

стойност и др. 

Основните заплахи, пред които е изправена общината са обезлюдяване на населени места 

в следствие на демографската криза, увеличаване броят на населението, заплашено от бедност 

и ниски доходи, влошаване на качеството на образованието, влошаване на здравната 

инфраструктура, деградация на жилищния фонд, липса на капацитет за стартиране и развитие 

на устойчив бизнес и др. 

Предвид сериозните слабости и заплахи, идентифицирани в рамките на SWOT анализа, 

ПИРО предвижда редица приоритети и мерки, насочени към елиминиране на слабостите и 

намаляване на възможността за проявление на заплахите. Предвидени са мерки за развитие на 
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транспорта, транспортната инфраструктура и устойчивата мобилност (Стратегическа цел 3, 

Приоритет 3.1. Подобряване на техническата инфраструктура, Приоритет 3.2. Подобряване на 

обектите на общинската инфраструктура), намаляване на загубите на младо население, 

развитието на здравната, социалната и спортната инфраструктура, подобряване на достъпа до 

услуги, развитието на младежки дейности и интеграцията на хора от маргинализираните групи 

на територията на общината (Стратегическа цел 2, Приоритет 2.1 Повишаване на качеството 

на образование, Приоритет 2.2. Повишаване на качеството на предлаганите здравни и социални 

услуги в община Главиница, Приоритет 2.3. Развитие на човешките ресурси. Подобряване на 

достъпа до заетост.), опазване на околната среда, инвестиции във ВиК инфраструктура, 

инвестиции за адаптация към климатичните промени (Стратегическа цел 3, 3.3. Опазване на 

околната среда и устойчиво развитие на населените места в общината) 

Не на последно място, следва да се отбележат и предвидените инвестиции за развитие на 

капацитета на администрацията, вкл. дигитализация на услугите, квалификация на кадри, 

партньорство с бизнеса и НПО сектора, както и съседни територии (Стратегическа цел 4. 

Интелигентно управление при предоставянето на ефективни публични услуги и повишаване 

на административния капацитет). 

Стратегическа цел 1 е пряко свързана с Приоритет 1: Икономически подем и 

трансформация от Интегрираната териториална стратегия за развитие на Северен централен 

район. 

Стратегическа цел от ПИРО Главиница е пряко свързана с Приоритет 2: Развитие на 

човешкия потенциал и постигане на социален растеж от Интегрираната териториална 

стратегия за развитие на Северен централен район. 

Стратегическа цел 3 е пряко свързана с Приоритет 3: Устойчиво териториално 

развитие и свързаност. 

На база на анализа на силните и слабите страни на общинската територия, както и на 

потенциалите за развитие, в рамките на ПИРО на Община Главиница за периода 2021-2027 г. 

са определени приоритетни зони за въздействие на територията на общината, в които основно 

ще бъде съсредоточено изпълнението на мерките, предвидени в програмата за реализация на 
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плана. При определянето на зоните е използван смесен подход, като са идентифицирани зони, 

както на териториален, така и на секторен принцип: 

 Зона за въздействие – централна градска част с публични и административни функции 

– гр. Главиница - В тази зона ясно е обособено площадно пространство, около което са 

разположени обществените сгради – Общинска администрация, полицейски участък, църква, 

ДКЦ, училище и др. През градския център преминава основната комуникационна ос на 

общината в посока север – юг път III-235 Окорш – Паисиево – Звенимир – Главиница – Подлес 

– Сокол – Зафирово – Малък Преславец – пристанище Малък Преславец, както и третокласен 

път III-2307 Овен – Руйно – Яребица – Правда – Главиница.1 В тази зона могат да бъдат 

финансирани проекти за реконструкция на техническата, социална, образователна, здравна и 

спортна инфраструктура, благоустрояване на зелените площи и междублокови пространства. 

 Зона за въздействие с потенциал за икономическо развитие – гр. Главиница – в 

източната част на гр. Главиница и е обособена промишлена зона, която е разположена на 

третокласен път III-2307 Овен – Руйно – Яребица – Правда – Главиница. В тази зона могат да 

се предвидят мерки за насърчаване на икономическото развитие. 

 Зона с потенциал за развитие на биоземеделие – с. Бащино – подходящо е 

определянето на зона в североизточната част на общината. В селото има земеделска 

кооперация. Територията на общината разполага с благоприятни климатични и почвени 

условия (черноземни почви), което създава предпоставка за развитие на биоземеделие. 

 Зона с потенциал за развитие на биоземеделие – с. Богданци – село Богданци е 

разположено на 16 км. от гр. Главиница. През територията на населеното място преминава път 

РПМ ІІ-21 „Русе – Тутракан - Силистра”. Благоприятните климатични условия (умерено-

континентален климат), черноземни почви и надморска височина 100-120 м. н. в., създават 

предпоставки за развитие на биоземеделие в района на с. Богданци. 

 Зона за въздействие Главиница – Ситово – необходимо е обособяването на тази 

зона за въздействие и сътрудничество между двете общини, включени в МИГ Главиница – 

Ситово Крайдунавска Добруджа“.  

                                                           
1 ОУП на община Главиница 
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 Зона с потенциал за икономическо развитие – с. Зафирово – село Зафирово се 

намира на 12 км. от гр. Главница, от тук преминава РПМ ІІ-21 „Русе – Тутракан – Силистра и 

Републикански път III-235 Окорш – Паисиево – Звенимир – Главиница – Подлес – Сокол – 

Зафирово – Малък Преславец – пристанище Малък Преславец. В югозападната част на селото 

е обособена производствена зона, която има потенциал в бъдеще да бъде уплътнена и 

използването им за икономически дейности при проявен интерес. В селото има 

функциониращи предприятия и кооперации. Земеделската кооперация е ЗК “Ген. Атила 

Зафиров”, която разполага с 4 комбайна и 8 трактора с пълен инвентар. ЕТ "Прима-Веселин 

Василев" с. Зафирово се занимава с хлебопроизводство. Има птицеферма в северозападния 

участък на зоната. Непосредствено на пътя е „Пътперфект Т“АД. ЕТ „Титан – Ангел Кънев“ 

има голяма по площ производствена площадка. 

 Зона за въздействие с потенциал за икономическо развитие – с. Коларово – през 

територията на селището преминава основната комуникационна ос на общината РПМ ІІ-21 

„Русе – Тутракан – Силистра“. Населеното място отстои на 15 км. от общината. От запад до 

главния път на селото има производствена зона. Има възможност за развитие на 

производствена зона покрай 151 главния път, в близост до терените на бившия стопански двор 

на селото, за икономически дейности при проявен интерес. 

 Зона с потенциал за развитие на екотуризъм – с. Малък Преславец - Северна 

граница на селото се явяват горските масиви, част защитената местност Блатото „Малък 

Преславец“, а останалите гранични неурбанизирани територии са заети от обработваеми земи.. 

Зоната е подходяща за развитие на алтернативни видове туризъм – фототуризъм, екотуризъм, 

орнитоложки и др. 

Определянето на зоните за въздействие изцяло е съгласувано с потенциалите на 

общината и възможностите, дефинирани в Плана за интегрирано развитие. 

 

Изводи: 

 SWOT анализът е изключително подробен, като правилно отразява всички изводи от 

анализа на социално-икономическото състояние.  

 Изводите от SWOT aнализа са взети предвид и кореспондират напълно с 

набелязаната стратегия и разработените стратегически цели, приоритети и мерки, като по 
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адекватен начин се насърчава развитието на силните страни, възползването от възможностите, 

елиминиране на слабостите и преодоляване на заплахите 

 Дефинираните зони за въздействие по подходящ начин приоритизират основните 

нужди и слабости и насочват ресурсите там където са най-необходими, като същевременно 

отчитат и потенциалните за развитие и предлагат адекватни мерки за последващ растеж и 

постигане на устойчиво развитие. 
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6. Оценка на реалистичността и приложимостта на визията, целите и 

приоритетите за развитие на община Главиница за периода 2021-2027 г. 

Интегриран подход. Външно съответствие с релевантните документи на 

областно, регионално, национално и европейско ниво 

 

Стратегическата част на ПИРО на община Главиница за периода 2021-2027 г. 

очертава приоритетите и насоките за развитие на територията във всички отрасли на 

социалноикономическия живот. От една страна тя е пряко свързана и съответства на 

приложимата нормативна уредба и стратегическа рамка (на национално и европейско ниво), 

докато от друга отразява адекватно изводите по отношение на силните и слабите страни, 

заплахите и възможностите за развитие, идентифицирани в рамките на SWOT анализа.  

В структурно отношение, ПИРО на община Главиница, отговаря напълно на 

изискванията на Методическите указания. Стратегическата част очертава визията за 

развитие на общината, набелязва стратегическите цели и приоритети за развитие и 

предписва конкретни мерки за тяхното постигане. В допълнение, ПИРО идентифицира 

специфични приоритети насочени към развитието на градската територията. 

Наред с горното, формулираните в рамките на ПИРО визия, цели и приоритети са 

съобразени и с набелязаните насоки за развитие в стратегическите документи на областно, 

регионално, национално и европейско ниво, с цел постигане на съгласуваност и 

интегриране на ПИРО в системата от стратегическите документи за регионално развитие. 

По-специално, при разработването на стратегическата част на ПИРО са взети предвид 

следните стратегически и/или нормативни документи: 

 Специфични цели на Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионен 

фонд; 

 Цели Европа 2030; 

 Национална програма 2030;  

 Актуализирана национална концепция за пространствено развитие за периода 

2013- 2025 г.  

 Интегрирана териториална стратегия за развитие на Северен централен регион за 

планиране от ниво 2. 
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Визията за развитие на община Главиница: Oбщина със съхранена природа, 

предлагаща благоприятна среда за живот, съчетаваща богата култура и традиции, с 

модерни технологии и с достъпна социална и техническа инфраструктура, отразява 

виждането за бъдещото ниво на развитие, като взема предвид местните потенциали и 

резултатите от извършения задълбочен анализ на социално-икономическото развитие. За 

постигането на формулираната визия, ПИРО поставя 4 стратегически цели, 11 приоритета 

и 15 специфични цели за развитие, структурирани по следния начин: 

Главна стратегическа цел 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формулираните стратегически цели са насочени към четири основни направления: 

 Развитие на конкурентоспособна икономика, основаваща се на местния 

демографски, природен и културно- исторически потенциал, осигуряваща възможност за 

просперитет на жителите на общината 

Визия 

Стратегическа цел 1 Стратегическа цел 2 

 

Стратегическа цел 3 

 

Стратегическа цел 4 

 

Приоритет 1.1 

Приоритет 1.2 

Приоритет 1.3 

Приоритет 1.4 

Приоритет 2.1 

Приоритет 2.2 

Приоритет 2.3 

Приоритет 3.1 

Приоритет 3.2 

Приоритет 3.3 

Приоритет 4.1 

Мерки за постигане на приоритетите 
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 Повишаване качеството на живот и развитие на човешкия капитал, с акцент върху 

увеличаване на дела на младото образовано и квалифицирано население 

 Изграждане на модерна и достъпна инфраструктура, с възможност за привличане 

на инвестиции в местната икономика и съхраняване на уникалната природна среда 

 Интелигентно управление при предоставянето на ефективни публични услуги 

Налице е ясна връзка между формулираните стратегически цели и приоритети 

и очертаните тенденции в развитието на общината, резултат от извършения анализ 

на икономическото и социалното развитие, както и извадените силни, слаби страни, 

възможности и заплахи. Стратегическата рамка стъпва на вътрешния потенциал на 

общината, с оглед разрешаване на идентифицираните проблеми, което от своя 

страна да доведе до постигане на устойчиво развитие. 

При разработването на стратегическата рамка е постигната интегрираност 

и ясно взаимодействие между отделните стратегически цели и тяхната връзка с 

визията за развитие на общината. Стратегическите цели са балансирани и засягат 

сферите, които са ключови за развитието на територията, като отчитат 

съответните национални стратегически документи и насоките за развитие на 

секторните политики. 

Приложимостта на стратегическата рамка зависи от нейната реалистичност, от 

нагласите на местното население, от наличния капацитет и от адекватността и връзката 

между стратегията и конкретните нужди на разглежданата територия и местното население. 

При оценката на реалистичността и приложимостта на един планов документ следва да 

бъдат отчетени много фактори (външни и вътрешни), които в повечето случаи са трудно 

предвидими. Реалистичността на плана е в пряка зависимост от предвидените дейности и 

оценката за необходимия ресурс за тяхната реализация. 

ПИРО на община Главиница включва и Индикативна финансова таблица и Програма 

за реализация, в които са определени ресурсите, необходими за изпълнението на плана. 

На следващо място реалистичността и приложимостта на плана зависи от това до 

колко той е припознат от местното население и заинтересованите страни, и до колко той 

кореспондира със специфичните им нужди. В допълнение, следва да се проследи и 
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наличието на достатъчно капацитет на местно ниво и ясни механизми за координация и 

комуникация между заинтересованите страни, с оглед установяване на сътрудничество при 

реализацията на плана. В рамките на ПИРО в детайли е анализиран местния 

административен капацитет, и е гарантирано, че формулираните цели са в съответствие с 

потребностите.  

Съгласно направената оценка на стратегическата рамка на Плана за интегрирано 

развитие, може да се заключи, че е разработена реалистична и приложима стратегическа 

рамка, която се отличава с вътрешна кохезия и съответствие със стратегически 

документи на по-високо ниво. 

Изводи: 

 Визията за развитие е ясна и завършена в смислово отношение и е в съответствие 

с поставената стратегическа рамка.  

 Стратегическата част на ПИРО е структурирана ясно и е в пряко съответствие с 

европейските, националните, регионалните и областните стратегически документ. В 

допълнение, ПИРО взема предвид и националните секторни стратегии за периода 2021-

2027 г., които са разработени към момента на изготвянето на плана. 

 Налице е ясна връзка между резултатите от социално-икономическия анализ, 

изводите от SWOT анализа и формулираните стратегически цели и приоритети.  

 Формулираните цели и приоритети са реалистични и пряко кореспондират със 

специфичните потребности за развитие на територията. 
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7. Оценка на социално-икономическите ефекти от прилагането на ПИРО на 

община Главиница 

ПИРО на община Главиница за периода 2021-2027 г. има за задача да определи 

средносрочните цели и приоритети за устойчиво развитие на общината и връзките с други 

общини в съгласуваност с целите на Интегрираната стратегия за развитие на Северен 

централен регион за планиране от ниво 2, както и предвижданията на стратегическите 

документи на национално ниво.  

Наред с това, ПИРО осигурява пространствена, времева и фактическа координация 

и интеграция на различните политики и ресурси на местно ниво, с оглед, постигане на 

поставените цели. В тази връзка, предварителната оценка на ПИРО следва да се опита да 

оцени потенциалните социално-икономически ефекти от реализацията на заложените, цели, 

приоритет и мерки, както и да идентифицира качествената промяна, която реализацията на 

ПИРО ще предизвика спрямо ключовите целеви групи на местно ниво, а именно гражданите 

на община Главиница, местен бизнес (вкл. микро, малки и средни предприятия) и 

представители на неправителствения сектор. В настоящият раздел от Доклада от 

извършената предварителна оценка, екипът е представил преглед на заложените в ПИРО 

стратегически цели, приоритети и мерки, като е представил очакваните социално-

икономически ефекти от тяхното изпълнение, вкл. и специфичното въздействие върху 

отделните целеви групи
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Таблица 1. Социално-икономическите ефекти от прилагането на ПИРО на община Главиница 

Стратегическа цел Приоритет 
Оценка на социално-

икономическите ефекти 

Обобщение на предложенията за 

проекти, включени в Програмата 

за реализация на ПИРО, 

допринасящи за постигане на 

стратегическите цели 

Стратегическа цел 1. 

Развитие на 

конкурентоспособна 

икономика, основаваща се 

на местния демографски, 

природен и културно-

исторически потенциал, 

осигуряваща възможност за 

просперитет на жителите на 

общината 

Приоритет 1.1.Развитие 

на конкурентоспособна 

икономика 

Стратегическата цел е насочена към 

повишаване конкурентоспособността 

на местната икономика, чрез 

създаване на условия за насърчаване 

на местния бизнес и привличането на 

инвестиции. В тази връзка приоритет 

1 се фокусира върху повишаването на 

конкурентоспособността на местната 

икономика е изключително важна по 

отношение на постигане на висока 

добавена стойност за общината, 

повишаване на доходите на 

населението и разкриване на нови 

възможности за професионална 

реализация на хората. Усилията на 

този приоритет са насочени именно 

към стимулиране на 

предприемачеството на малките и 

средни предприятия в общината, чрез 

организирането на информационни 

срещи, на които микро, малките и 

средни предприятия да бъдат 

информирани за възможностите, 

които се разкриват за финансиране на 

бизнес идеи по Структурните фондове 

на ЕС. На второ място изграждане на 

местен капацитет за развойни и 

иновационни дейности, внедряване на 

- Стимулиране на внедряването на 

иновации в предприятията 

- Насърчаване на 

предприемачеството на малки и 

средни предприятия 
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нови технологии, изграждане на 

технологични паркове както и на ноу-

хау трансфер, имат значение по 

отношение на постигане на висок 

икономически растеж. 

По този приоритет са предвидени 

мерки за насърчаване на проекти за 

енергийна ефективност, насърчаване 

на малките и средни предприятия и 

внедряването на нови технологии в 

местната икономика. 

Приоритет 1.2. Развитие 

на конкурентоспособно 

селско стопанство 

Отслабването на позициите на 

селското стопанство налагат 

предприемането на мерки, насочени 

към модернизация на селското 

стопанство и превръщането му в един 

от конкурентните отрасли в общината.  

По този приоритет са планирани 

мерки за развитие на биоземеделие, 

насърчаване на земеделските 

производители, стимулиране на 

зеленчукопроизводството, 

овощарството 

- Информационни кампанни, 

насочени към селскостопанските 

производители 

-  Създаване на нови растениевъдни 

и животновъдни стопанства 

- Организиране на изложение на 

местната селскостопанска 

продукция и местните 

производители 

- Организиране на семинари за 

местни производители с разкриване 

на възможности за кандидатстване 

по оперативни програми 

Приоритет 1.3. Създаване 

на конкурентоспособен 

туристически сектор 

Основен акцент е насочен към 

създаването на нови туристически 

продукти, алтернативни форми на 

туризъм. Община Главиница има 

богато културно-историческо и 

природно наследство, което създава 

потенциал за развитие на културен , 

природен, селски, планински, спортен, 

културно-познавателен туризъм. 

Основните мерки са насочени към 

създаване на нови туристически 

продукти; развитие на алтернативни 

- Разработване на местни 

туристически маршрути със 

съседни общини 

- Промотиране и реклама на местния 

туризъм 
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форми на туризъм; Популяризиране и 

промотиране на туризма в 

общината; Проучване, консервиране и 

експониране на археологически и 

други обекти на КИН и развитие на 

прилежащата инфраструктура с цел 

превръщането им в обекти на масово 

посещение 

Приоритет 1.4. 

Привличане на 

инвестиции в общинската 

икономика 

Приоритетът е насочен към 

насърчаване на инвестиции във 

високотехнологични производства; 

привличане на инвестиции. 

- Обособяване на бизнес зони 

-  Привличане на инвестиции 

Стратегическа цел 2. 

Повишаване качеството на 

живот и развитие на 

човешкия капитал, с 

акцент върху увеличаване 

на дела на младото 

образовано и 

квалифицирано население 

Приоритет 2.1 

Повишаване на 

качеството на 

образование 

Тази стратегическа цел е насочена 

повишаване на качеството на живот 

чрез предприемането на мерки и 

дейности, които ще допринесат за 

повишаване на качеството на 

образованието в общината. В тази 

стратегическа цел са заложени мерки 

и проекти са насочени към 

подобряване на качеството на 

образователните услуги, насочване на 

образованието към нуждите на пазара 

на труда, създаване на условия за 

повече интерактивност и внасяне на 

иновации в процеса на обучение.  

Друг приоритет в тази стратегическа 

цел е насочен към развитието на 

човешкия капитал и повишаване на 

възможностите за професионална 

реализация на хората. Това включва 

намаляване на равнището на 

безработица чрез реализирането на 

различни програми за трудова заетост, 

квалификационни и 

преквалификационни курсове, 

- Провеждане на обучителни курсове 

за учители 

- Внедряване на съвременни 

информационни и комуникационни 

технологии и оборудване в 

образователния процес 

- Насърчаване на партньорството и 

сътрудничеството на 

образователните институции със 

социалните партньори и бизнеса 
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включването на малцинствените 

групи в пазара на труда и осигуряване 

на възможности за професионална 

реализация на младите хора.  

На следващо място важен приоритет е 

подобряване на качеството на 

здравните грижи и предоставяните 

социални услуги. Всички планирани 

мерки по тази цел са изцяло 

съгласувани с потенциалите и 

проблемите в общината. 

Приоритет 2.1. е насочен към 

повишаване на качеството на 

предлаганото образование в община 

Главиница. Това ще се постигне чрез 

внедряването на нови образователни 

практики в процеса на обучение, 

които да бъдат привлекателни за 

учениците, включване в системата на 

образование на лица от групи в 

изолация, създаване на връзка между 

образованието и бизнеса в общината. 

Приоритет 2.2. 

Повишаване на 

качеството на 

предлаганите здравни и 

социални услуги в 

община Главиница 

Приоритетът е насочен към 

подобряване на количествените и 

качествени параметри на здравната 

инфраструктура, с акцент върху 

повишаване на качеството и 

подобряване на достъпа до здравни 

услуги. В приоритетът се предвижда и 

подобряване на предлаганите 

социални услуги в община Главиница. 

Предвидени са мерки Разширяване на 

обхвата на предлаганите социални 

услуги; 

- Разработване на общинска 

програма за социалните услуги 

- Предотвратяване на социалното 

изключване на хора от рискови 

групи 

- Обучение и заетост на млади хора 

Приоритет 2.3. Развитие 

на човешките ресурси. 

Този приоритет е насочен към 

създаването на възможности за 
- Регионални програми за заетост 
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Подобряване на достъпа 

до заетост. 

професионална реализация на пазара 

на труда от населението на община 

Главиница. Това ще бъде осъществено 

чрез подобряването на знанията и 

уменията на работната сила, от една 

страна, а от друга чрез инвестиции в 

предприятията за създаването на по-

качествени работни места и 

интегриране на по-голям брой хора в 

трудова заетост. Ключов акцент в този 

приоритет е намаляване на равнището 

на безработица в общината, както и 

социално включване на хората в 

изолация. 

- Провеждане на обучения за 

квалификация и преквалификация 

Стратегическа цел 3. 

Изграждане на модерна и 

достъпна инфраструктура, с 

възможност за привличане 

на инвестиции в местната 

икономика и съхраняване 

на уникалната природна 

среда 

Приоритет 3.1. 

Подобряване на 

техническата 

инфраструктура 

Стратегическа цел 3 акцентира върху 

изграждането, модернизацията и 

рехабилитацията на здравната, 

образователната, социалната и 

техническа инфраструктура в община 

Главиница. Стратегическата цел 

поставя акцент и върху подобряването 

на селищната среда и постигане на 

балансирано териториално развитие. 

Инфраструктурната осигуреност е 

една от най-важните предпоставки за 

развитие на местната икономика и 

постигане на икономически растеж. В 

стратегическата цел е заложен и 

приоритет, който акцентира върху 

съхранението и опазването на 

културното наследство, чрез 

планирането на мерки и дейности, 

насочени към запазване на културните 

традиции и обичаи.  

Приоритет 3.1. е насочен към 

създаване и рехабилитация на 

- Рехабилитация на улична мрежа в 

община" 

- Рехабилитация на общинска пътна 

мрежа 

- Реконструкция и модернизация на 

улично осветление в община 

Главиница 

- Реконструкция на тротоари в 

община Главиница 

- Ремонт на водопроводна мрежа в 

община Главиница 

- Изграждане на канализационна 

мрежа в населените места на 

община Главиница 

- Реконструкция, ремонт, оборудване 

и/или обзавеждане на общински 

административни сгради , с цел 

подобряване на тяхната енергийна 

ефективност 
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съществуващата техническа 

инфраструктура. За постигането на 

този приоритет са предвидени мерки и 

дейности, които са насочени към 

подобряване на транспортната 

инфраструктура, изграждане и 

рехабилитация на съществуващата 

водопроводна и канализационна 

мрежа в общината. 

Приоритет 3.2. 

Подобряване на обектите 

на общинската 

инфраструктура 

Приоритет 3.2. е насочен към 

подобряване на обектите на 

социалната, образователна и здравна 

инфраструктура (детските градини, 

училищата и обслужващите звена, 

сгради и съоръжения на 

специализирани звена); обществено 

обслужване в областта на 

здравеопазването (лечебни заведения 

за болнична и извънболнична помощ, 

центрове за спешна медицинска 

помощ и др.); обществено обслужване 

в областта на социалните услуги. 

- Реконструкция и обновяване на 

училищата в общината 

- Реконструкция и обновяване на 

детските градини в общината 

- Подобряване на материално-

техническата база на учебните 

заведения 

- Подобряване на материално-

техническата база на детските 

градини 

- Реконструкция и рехабилитация на 

здравните служби в общината 

- Осигуряване на достъп за хората с 

увреждания до социалните обекти 

- Подобряване на материално-

техническата база на социалните 

обекти в общината 

- Изграждане на нови детски 

площадки 

- Дейности за провеждане на 

културни прояви 

- Провеждане на спортни прояви 

- Модернизиране на училищните 

спортни площадки в община 

Главиница 

- Благоустрояване на централната 

градска част на гр. Главиница 
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Приоритет 3.3. Опазване 

на околната среда 

устойчиво развитие на 

населените места в 

общината 

Този приоритет е насочен към 

опазване и съхраняване на околната 

среда в община Главиница, чрез 

подобряване на качествените й 

характеристики, с по-ефективно 

използване на ресурсите, което да 

доведе до предотвратяването на  

замърсяването на околната среда и 

загубата на биоразнообразие, както и 

намаляване на емисиите на 

въглероден диоксид. Мерките и 

дейностите в този приоритет са 

насочени към изграждането на 

инфраструктура за третиране на 

отпадъци. 

-Подобряване и поддръжка на 

състоянието на зелените площи в 

община Главиница 

-Провеждане на разяснителни 

кампании за повишаване на 

екологичната култура сред 

населението 

- Информационни кампании за 

оползотворяване на биоотпадъците 

Стратегическа цел 4.  

Приоритет 4.1. 

Изграждане на 

административен и 

проектен капацитет в 

Общинска 

администрация 

Главиница 

Стратегическа цел 4 акцентира върху 

предоставянето на качествени 

административни услуги за 

гражданите и бизнеса. Изключително 

важна част в процеса на планиране и 

управление заема място 

подобряването на координацията и 

партньорството при изпълнение на 

планови и програмни документи през 

програмния период 2021-2027 г. 

Изграждането на проектен капацитет 

е важен по отношение на познаване на 

възможностите за финансиране от 

Структурните фондове на ЕС, както и 

способността на служителите на 

общинска администрация да 

разработват и управляват европейски 

проекти. Административният 

капацитет е съществен компонент на 

доброто управление. Този приоритет е 

- Повишаване на административния 

капацитет на служителите в 

общинската администрация, чрез 

обучения 

- Провеждане на регионални срещи 

с кметове 

- Сътрудничество с 

неправителствени и граждански 

организации за кандидатстване с 

проекти по Структурните фондове 

на ЕС 

- Създаване на граждански 

обществен форум за публично 

обсъждане на приоритетни въпроси 
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насочен към създаването на 

администрация, която е достатъчно 

гъвкава да реагира на многото 

обществени предизвикателства, която 

е отворена за диалог с обществеността 

и може да въвежда нови политически 

решения, както и да предоставя по-

добри ефективни услуги. 
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8. Оценка на предвидените финансови ресурси за изпълнение на ПИРО 

Индикативната оценка на ресурсите, които са необходими за реализацията на ПИРО 

на община Главиница 2021-2027 е представена в Индикативната финансова таблица – 

Приложение № 1 от ПИРО. Индикативната финансова таблица е съставена по образец, 

съобразно Приложение № 2от Методическите указания.  

Съгласно индикативната финансова таблица, ресурсите необходими за реализация 

на ПИРО възлизат на 29 млн. лева за целия период, като 74% от тях са от външни източници 

(средства от ЕС), 14% от Централен бюджет, а 7% от общинския бюджет. 

Следва да се отбележи, че средствата от ЕС, формират значителна част от 

необходимия ресурс, което поставя изпълнението на ПИРО в зависимост от редица външни 

фактори, което от своя страна повишава риска от неизпълнение. В същото време, обаче, 

следва да се отбележи и факта, че общината не разполага с достатъчно собствен ресурс, за 

да подкрепи мащабните инициативи за развитие. 

Разпределението на финансовите ресурси съответства, както на изводите на анализа, 

така и на разработената стратегическа рамка. Остойностяването на предвидените дейности 

би следвало да се направи на база желаните резултати. В случая е използван именно този 

подход: като база за изчисленията са използвани предвидените в матрицата с индикатори 

крайни стойности, които са заложени като целеви за края на седемгодишния планов период. 

В заключение, може да се каче, че обемът на предвидените финансови ресурси е по-

малък, което може да се обясни с факта, че общината има по-ограничен финансов ресурс, 

но винаги в процеса на изпълнение на ПИРО могат да бъдат направени актуализации. Във 

финансовата индикативна таблица е спазен изцяло принципа на съфинансиране и 

допълняемост на местните собствени финансови ресурси за развитие със средства от 

държавния бюджет, фондовете на ЕС и други публични и частни източници. 
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9. Индикатори за наблюдение и оценка на ПИРО 

Системата от индикатори за наблюдение на изпълнението на ПИРО е основен 

инструмент за проследяване на степента на изпълнение на ПИРО и е изцяло съобразена с 

Методическите указания. При разработването на индикаторната рамка е спазена изцяло 

препоръчаната добра практика на ПРООН: А – значението на индикатора да е ясно; Б – 

данните да са достъпни; В – дейността по събирането на данни да е в правомощията на 

екипа и да не са необходими външни експерти за допълнителен анализ; Г – индикаторът да 

е достатъчно представителен относно планираните резултати; Д – индикаторът да е реален 

и да може да се наблюдава; Е – индикаторът е труден за определяне, но е важен и трябва да 

се наблюдава и определи. Заложени са базови, междинни и целеви стойности по 

индикаторите. 

Системата от индикатор отчита напредъка и степента на постигане на целите и 

приоритетите за развитие на общината по физически и финансови характеристики. За 

целите на плана са използвани два вида индикатори: общи и специфични индикатори за 

резултат и индикатори за въздействие. Това позволява да се направи извод спрямо 

уместността и яснотата им. Индикаторите за резултат се отнасят до наблюдението и 

оценката на изпълнението на определените приоритети за развитие на общината. По някои 

приоритети те се отнасят за предвидени или изпълнявани конкретни проекти с важно 

значение за развитието на територията на общината. Дефинираните индикатори са 

количествено измерими и осигуряват обективност по отношение на оценките и изводите за 

конкретните постижения при реализацията на приоритетите и мерките и постигнатото 

пряко въздействие в съответната област. 

Матрицата на индикаторите за ПИРО на община Главиница включва наименование 

на стратегическа цел и приоритет, мярка на индикатора; източник на информация, период 

на отчитане, базова, междинна и целева стойност. Подробно посочените индикатори са 

ясни, уместни, с достатъчен брой и възможности за информационно осигуряване. Така 

изготвената матрица позволява да се изготвят качествени междинна и последваща оценки 

на плана. 
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Базовите и прогнозни стойности на ключовите индикатори позволяват да се сравнят 

и преценят очакваните социални и икономически ефекти и въздействия от реализацията на 

плана. 
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10. Система за наблюдение и оценка. Комуникационна стратегия 

Системата за наблюдение и оценка на изпълнението на Плана за интегрирано 

развитие осигурява неговото ефективно изпълнение с оглед постигане на целите за 

интегрирано устойчиво местно развитие и ефикасно разходване на ресурсите за реализация 

на планираните дейности и проекти. Системата за наблюдение и оценка на изпълнението 

на плана обхваща и Програмата за неговата реализация. При изготвянето на системата е 

спазена законодателната рамка и е развита вътрешна система за наблюдение, оценка и 

актуализация с конкретни механизми. 

За наблюдение на изпълнението на ПИРО се извършват междинна и последваща 

оценки. Оценката предоставя информация за ефективността от провежданата политика. Тя 

осигурява на управлението механизми на контрол, чрез информация за разходите и за 

резултатите, подпомага и съответните управленски власти да преценят въздействието от 

изпълнението на ПИРО, да го подобрят, като го преосмислят от гледна точка на заложените 

цели и приоритети и възможностите за тяхното реализиране. 

Чрез оценката се изяснява и ефектът от планираните дейности. Тя може да подобри 

също така и прозрачността в процеса на прилагане на плана и да насърчи повишаването на 

отговорността на властите пред широката общественост. Резултатите от наблюдението на 

ПИРО се обобщават в изготвени редовни Годишни доклади. Годишните доклади за 

наблюдението на изпълнението на ПИРО осигуряват информация за изготвяне на 

междинната и последващата оценки. 

Успешното реализиране на ПИРО и постигането на амбициозните цели е немислимо 

без осигуряването на предпоставки за адекватно включване на съответните заинтересовани 

и местното население на всички етапи от разработването и изпълнението на ПИРО. За тази 

цел, в рамките на ПИРО е разработена детайлна комуникационна стратегия. 

Разработената стратегия очертава общите и специфични цели с оглед прилагането 

на принципа на партньорство и сътрудничество в процеса на подготовка, съгласуване и 

изпълнение на плана. Комуникационните цели са ясни и насочени към осигуряване на 

максимална публичност и прозрачност, както и осигуряване на активно участие на всички 

заинтересовани страни в рамките на процеса на стратегическо планиране. В рамките на 



ДОКЛАД С РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНА ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА СОЦИАЛНО-

ИКОНОМИЧЕСКОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА 

ГЛАВИНИЦА ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 Г. 

 

38 
 

комуникационната стратегия, екипа по разработване на ПИРО внимателно е 

идентифицирал всички целеви групи и е определил тяхната роля и влияние на отделните 

етапи от разработването и изпълнението на ПИРО. 

В Комуникационната стратегия са предвидени и конкретни дейности през 

програмния период за осигуряване на публичност и информация в процесите на вземане на 

решения, касаещи местното развитие. 

На следващо място, Комуникационната стратегия идентифицира всеки един от 

етапите на разработване и изпълнение на ПИРО (вкл. съгласуване, оценка, актуализация). 

За всеки един от етапите, стратегията дава подробни предписания относно подходите за 

комуникация и включване на различните целеви групи и очертава конкретните 

комуникационни канали, с помощта на които да бъде осъществено прилагането на 

принципа на партньорство и сътрудничество.  

На последно място, Комуникационната стратегия представя подробен план за 

действие, който освен бъдещи комуникационни инициативи, включва и информация, 

относно проведените мероприятия в процеса на разработване на ПИРО. 
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11. Стратегическа екологична оценка по реда на Закона за опазване на околната 

среда 

Екологична оценка (ЕО) се извършва задължително на плановете и програмите, 

които се изготвят за селското и горското стопанство, риболова, енергетиката, 

промишлеността, транспорта, управлението на отпадъците, далекосъобщенията, туризма, 

градско и териториално планиране или земеползване, или определят съгласие за 

разработване на проекти в тези сектори. 

ПИРО не попада в секторите или проектите, за които е задължително извършването 

на ЕО, но българското законодателство в съответствие с Директива 2001/42/ЕО, е 

предвидило процедура, съгласно която компетентният орган по околна среда трябва да даде 

становище за необходимостта от извършаване на екологична оценка и да прецени дали 

интервенциите, предвидени в плана има вероятност да окажат съществени последици върху 

околната среда. В отговор на искане на органа, разработващ програмата, компетентният 

орган, преди одобряването на програмата, издава решение, в което изразява мотивирано 

своята преценка за необходимостта от ЕО. 

Предварителната оценка на плановете и програми включва и екологична оценка 

(ЕО), която се осъществява по ред, определен в националното законодателство и след 

преценка на компетентния орган – в зависимост от географския обхват съответния план или 

програма- министъра на околната среда и водите или директорът на съответната РИОСВ е 

компетентният орган за издаване на становище или решение по екологична оценка на 

планове и програми. Основната цел ЕО е да допринесе за интегрирането на въпросите на 

околната среда на възможно най-ранен етап – при подготовката на оперативните програми. 

ЕО обхваща оценка на очакваните въздействия на програмата, плана или проектът 

върху околната среда, в съответствие с нейните цели, приоритети и дейности. Като първи 

етап следва да се проведе процедура по преценяване на необходимостта от извършването 

на ЕО и преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие на програмата върху 

защитените зони, за което се подготвя и представя изискващата се по националното 

законодателство документация. Чрез процедурата по ЕО се провежда и процедурата по 

оценка на съвместимостта съгласно в чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие. При 

постъпило искане от страна па компетентния орган по околна среда, като приложение към 
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доклада за ЕО се изготвя и доклад за оценка на съвместимостта, съдържащ анализ на 

евентуалното въздействие на програмата върху предмета и целите на опазване на 

защитените зони от мрежата Натура 2000 

След издаване на решение на компетентния орган по околна среда за извършване на 

ЕО, в доклада за ЕО следва да се анализира евентуалното въздействие върху околната среда 

при прилагането на предложените алтернативи за осъществяване на оперативната 

програма, да се предложат мотивирано мерки за смекчаване на отрицателните въздействия 

върху околната среда и препоръки за подобряване на качеството на оперативната програма 

като по този на- чин се осигурява високо ниво на опазване на околната среда и постигане 

на устойчиво развитие. Чрез ЕО се предлагат при необходимост и мерки за наблюдение и 

контрол по отношение на въздействието върху околната среда при изпълнението на 

оперативната програма, които трябва да съобразяват и допълват общите мерки за 

наблюдение и контрол по програмата. 

Съгласно приложимата нормативна уредба Закона за опазване на околната среда 

(ЗООС)7, Наредбата за условията и реда за извършване на еко- логична оценка на планове 

и програми8(Наредба за ЕО), Закона за биологичното разнообразие (ЗБР)9 и Наредбата 

за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, 

проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените 

зони10 (Наредба за ОС), за плановете, програмите и инвестиционните предложения, 

попадащи в обхвата на ЗООС, оценка за съвместимостта им с предмета и целите на 

опазване на съответната защитена зона се извършва чрез процедурата по ЕО, по реда на 

ЗООС и при спазване на специалните разпоредби на ЗБР и на Наредбата за ОС. В тази 

връзка е подготвена необходимата документация за преценка на необходимостта и 

обхвата на ЕО ПИРО на Главиница за периода 2021-2027 г. и за преценка на 

необходимостта от оценка за съвместимостта на документа с предмета и целите на 

опазване на защитените зони, която следва да бъде представена на съответния 

компетентен орган. Съгласно чл.4 на Наредбата за условията и реда за извършване на 

екологична оценка на планове и програми (Наредба за ЕО) определя за плановете и 

програмите, одобрявани от териториалните органи на изпълнителната власт или от 

общинския съвет - директорът на съответната регионална инспекция по околната среда и 
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водите (РИОСВ). 

Искането за преценяване на необходимостта и обхвата за ЕО и оцен- ка за 

съвместимостта с предмета и целите на опазване на защитените зони от съответните 

компетентни органи трябва да съдържа: 

 информация за възложителя (орган или оправомощено по закон трето лице): име, 

пълен пощенски адрес, лице за връзка - телефон, факс и адрес за електронна поща;  

 обща информация за предложената програма: основание за изготвяне на 

програмата – нормативен или административен акт;  

 период на действие и етапи на изпълнение на програмата; 

 териториален обхват (национален, регионален, областен, общински, за по-малки 

територии) с посочване на съответните области и общини; 

 засегнати елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ); 

 основни цели на програмата; 

 финансиране на програмата (например държавния и общинския бюджет, 

международни програми, финансови институции); 

 срокове и етапи на изготвянето на програмата и наличие, нормативно 

регламентирано на изискване за обществено обсъждане или друга процедурна форма за 

участие на обществеността; 

 орган, отговорен за прилагането на програмата; 

 орган за приемане/одобряване/утвърждаване на програмата. 

Към искането се прилагат: 

 характеристика на програмата относно: 

 инвестиционните предложения по приложение № 1 към чл. 92, т. 1 и приложение 

№ 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 ЗООС и/или дру- ги инвестиционни предложения с 

предполагаемо значително 

 въздействие върху околната среда, спрямо които предлаганата програма определя 

критерии, нормативи и други ръководни условия от значение за бъдещото им разрешаване 

или одобря- ване по отношение на местоположение, характер, мащабност и 

експлоатационни условия; 
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 мястото на предлаганата програма в цялостния процес или йерархия на 

планиране, степен на подробност на предвижданията; 

 обосновка на конкретната необходимост от изготвянето на програмата; 

 информация за планове, програми и инвестиционни предложения, свързани с 

предложения програма, включително и за из- вършена екологична оценка или оценка на 

въздействието върху околната среда (ОВОС); 

 характеристики на засегнатата територия и на очакваните въз- действия върху 

околната среда и човешкото здраве; 

 карта или друг актуален графичен материал на засегнатата територия и съседните 

й територии, таблици, схеми, снимки и други - по преценка на възложителя, приложения; 

 нормативни изисквания за провеждане на наблюдение и контрол по време на 

прилагане на плана или програмата, в т. ч. предложение за мерки за наблюдение и контрол 

по отношение на околна среда и човешко здраве. 

Стратегическият документ е рамков и не съдържа инвестиционни предложения, 

попадащи в обхвата по приложение № 1 към чл.92, т.1 и приложение № 2 към чл.93, ал.1 

т.т. 1 и 2 от ЗООС и/или други инвестиционни предложения с предполагаемо значително 

въздействие върху околната среда. 
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12. Заключение 

Планът за интегрирано развитие на община Главиница за периода 2021- 2027 г. е 

разработен в съответствие с изискванията на Закона за регионалното развитие, 

приложимата подзаконова нормативна уредба и съгласно препоръките, изведени в 

Методическите указания. На лице е ясна вътрешна и външна съгласуваност на плана, видно 

от изведените изводи по раздели в Доклада от извършената предварителна оценка. 

1. В анализ на икономическото и социалното развитие са обхванати всички 

задължителни компоненти спрямо Методическите указания като отделните части са 

разгледани проблемноориентирано и обхващат идентифициране на икономическите, 

социалните, инфраструктурните и екологичните проблеми, както и тяхното териториално 

измерение. Направени са съответните изводи и са посочени тенденциите за развитие на 

общината на базата на вътрешния й потенциал и условия за развитие.  

2. Чрез изготвения SWOT-анализ е постигната вътрешна съгласуваност на 

документа, като изведените записи са намерили своето място в стратегическата рамка на 

плана.  

3. Стратегическата част е структурирана ясно и в съответствие с изискванията на 

европейските, националните, регионалните и областните стратегически документи. ПИРО 

на община Главиница е хармонизирана с националните секторни стратегии, които обхващат 

периода 2021-2027 г. и са изготвени към момента на разписване на документа. 

4. Планираната визия е завършена в смислово отношение и отговаря на поставената 

стратегическа рамка.  

5. Обемът на предвидените финансови ресурси е в съответствие с предвидените 

проекти, изпълнението на които би довело до ефективност на извършените разходи за 

постигане на целите на ПИРО на община Главиница. Във финансовата индикативна таблица 

е спазен изцяло принципа на съфинансиране и допълняемост на местните собствени 

финансови ресурси за развитие със средства от държавния бюджет, фондовете на ЕС и 

други публични и частни източници. 

6. Системата от индикатори за наблюдение на изпълнението на Плана за 

интегрирано развитие на община Главиница включва ясни, уместни, с достатъчен брой и 
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възможности за информационно осигуряване индикатори, което позволява да се изготвят 

качествени междинна и последваща оценка на плана.  

7. Действията и механизмите за наблюдение, оценка и актуализация на ПИРО, 

включват партньорите в процеса на тяхното разработване и изпълнение. Предвиден е 

конкретен механизъм за информационно осигуряване и публичност на плана в 

комуникационната стратегия. Системата за наблюдение е съобразена с изискванията на 

нормативната уредба, а механизмът за осигуряване на публичност с препоръките от 

структурите на гражданското общество. 

Изготвянето на Плана за интегрирано развитие на община Главиница е 

хармонизирано със затвърдени принципи на стратегическо планиране на местното 

развитие, основни, от които са:  

1. Обвързаност между планираните мерки за съвместно подобряване на местното 

развитие; 

2. Съответствие с принципите и правилата за прилагане на структурните 

инструменти в областта на регионалната политика на ЕС;  

3. Координация и съгласуваност с европейските, националните и местните политики 

за равни възможности, конкуренция, опазване и подобряване на околната среда;  

4. Информираност и публичност на процесите на планиране и програмиране, 

финансиране, изпълнение, наблюдение и оценка в областта на интегрираното регионално и 

местно развитие;  

5. Съфинансиране и допълняемост на местните собствени финансови ресурси за 

развитие със средства от държавния бюджет, фондовете на ЕС и други публични и частни 

източници;  

6. Концентрация на усилията, човешките ресурси и финансовите средства за 

осъществяване на набелязаните в стратегията цели;  

7. Отвореност за допълнения и адаптивност на стратегическите намерения към бързо 

променящите се условия на средата, в която ще се реализира стратегията;  
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8. Партньорство между всички институции, заинтересовани лица и структури на 

гражданското общество в процеса на реализиране на стратегическите намерения. С 

реализацията на плана ще се интегрират екологични принципи с цел насърчаване 

устойчивото развитие и пространственото планиране на селищната среда, като ще се 

създаде и благоприятен микроклимат за бизнес и инвестиции, туризъм, екологично селско 

стопанство и модерна инфраструктура.  

В резултат на проведената предварителна оценка за изпълнение на Плана за 

интегрирано развитие на община Главиница за периода 2021-2027 г., екипът, изготвил 

документа, препоръчва приемането му. 


