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ВЪВЕДЕНИЕ
Докладът представя резултатите от извършената последваща оценка (ПО) на Общинския
план за развитие (ОПР) на община Руен за периода 2014-2020 г., изготвена в изпълнение на
нормативните изисквания на чл. 34 от Закона за регионалното развитие (ЗРР) и чл. 26 от
Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие.
Планът за развитие на община Руен за периода 2014 – 2020 г. е средносрочен планов
документ, съобразен с националната политика за регионално развитие и бюджетните планове на
Европейския съюз. Той е основополагащ, стратегически, динамичен документ и важен
инструмент при формирането и провеждането на устойчиво и балансирано местно развитие в
посочената територия. Документът очертава средносрочната перспектива за икономическо,
социално, инфраструктурно и екологично развитие на общината.
Oбщинският план за развитие за периода 2014 – 2020 г. е приет от Общински съвет – Руен
с Решение № 385 по Протокол № 36 от 28.05.2014 г., на основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА
във връзка с чл.13, ал.3, и чл. 24, т.1 от Закона за регионалното развитие.
Планът e допълван и изменян в рамките на програмния период 2014-2020 г., но няма приет
Актуализиран документ за неговото изпълнение.
Последващата оценка на изпълнените общински планове за развитие е заключителния етап
в комплексната система за оценяване реализацията на основните управленски документи,
предхождан от предварителна и междинна оценки. Чрез последващата оценка се прави
обобщение на цялостното изпълнение на плана, качеството на получените резултати и нивото
на постигнатите очаквани и неочаквани ефекти за общинската територия.
Последващата оценка е анализ на въздействието на определен брой проекти, дейности и
инициативи посредством сравняване на резултатите с поставените цели и с използваните
ресурси и средства. Тя е част от триадата оценки – „предварителна – междинна – последваща“,
като всяка от тях се стреми да подобри качеството на съответния стратегически документ, като
и резултатността в постигане на целите му. Предварителната оценка е изготвена при
разработването на плана за развитие на община Руен през 2014 г.
През 2017 г. е извършена Междинна оценка за изпълнението на плана за периода 2014–
2016 г. В настоящата последваща оценка обект на изследване, ще бъде изпълнението на
Общинския план за развитие на община Руен за целия програмен период 2014-2020 г., както по
степен на постигане на заложените цели и приоритети, така и по оказано въздействие и
устойчивост на резултатите, на база индикаторите за мониторинг.
Съгласно нормативните изисквания на ЗРР, настоящата Последваща оценка включва:
1. оценка на степента на постигане целите и устойчивостта на резултатите;
3

Доклад за последваща оценка на изпълнението на
Общински план за развитие на община Руен 2014-2020 г.
2. оценка на общото въздействие;
3. оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси;
4. изводи и препоръки относно провеждането на политиката за местно развитие.
Първите три елемента са свързани с анализ и оценка на различните аспекти от
изпълнението

на

ОПР,

докато

финалният

включва

изводи

и

препоръки,

относно

стратегическото планиране за следващия програмен период.
Първият елемент е свързан с общ преглед на проектите и инициативите с принос към
плана – реализирани или в процес на реализация в рамките на отчетния период.
Систематизирани са различни проекти и инициативи и е определена тяхната принадлежност
към приоритетните области. Първата преценка завършва с идентифициране на неизпълнени
ключови проекти и мерки, които не са подплатени с конкретни реализации.
Вторият компонент оценява степента в изпълнението на целите и приоритетните
области,

като

надгражда

оценката

на

първоначалните

резултати.

Стойностите

на

систематизираните проекти и инициативи са обобщени в обща финансова оценка за
изпълнението на ОПР. В този елемент са сравнени актуалните и целевите стойности на
индикаторите от плана.
Преценката на ефективността и ефикасността на изпълнението се аргументира от
съотношението между направените разходи и постигнатите ползи в рамките на целите и
приоритетните области на ОПР. Този трети компонент синтезира информацията за проектите и
индикаторите от предните части и добавя обзор на предприетите действия по изпълнението и
наблюдението на ОПР – основна предпоставка за ефикасност и ефективност в управлението.
Четвъртият елемент отразява най-важните констатации относно идентифицираните
проблемни области и ограничители на развитието на местно ниво, попречили на изпълнението
на ОПР. Изводите са ориентирани спрямо трите основни теми в оценката: проекти и
инициативи; индикатори; действия по изпълнението и наблюдението на плана.
Конкретните препоръки са базирани на изводите и са насочени към процеса на
планиране на следващия програмен период 2021-2027 г. Съизмеримостта на постигнатите
резултати с първоначално формулираните цели води до търсене на обяснение за отклоненията,
т.е. до изследване на причините за идентифицирани дефицити и извличане на поуки, които да
бъдат полезни за следващия програмен период.
Последващата оценка има за цел да установи как са използвани обществените ресурси,
каква е ефикасността на извършените интервенции, в каква степен са потвърдени предвидените
резултати и постигнати заложените цели. Тя проучва факторите за регистрирания успех или
неуспех на намеренията за промяна, прави обобщени изводи за устойчивостта на резултатите и
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осигурената продължителност на въздействията. В идеалния случай тази оценка следва да се
изготви по време на следващото програмиране, т.е. препоръките от отчетените грешки и
слабости да намерят отражение в новия ОПР или в неговите актуализации. Последващата
оценка е част от различните механизми за контрол на публичните действия.
Целта на настоящата последваща оценка е да осигури независима и актуална
информация за постигнатите резултати от прилагането на Общинския план за развитие на
община Руен през периода 2014-2020 г., да направи препоръки относно провеждането на
политиката за регионално и местно развитие и за подобряване на управлението и
координацията през новия програмен период 2021-2027 г.
За постигането на тази цел са изпълнени следните задачи:
• Изследване на резултатите от изпълнението и общото въздействие на ОПР върху
социално-икономическото развитие на общината;
• Актуален преглед за изпълнение на заложените цели и приоритети в плана;
• Изводи и препоръки за подобряване на политиката за регионално и местно развитие през
новия програмен период.
Основните критерии, които са използвани при изготвяне на последващата оценка на ОПР
са: приложимост, обоснованост, ефективност, ефикасност, въздействие и устойчивост.
В изготвянето и обсъждането на проекта на настоящия Доклад за последваща оценка на
изпълнението на Общинския план за развитие на община Руен за периода 2014-2020 г.
участваха представители на Общинската администрация и различни заинтересовани страни.

І. МЕТОДОЛОГИЯ
Последващата оценка на изпълнението на Общинския план за развитие на община Руен
за периода 2014-2020 г. се фокусира върху аналитичния обзор и сравнителния анализ на
резултатите и въздействието от прилагането на ОПР при отчитане на настъпилите социалноикономически и политически промени на местно, регионално и национално ниво, в светлината
на промените в регионалната политика на ЕС и регистрираните резултати от прилагането на
оперативните програми за България.
Предмет на настоящата разработка е многостранното развитие на община Руен, свързано
с изпълнението на проекти и инициативи с принос към стратегията и програмата за реализация
на ОПР. Докато общинският план анализира и оценява състоянието и тенденциите на развитие
в общината, междинната оценка обхваща социално-икономическото развитие от гледна точка
на изпълнението на ОПР, то последващата оценка анализира и оценява пълния обхват на
изпълнение на ОПР до 2020 г. с натрупване от междинната оценка и извежда констатации за
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следващия програмен период 2021-2027 г. Оценката разглежда инвестициите по определените в
плана стратегически цели, като направените анализи акцентират върху проектните дейности и
не разглеждат резултатите от изпълнението на основните и регулярни дейности на общинската
администрация. За целите на оценката е разработена методика, която определя методите и
съответните източници на информация, както и критериите за оценка на изпълнението на ОПР.
Избраната методика е насочена към постигане на обективност на оценката относно
изпълнението на ОПР, стратегията и мерките за координация на документа. Последващата
оценка преминава през следните основни етапи: проучване, анализ и оценка, съгласуване и
приключване.
Методиката за осъществяване на последващата оценка се основава на структуриран и
систематичен процес на събиране, анализиране и представяне на информацията и може да бъде
обобщена по следния начин:
1. Избор на логика на интервенцията. Избраната методика за оценка насочва вниманието
върху изпълнението и подобряването на качеството на планирането. Фокусът върху
изпълнението се постига чрез оценка на ефикасността и ефективността, докато фокусът върху
подобряването на качеството и съотносимостта на планирането се постига чрез:
• актуален преглед на изпълнението на ОПР;
• изследване на промените в контекста на плана за развитие;
• извършване на необходимите промени, за да се оптимизира въздействието на ОПР.
2. Разработване на оценителна методика. Методическият инструментариум на
последващата оценка включва използването на определени критерии за оценка, които
характеризират потенциала за реализация и качеството на резултатите при изпълнението на
Общинския план за развитие на община Руен 2014–2020 г.:
• Стратегическо съответствие и хармонизация с целите и приоритетите на политиката за
регионално и местно развитие за текущия планов и програмен период;
• Нормативно съответствие с принципите, правилата и стандартите за планиране на
регионалното развитие, залегнали в националното законодателство за регионалното развитие;
• Отразяване и влияние върху състоянието и промените в социално-икономическия
профил на общината за наблюдавания период след 2014 г.;
• Постигнати резултати, въздействие и изпълнение на целите на ОПР;
• Ефективно и ефикасно използване на ресурсите за развитие на общината;
• Политическа и социална ангажираност, административен и институционален капацитет
за прилагане на политиката за устойчиво интегрирано регионално и местно развитие;
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• Устойчивост на постигнатите желани ефекти – ще продължат ли те да съществуват и
отвъд времевия хоризонт на ОПР.
Количествените индикатори за наблюдение на ОПР, определени в самия план за
развитие, не осигуряват достатъчна база за изготвяне на обективна последваща оценка.
В резултат, екипът предварително разработи критерии за оценка, които да допълват
количествените параметри. Задачата им е да определят качеството и степента на изпълнение на
целите, да допринесат за поставянето на обективна оценка на развитието на общината и
сравнение на постигнатите резултати и ефективно планиране на следващите действия.
3. Набиране на данни – първични и вторични. Методите за набиране на информация за
изпълнение на последващата оценка са:
• Консултации с представители на Общинска администрация - Руен;
• Работа с документи и статистическа информация – подбор, съпоставяне, анализ, оценка
и екстраполация, синтез.
На този етап беше създадена организация за събиране на статистическа информация и
проучване на основните планови и стратегически документи - Общински план за развитие
(ОПР) на община Руен 2014-2020 г., Междинна оценка на изпълнението на Общински план за
развитие (ОПР) на община Руен 2014-2020 г., Областната стратегия за развитие на област
Бургас 2014-2020 г., Регионален план за развитие на Югоизточен район и др.
При изготвянето на доклада е обработена и анализирана статистическа информация,
публикувана официално от Националния статистически институт и Агенция по заетостта.
Проследени са конкретните приноси на отделните оперативни програми за изпълнение на всяка
от стратегическите цели на ОПР, като е направена количествена експертна оценка (в %) и са
използвани данни от Информационната система за управление и наблюдение на структурните
инструменти на Европейския съюз - ИСУН. Анализиран е напредъкът по всички стратегически
цели на ОПР, като избраният подход на качествено оценяване позволява да бъдат направени
изводи и заключения в сравнителен план за степента на изпълнение на ОПР.
Събрана е базова информация и статистически данни за нуждите на анализа и оценката
от Общинска администрация - Руен. За целите на проучването бяха използвани справки,
въпросници и събирана информация в Интернет. Проведени са консултации със служители на
Общинска администрация - Руен и заинтересовани страни.
4. Обработка и анализ на събраната информация. Използваните методи за анализ на
събраната информацията са: сравнителен анализ; причинно-следствен анализ; аналогия;
екстраполация; критериална оценка; експертна оценка; синтез; индукция; дедукция; селекция.
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5. Приложение на оценителната методика – Този етап включва обобщаване, анализ и
оценка на събраните данни, факти и информация. Последващата оценка обхваща времевия
период 2014 - 2020 г., като анализите, констатациите и експертните преценки ще се отнасят до
тенденции или ключови и характерни за периода факти и данни, без да се достига до детайли по
години или по отделни компоненти на икономическите, социалните и екологичните сектори.
Последващата оценка включва анализ и оценка и на изпълнението на целите,
релевантността на ОПР и капацитета за координация на отговорните за неговото прилагане
органи. Направени са съответните изводи, обобщения и препоръки за разработването и
подобряване на работата по изпълнение на плановия документ за новия програмен период.
6. Формулиране на изводи и препоръки.
За изготвяне на последващата оценка са използвани следните методи:
• Наблюдение – пряк метод за събиране на данни и информация;
• Проучване - проучване на документи, информация и данни от различни източници;
• Описание – описват се факти, данни, резултати, констатации, препоръки и изводи;
• Анализ и синтез – анализира се базовата входяща информация и данни и се обобщават
резултатите за нивото на изпълнение на ОПР;
• Оценка – оценява се степента на изпълнение, степента на постигане на заложените цели,
ефективност и ефикасност на използваните ресурси и други;
• Сравнение – сравняват се данни, факти, показатели и резултати. На база на сравнението
се правят изводи и препоръки;
• Работа в екип – съгласуваност, разпределение на задачите и пълен синхрон в действията
на екипа за изготвяне на последващата оценка за изпълнение на ОПР;
• Индексен метод - изравняване равнището на даден показател, заложен в ОПР към
неговото равнище в минал период или време, прието за база;
• Графичен метод – за изобразяване на данни, факти, тенденции чрез геометрически
изображения на функционална зависимост с помощта на линии на равнината.
Изводите и препоръките по отношение на изпълнението на ОПР за изминалия програмен
период и насоките за следващия са базирани на:
• Експертност при разработването на последващата оценка;
• Актуална, достоверна и пълна количествена и качествена информация;
• Адекватни методи и за анализ;
• Обективна система от критерии за оценка;
• Ясно очертани и описани тенденции за развитие на общината;
• Обективни критерии за оценка на изпълнението, на стратегията и на координацията.
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• Фактологически и методически обосновани оценки и препоръки за разработване на
плановия документ на общината за следващия програмен период.
Източници на информация - ОПР се реализира главно чрез ефективната реализация на
проекти и програми за местно развитие в рамките на общината, изпълнявани от публични и
частни организации. Важно е да бъдат отчитани постигнатите резултати по проекти, получили
безвъзмездно финансиране по ОП, както и такива с междурегионален характер.
Информационното осигуряване на последващата оценка се базира на следните поважни източници:
• Официални страници на УО на оперативните програми;
• Регионална статистика на Евростат;
• Данни, анализи и публикации на НСИ и АЗ;
• ИСУН - Информационна система за управление и наблюдение на структурните
инструменти на ЕС в България;
• Официалната страница на Европейския съюз;
• Официални справки от Община Руен.
За събиране на информация беше разработен въпросник, предоставен за попълване на
Общинска администрация – Руен и бяха изпратени писма за данни до различни институции.
Изследвани и анализирани документи в процеса на изготвяне на последващата оценка:
• ОПР на община Руен за периода 2014 – 2020 г.;
• ОСР на област Бургас за периода 2014 – 2020 г.;
• Междинна оценка от 2017 г. за изпълнение на ОПР на община Руен;
• Годишни отчетни доклади за изпълнение на ОПР на община Руен;
• Регионален план за развитие на Югоизточен район 2014-2020 г.;
• Официални справки и доклади за изпълнени проекти на територията на общината;
• Бюджети на община Руен за периода 2014-2020 г.;
• Планове и отчети за разходите по Капиталовите програми на Община Руен за периода
2014-2020 г. и др.
Настоящата Последваща оценка е изготвена с натрупване на всички проекти, обекти и
дейности, реализирани на територията на община Руен от 2014 г. до 2020 г. и включва и
резултатите от Междинната оценка, извършена през 2017 г. По този начин констатациите на
настоящия Доклад са неразделна част от общата оценка на общинското управление и
реализация на Общинския план за развитие между 2014 и 2020 г.
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ІІ. Оценка на общото въздействие на плана върху развитието на
общината
1. Сравнителна характеристика
Идеята на Последващата оценка за изпълнението на Плана за развитие е да обобщи с
изводи, какви са постиженията, на основата на придобитите ползи (резултати) от предприетите
действия и получените ефекти (въздействия) от реализираните цели, довели до промяна в
средата и условията на живот на местната общност.
При анализиране и проследяване на условията за изпълнение на ОПР в настоящия
доклад са отчетени настъпилите промени в условията на живот, оказващи въздействие върху
социално-икономическото развитие на община Руен, като е направено сравнение на
стойностите на ключови показатели през 2014 г. и през 2020 г.
Община Руен е една от 13-те общини в област Бургас. Тя е на пето място по територия и
на четвърто място по население в областта.
Таблица 1: Сравнителна характеристика на община Руен и останалите общини в област Бургас към
31.12.2014 г. и 31.12.2020 г.

Район, област,
община
Република
България
Югоизточен
район
Област Бургас
Айтос
Бургас
Камено
Карнобат
Малко Търново
Несебър
Поморие
Приморско
Руен
Созопол
Средец
Сунгурларе
Царево

Гъстота на
Гъстота на
Населени Населени
населението Население населението
Места
Места
за 2014 г.
брой
за 2020 г.
2014 г.
2020 г.
(души на
31.12.2020 (души на
(брой)
(брой)
кв. км.)
кв. км.)

Територия
кв. км.

Население
брой
31.12.2014

110372

7202198

65.3

6916548

63.0

5266

5256

19664

1058515

53.83

1020187

51.88

677

675

414184
54.19
409750
53.61
28327
70.29
27610
68.51
211033
396.68
205329
385.96
10133
28.54
10970
30.90
24213
29.03
22942
27.51
3621
5.07
3075
4.31
25729
61.41
29814
71.16
27623
67.70
27791
68.12
6078
17.12
6295
17.73
28482
41.28
27447
39.78
12678
26.58
13859
29.05
14812
12.89
14287
12.43
12021
15.10
11343
14.25
9434
18.46
8988
17.59
Източник: Национален статистически институт

252
17
14
13
31
13
14
17
6
41
12
33
28
13

250
17
12
13
31
13
14
17
6
41
12
33
28
13

7643
403
532
355
834
714
419
408
355
690
477
1149
796
511

В Руен към края на 2020 г. живеят 27447 души или 6,7% от населението на област Бургас
(409750 души) и 2,69% от населението на ЮИР. Средната гъстота на населението в община
Руен (39,78 души на кв. км. за 2020 г.) е по-ниска от средните стойности за област Бургас
(53,61) и под средната гъстота за ЮИР (51,88) и за страната (63).

10

Доклад за последваща оценка на изпълнението на
Общински план за развитие на община Руен 2014-2020 г.
По брой населени места (41), община Руен е на първо място в областта. Броят на
населените места в общината се запазва непроменен в рамките на програмния период 2014-2020
г. и селищната мрежа като цяло е устойчива. За периода 2014-2020 г. община Руен запазва
позициите си в регионален план по отношение на териториалния обхват, броя на населението и
населените места сред общините в област Бургас.
Според Националната концепция за пространствено развитие 2013-2025 г. (Актуализация
2019 г.), община Руен попада в групата от 5-то йерархично ниво. Това са общо 140 много малки
градове и села, центрове на общини в Република България.
Селищната мрежа в община Руен е добре изградена и сравнително балансирана
териториално. Урбанистичната структура се състои от 41 населени места – административния
център село Руен и още 40 села: с.Билка, с.Вишна, с.Вресово, с.Добра поляна, с.Добромир,
с.Дропла, с.Дъскотна, с.Дюля, с.Заимчево, с.Зайчар, с.Звезда, с.Каменяк, с.Каравельово,
с.Листец, с.Люляково, с.Мрежичко, с.Планиница, с.Подгорец, с.Преображенци, с.Припек,
с.Просеник, с.Разбойна, с.Речица, с.Рожден, с.Рудина, с.Рупча, с.Ръжица, с.Сини рид, с.Скалак,
с.Снежа, с.Снягово, с.Соколец, с.Средна махала, с.Струя, с.Топчийско, с.Трънак, с.Череша,
с.Шиварово, с.Ябълчево и с.Ясеново.
Урбанистичната структура на общината е подчертано центрична с концентрация на
функции в общинския център и периферни селища с различен характер. В общинския център
село Руен са съсредоточени административното и социално обслужване и основната част от
икономическата дейност в общината.
Съгласно §1 от Допълнителните разпоредби на Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и
нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, урбанистичната
класификация на община Руен включва следните категории: общински център – село Руен с
населени межди 2000 и 3000 жители, 10 средни села с население от 1000 до 2000 жители –
Вресово, Добромир, Зайчар, Люляково, Планиница, Просеник, Ръжица, Снягово, Трънак и
Ябълчево. Към малките села с население от 250 до 1000 жители се отнасят 25 села, което
представлява 61% от общия брой на селата в общината. Останалите 5 са много малки села с до
250 жители. Селищната система на общината като цяло се отличава с висока степен на
балансираност и устойчивост. Териториално населението е равномерно разпределено. Около
49% живее в южната половина на общината, в село Руен и още 16 населени места, а останалите
51% от жителите обитават северната част на общината, разпределени в останалите 25 населени
места. Като физическа структура, селищната мрежа е добре развита, балансирана е върху цялата
територия на общината. Дисбалансът (поляритетът) се проявява при демографските,
икономическите и функционалните характеристики на селата.
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2. Демографска характеристика
Демографският фактор, броят и структурите на населението са ключов показател за
оценка на социалното въздействие на изпълнението на ОПР върху целевата територия.
Демографските ресурси с техните образователни и квалификационни характеристики са един от
решаващите фактори за местното развитие и растеж.
В община Руен демографската криза е по-слабо изразена спрямо средните показатели за
областта и за страната. Влияние върху демографското развитие оказват световните и
национални демографски процеси – намалена брачност и раждаемост, засилена урбанизация,
както и специфичните - увеличена смъртност и емиграция. В резултат на тези процеси
населението на общината намалява и застарява ежегодно.
Таблица 2: Население в община Руен 2014 – 2020 г.
Всичко
Мъже
Жени

2014
2015
2016
2017
2018
28482
28399
28170
28058
27846
14379
14364
14230
14139
14009
14103
14035
13940
13919
13837
Източник: Национален статистически институт

2019
27593
13865
13728

2020
27447
13761
13686

За периода 2014-2020 г. населението на община Руен е намаляло с 1035 души или с 4%.
През 2020 г. в общината живеят 27 447 души, 50,14% от които мъже и 49,86% жени.
Съотношението в половата структура на населението се запазват почти без промяна през
анализираните седем години.
Графика 1: Динамика на населението в община Руен 2014-2020 г.

Данните в Таблица 3 показват, че населението общинския център село Руен се увеличава
със 170 души или със 7,33% за периода 2014-2020 г. Населението на повечето села намалява, с
изключение на селата: Вресово, Преображенци, Рупча и Средна махала. В някой села
населението се запазва относително постоянен брой или се колебае в тесни граници. В края на
програмния период няма застрашени от обезлюдяване села с население под 100 жители. Село
Дюля и село Звезда са обезлюдени, но не са закрити има регистриран 1 жител по настоящ адрес
в с Дюля и в село Звезда има 1 жител регистриран по постоянен адрес.
12

Доклад за последваща оценка на изпълнението на
Общински план за развитие на община Руен 2014-2020 г.
Таблица 3: Население в община Руен по населени места 2014 и 2020 г.
2014

2020

Общо

Мъже

Жени

Общо

Мъже

Жени

28482

14379

14103

27447

13761

13686

с. Билка

571

285

286

503

245

258

с. Вишна

250

127

123

218

111

107

с. Вресово

979

523

456

1040

547

493

с. Добра поляна

691

361

330

686

354

332

с. Добромир

1061

528

533

1027

496

531

с. Дропла

260

129

131

260

128

132

с. Дъскотна

767

389

378

706

364

342

-

-

-

-

-

-

с. Заимчево

459

229

230

406

203

203

с. Зайчар

1118

580

538

1100

579

521

с. Звезда

-

-

-

-

-

-

с. Каменяк

215

104

111

181

80

101

с. Каравельово

495

251

244

411

202

209

с. Листец

404

207

197

386

189

197

с. Люляково

1672

840

832

1620

780

840

с. Мрежичко

531

265

266

535

273

262

с. Планиница

1500

750

750

1383

687

696

с. Подгорец

337

178

159

326

172

154

с. Преображенци

482

250

232

491

251

240

с. Припек

449

217

232

413

196

217

с. Просеник

1389

694

695

1311

650

661

с. Разбойна

825

418

407

820

414

406

с. Речица

828

422

406

724

369

355

с. Рожден

433

229

204

432

222

210

с. Рудина

224

112

112

212

111

101

с. Руен

2320

1137

1183

2490

1220

1270

с. Рупча

406

204

202

428

214

214

с. Ръжица

1170

588

582

1163

584

579

с. Сини рид

352

175

177

334

165

169

с. Скалак

579

293

286

510

259

251

с. Снежа

354

185

169

319

164

155

с. Снягово

1059

536

523

1016

523

493

с. Соколец

563

291

272

487

240

247

с. Средна махала

310

165

145

319

170

149

с. Струя

647

331

316

618

321

297

с. Топчийско

886

447

439

832

407

425

с. Трънак

1235

607

628

1226

594

632

с. Череша

715

356

359

662

336

326

с. Шиварово

265

127

138

268

141

127

с. Ябълчево

1221

622

599

1179

606

573

194

211

Община Руен

с. Дюля

с. Ясеново

460
227
233
405
Източник: Национален статистически институт
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По данни на ГД ГРАО (www.grao.bg) през 2020 г. спрямо 2014 г. населението на община
Руен по постоянен адрес се увеличава с 2%, а по настоящ адрес нараства с 0,7% или съответно
със 730 души по постоянен и с 203 души по настоящ адрес.
Таблица 4: Население по постоянен и настоящ адрес в община Руен към 31.12.2014 и 2020 г.
Постоянен адрес

Настоящ адрес

2014 г.

2020 г.

2014 г.

2020 г.

36543

37273

28823

29026

Източник: Национална база данни „Население” - http://www.grao.bg
Графика 2: Сравнителна характеристика на населението по постоянен и настоящ адрес 2014-2020 г.

Отностелният дял на лицата под трудоспособна възраст се запазва сравнително
постоянен в рамките на отчетния програмен период – между 18% и 19% от жителите на
общината. Възрастните над трудоспособна възраст се увеличават от 17% през 2014 г. на 19%
през 2020 г. Около 63% е делът на хората в трудоспособна възраст на 15 и повече години или
17207 човека в края на програмния период.
Таблица 5: Население под, в и над трудоспособна възраст по пол 2014 - 2020 г.
2014

2020

Всичко Мъже Жени Всичко Мъже

Жени

Общо

28482

14379

14103

27447

13761

13686

Под трудоспособна1

5330

2754

2576

4901

2541

2360

18313

9698

8615

17207

9108

8099

Над трудоспособна
4839
1927
2912
5339
2112
Източник: Национален статистически институт

3227

В трудоспособна

2
3

1

Под трудоспособна възраст - до 15 навършени години.
В трудоспособна възраст - жени от 16 до 60 години и 8 месеца и мъже от 16 до 63 години и 8 месеца.
3
Над трудоспособна възраст - тези граници са до навършването на 60 години и 8 месеца за жените и 63 години и
8 месеца за мъжете.
2
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Илюстрация на процеса на демографско остаряване може да се види от данните в
Таблица 6 намаляването на абсолютния брой и относителния дял на населението под 14 години
и увеличаване на дела на населението на 60 и повече години.
Години
2016
2017
2018
2019
2020

Таблица 6: Население по възрастови групи в община Руен 2016-2020 г.
Възраст
Възраст
Възраст
Възраст
Възраст
Общо
0-14 г.
15-29 г.
30-44 г.
45-59 г.
60-74 г.
28170
4952
5044
6606
5778
4302
28058
4909
4880
6547
5772
4374
27846
4846
4660
6475
5840
4417
27593
4678
4505
6328
5901
4517
27447
4558
4470
6154
5968
4595
Източник: Национален статистически институт

Възраст
75+ г.
1488
1576
1608
1664
1702

Към 2020 г. децата до 14 г. са 16% от жителите на общината, а възрастните над 60
годишна възраст – 23%. Когато възрастовата структура е деформирана не може да се осигури
както възпроизводството на населението, така и възпроизводството на трудовия потенциал. За
влошаването

на възрастовата структура

у нас

съществено

допринесоха мащабните

емиграционни процеси предимно сред младите възрастови групи. Емигрирането на цели млади
семейства към големите градове и чужбина обуславя ускоряването на процеса на застаряване,
което поставя натиск върху публичните разходи през целия програмен период 2014-2020 г.
Броят и структурите на населението се определят от размерите и интензивността на
неговото естествено и механично (миграционно) движение.
Година
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Таблица 7: Естествен прираст на населението на община Руен 2014-2020 г.
Живородени
Умрели
Естествен прираст
Общо
323
321
302
300
296
290
253

Момчета Момичета Общо Мъже Жени Общо
163
160
295
166
129
28
161
160
268
149
119
53
147
155
306
161
145
-4
162
138
290
181
109
10
158
138
305
155
150
-9
159
131
281
146
135
9
127
126
367
200
167
-114
Източник: Национален статистически институт

Мъже
-3
12
-14
-19
3
13
-73

Жени
31
41
10
29
-12
-4
-41

Естественият прираст на населението се изменя динамично в рамките на програмния
период. Средногодишните стойности са положителни + 27 души на година. През 2015 г.
прирастът е +53 човека, но през 2020 г. е регистриран отрицателен прираст от минус 114 души.
Средногодишният брой на живородените деца в община Руен за периода 2014-2020 г. е 298.
Средната смъртност за изследваните 7 години е 301 човека годишно.
Таблица 8: Заселени, изселени и механичен прираст в община Руен 2014-2020 г.
Заселени
Изселени
Механичен прираст
Година
Общо
Мъже
Жени
Общо
Мъже
Жени
Общо
Мъже
Жени
2014
227
98
129
423
201
222
-196
-103
-93
2015
274
106
168
410
133
277
-136
-27
-109
2016
256
85
171
481
205
276
-225
-120
-105
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2017
2018
2019
2020

450
512
479

137
177
174

482

196

313
335
305

572
715
741

209
310
331

363
405
410

-122
-203
-262

-72
-133
-157

-50
-70
-105

286
514
227
287
-32
Източник: Национален статистически институт

-31

-1

Механичният прираст на населението през изследваните 7 години е отрицателен, като
през 2020 г. е минус 32 човека. Средногодишно населението на община Руен за периода 20142020 г. е намалявало от миграция с около 168 души, което оказва негативно влияние върху
демографските процеси. През 2019 г. механичният прираст достига минус 262 човека.
Общо в резултат на естествен и механичен прираст за периода 2014-2020 г. населението
в общината е намаляло с 1203 души. Застаряването на населението и влошването на
възрастовите структури също са факт, срещу който трябва да се вземат адекватни мерки през
следващия програмен период.
Текущата демографска картина показва, че изпълнението на Общинския план за
развитие (ОПР) на община Руен през периода 2014-2020 г. не е успяло да повлияе положително
върху някой негативни тенденции и процеси. Перспективите за демографското развитие на
общината в средносрочен и дългосрочен план показват, че при равни други условия (при
непроменени политики) намаляването и застаряването на населението ще компрометира
възможността на икономическата система да генерира висок и устойчив растеж и ще понижава
ефективността на икономическата политика, насочена към осигуряването на (предпоставки за)
такъв растеж. Политиката за преодоляване на демографската криза в района през новия
програмен период 2021-2027 г. трябва да е насочена към подобряване на инвестиционната
среда, защото инвестициите са тези, които създават работни места и доходи, като по този начин
привличат и задържат млади хора за живот и работа в общината.
3. Заетост и безработица
Важни показатели, които характеризират влиянието на ОПР върху социалноикономическите процеси в целевата територия са равнищата на заетост и безработица. Те са
индикатори за икономическото развитие, тъй като човешкия фактор е свързващо звено между
останалите фактори на производството и от него зависи тяхното пълноценно използване.
Пазарът на труда в община Руен е негативно повлиян от демографските процеси, при
ясна перспектива за изостряне на отрицателните им въздействия в средносрочен период.
Демографското възпроизводство е важно за наличието на човешки ресурси за развитие на
икономиката. Структурите на населението по възраст и пол предопределят раждаемостта, но и
работната сила и нейната производителност на пазара на труда.
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Коефициентът на безработица представлява относителният дял на безработните лица от
икономически активното население (работната сила).
Равнището на безработица в община Руен намалява със 7,3 пункта за периода 2015-2019
г., след това отчитаме ръст с 2 пункта през 2020 г., който вероятно се дължи на пандемията от
коронавирус. Средногодишният брой на регистрираните безработни лица към 2020 г. е 1404
(със 211 души или с около 2% повече спрямо 2019 г.). Равнището на безработица през 2020 г. е
13,7% или с 5,3 пункта по-малко спрямо 2015 г. Най-ниски равнища на безработица отчитаме
през 2019 г. – 11,70%.
Таблица 9: Средногодишен брой на безработните лица и равнище на безработица 2015-2020 г.
2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

Средно годишен брой
1939
1880
1609
1378
регистрирани лица
Средно годишно равнище на
19,00
18,40
15,70
13,50
безработица в %
Източник: Дирекция „Бюро по труда” – Руен

2019 г.

2020 г.

1193

1404

11,70

13,70

Към 2020 г. безработицата в община Руен е със стойности по-високи от средните за
област Бургас (7,2%) и от безработицата в страната (6,7%).
Графика 3: Динамика на безработицата в община Руен 2014-2020 г. (%)

Намаляването на безработицата е положителна промяна в социално-икономическото
развитие на община Руен и оказва благоприятно въздействие върху индикаторите за постигане
целите на ОПР. Независимо от тези тенденции пазарът на труда се нуждае от стимулиране и
допълнителни насърчителни мерки, включително за намаляване дела на трайно безработните
лица, чрез обучения и преквалификация.
Разпределението на регистрираните безработни лица по пол е около 61% жени срещу
39% мъже. Жените остават по-силно засегнати от липсата на работни места, дисбалансите
между притежаваната квалификация, образование и търсенето на местния пазар на труда стават
все по-големи с развитие на технологиите и динамично променящата се бизнес среда.
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Таблица 10: Структура на безработицата по пол и възраст към 2020 г.
Пол/Възраст

2020 г.

а) до 19 г. вкл.
18
от тях: жени
10
б) от 20 до 24 г. вкл.
48
от тях: жени
24
в) от 25 до 29 г. вкл.
116
от тях: жени
66
г) от 30 до 34 г. вкл.
141
от тях: жени
75
д) от 35 до 39 г. вкл.
180
от тях: жени
102
е) от 40 до 44 г. вкл.
177
от тях: жени
119
ж) от 45 до 49 г. вкл.
198
от тях: жени
126
з) от 50 до 54 г. вкл.
164
от тях: жени
108
и) над 55 г.
362
от тях: жени
224
ВСИЧКО
1404
в т.ч. жени
855
Източник: Дирекция „Бюро по труда” – Руен

Относителният дял на безработните младежи до 29 годишна възраст през 2020 г. е 13%
или 182 лица. Най-много продължават да са безработните над 50 години (526 лица) и техният
относителен дял в края на отчетния период е 37%.
Таблица 11: Характеристика на безработните лица по степен на образование към 2020 г.
Образование
2020 г.
висше
30
средно
275
основно
281
начално и по-ниско
818
Източник: Дирекция „Бюро по труда” – Руен

В структурата на безработицата по степен на образование най-голям относителен дял
имат лицата с начално и по-ниско образование – 58% през 2020 г. Следват безработните с
основно образование – 21% и лицата със средно образование – 19. Относителният дял на
безработните висшисти е около 3% от регистрираните или 30 човека към 2020 г.
Таблица 12: Продължително безработни лица и разкрити нови работни места в община Руен 2015-2020 г.
Показател/година
Ср.годишен брой
продължително
безработни лица
от тях жени
Разкрити нови работни
места

2015

2016

2017

2018

2019

2020

743

739

628

443

263

142

469

470

397

284

171

84

-

67

-

-

32

142

Източник: Дирекция „Бюро по труда” – Руен
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Броя на продължително безработните лица намалява ежегодно и през 2019 г. са със 601
по-малко спрямо 2015 г., което представлява намаляване с 81% за период от 5 години. През
цялото време жените преобладават като по-голяма част от продължително безработните лица,
като средният им процент за периода 2015-2019 г. е 68,39. Разкритите нови работни места са
едва 241 броя или 8,15% от броя на продължително безработните лица.
Таблица 13: Работни места по програми и мерки за насърчаване на заетостта в община Руен 2015-2020 г.
Вид/ година
2015
2016
2017
2018
Проведени активни мерки на
15
13
9
9
пазара на труда
Брой квалификационни курсове
0
0
2
5
Брой програми за насърчаване
на заетостта вкл. за младежи до
41
38
39
45
29 г.
Брой регионални програми за
заетост и брой на участиците в
1/10
1/25
1/14
1/18
тях
Обхванати лица от програми и
313
287
146
194
мерки за заетост
Източник: Дирекция „Бюро по труда” – Руен

2019

2020

10

6

2

2

22

18

1/19

1/0

90

50

Работните места по програми за насърчаване на заетостта намаляват през анализирания
период. Местата по национални програми и мерки за заетост през 2019 г. са с 71% по-малко,
спрямо 2015 г. За периода 2015-2019 г. от Дирекция „Бюро по труда“ – Руен са изпълнени голям
брой програми за насърчаване на заетостта – общо 185 или 37 средногодишно. В регионални
програми за заетост за 5 годишния периода са включени общо 86 лица. Броя на проведените
активни мерки на пазара на труда варира в близки граници и за периода 2015 г. до юли 2020 г. е
общо 66 или 10,33 броя на година.
Безспорно влияние върху равнището на безработицата оказва сравнително ниското
образователно-квалификационно ниво на безработните лица. При голяма част от тях се
наблюдава липса на мотивация за повишаване на квалификацията, която до известна степен е
породена от липсата на заетост въпреки положените усилия за преквалификация.
Застаряването на работната сила в условия на динамичен пазар на труда с постоянно
променящи се изисквания към квалификацията и професионалните умения на заетите, е процес,
който поражда необходимостта от непрекъснато повишаване на общия потенциал на работната
сила, от една страна чрез учене през целия живот и, от друга, чрез активно стареене на лицата,
които продължават да се трудят и в напреднала възраст.
Въпреки предприетите мерки и програми за насърчаване на заетостта през последните
години, все още се наблюдава различие в заетостта между двата пола и преимущество на
безработните със средно и основно образование. Несъответствието между предлаганите и
търсените квалификации е очевидно предимно в следните групи: незавършилите училище,
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млади хора, завършващи средно образование и тези без или с много ниско ниво на
професионална квалификация. Това несъответствие се наблюдава също така в групите от хора с
образование и професионални квалификации, но без стаж, както и в групата на продължително
безработните. Бързо нарастват нуждите от квалифицирана работна ръка, свързани с
въвеждането и използването на нови производствени, информационни и комуникационни
технологии. В същото време младите квалифицирани кадри предпочитат да напуснат родните
места и да работят в големи градове у нас или в чужбина. Пазарът на труда изпитва недостиг на
квалифицирани кадри, а безработицата сред лицата без квалификация остава висока.
Като цяло прилагането на активни насърчителни мерки е повлияло положително върху
пазара на труда в община Руен. Неблагоприятните демографски тенденции и някои структурни
проблеми остават основни пречки пред нормалното функциониране на местната икономика.
Нараства недостигът на квалифициран труд, което отправя допълнително предизвикателство
пред развитието на пазара на труда.
4. Икономическо развитие
Икономическото развитие на община Руен от 2014 до 2020 г. се характеризира с
различна

динамика,

но

като

цяло

отчитаме

ръст,

въпреки

неблагоприятните

макроикономически условия, включително пандемията от коронавирус в края на периода.
Основна черта на икономиката е аграрно-промишления й характер. Структуроопределящи
производства са: селско стопанство; преработваща промишленост; търговия и услуги.
Таблица 14: Брой нефинансови предприятия по основни икономически дейности 2016-2019 г.
Икономически дейности

2016

2017

2018

2019

Общо

612
113
40

602
114
36

629
119
39

629
101
40

..

4

3

3

3

3

4

4

СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО
ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ
ПРОИЗВОДСТВО И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА
ЕЛЕКТРИЧЕСКА И ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ И
НА ГАЗООБРАЗНИ ГОРИВА
ДОСТАВЯНЕ НА ВОДИ;
КАНАЛИЗАЦИОННИ УСЛУГИ,
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ И
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ
СТРОИТЕЛСТВО
ТЪРГОВИЯ; РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛИ И
МОТОЦИКЛЕТИ

34

30

22

19

267

263

280

291

68
34
8
5

67
30
8
5

73
33
10
6

75
38
8
6

..

9

..

..

5

..

..

3

18

18

19

17

7
10
9
Източник: Национален статистически институт
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Към 2019 г. в община Руен работят 629 нефинансови предприятия или 2% от фирмите в
област Бургас (30974) и 1,07% от предприятията в Югоизточен район (59007). Сравнявайки
данните в Таблица 14 се забелязва ръст на общия брой на предприятията в община Руен. През
2019 г. нефинансовите предприятия са с 27 повече спрямо 2017 г. Най-много фирми развиват
дейност в сектора на търговията и услугите (46%), следват ги предприятията в селското
стопанство (16%), транспорт, складиране и пощи (12%), преработваща промишленост (6%) и
хотелиерство и ресторантьорство (6%). Спад отчитаме при стопанските единици, развиващи
дейност в сектор „селско, горско и рибно стопанство“ – от 119 през 2018 г. на 101 през 2019 г.
Спад има и в броя на фирмите в сектор „строителство“ от 34 през 2016 г. на 19 през 2019 г.
Предприятията в преработвателната промишленост се запазват относително постоянен брой в
рамките на отчетния период. Ръст отчитаме във фирмите в секторите: „търговия, ремонт на
автомобили и мотоциклети, „хотелиерство и ресторантьорство“ и „транспорт, складиране и
пощи“. В останалите сфери броят на предприятията се запазва относително постоянен.
Таблица 15: Основни икономически показатели на нефинансовите предприятия 2016-2019 г.

Година
2016
2017
2018
2019

ДМА

40365
47430
53263
58517

Произведена
продукция

Приходи
от
дейността

Нетни
приходи
от
продажби

Разходи за
Заети
Печалба Загуба
дейността
лица

Х и л я д и л е в о в е
236456
278888
251617
265175
12988
269123
322737
289778
305524
16165
258884
312027
280579
292959
18393
234119
304663
254043
289568
16233
Източник: Национален статистически институт

615
680
1248
2026

Наети
лица

Брой
3120 2599
3513 2989
3546 3023
3719 3178

Общите показатели за развитие на икономиката в община Руен за периода 2016-2019 г.
бележат ръст през 2017 г. и след това отчитаме спад. Произведената продукция в общината през
2019 г. възлиза на 234 119 хил. лева или с 13% по-малко от 2017 г. Приходите от дейността
също намаляват и към 2019 г. са 304 663 хил. лева, с 6% по-малко спрямо 2017 г.
За 2019 г. в местните предприятия са реализирани нетни приходи от продажби /НПП/ в
размер на 254 043 хил. лева, или 1,38% от НПП в област Бургас (18 337 183 хил. лева) и 0,71%
от НПП в ЮИР (35 577 097 хил. лева).
Броят на заетите и на наетите лица се увеличава. През 2019 г. в общината отчитаме 3719
заети и 3178 наети лица. По официални статистически данни заетите лица в община Руен за
2019 г. са 3,06% от всички заети в област Бургас (121323) и 1,30% от заетите в ЮИР (284969).
ДМА в нефинансовия сектор се увеличават и към 2019 г. са в размер на 58 517 хил. лева,
което показва технологично обновяване и модернизация на местните фирми.
В община Руен преобладават микропредприятията с до 9 заети лица - 96% или 602 броя
през 2019 г. Следват малките преприятия – 3% или 21 броя. Средните предприятия са 3 броя и
големите с над 250 души персонал също 3 броя.
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Таблица 16: Предприятия (без финансовите) по групи според броя на заетите 2016 – 2019 година (брой)
Предприятия
2016
2017
2018
Общо
612
602
629
588
574
605
Микро до 9 заети
18
21
18
Малки от 10 до 49 заети
3
4
3
Средни от 50 до 249 заети
3
3
3
Големи над 250 заети
Източник: Национален статистически институт

2019
629
602
21
3
3

Средната брутна годишна работна заплата в община Руен за 2019 г. е 9532 лева, което е с
около 31% повече спрямо 2016 г. Въпреки значителния ръст, възнагражденията в общината
остават много по-ниски от средните за страната за 2019 г. – 15209 лева, за област Бургас –
12301 лева и за Югоизточен район – 12687 лева.
Таблица 17: Сравнителна характеристика на средната брутна годишна работна заплата в лева
2016
2017
2018
2019
7277
8313
8774
9532
Източник: Национален статистически институт

Чуждестранните преки инвестиции в общината също се увеличават през последните
години. За перода 2016-2019 г. в местната икономика са инвестирани общо 54 157 хил. евро.
Таблица 18: Преки чуждестранни инвестици в община Руен 2016-2018 г. (хил.евро)
2016
2017
2018
2019
9377,6
11569,4
15448,1
17762,0
Източник: Национален статистически институт

В община Руен са добре развити животновъдството и растениевъдството и
функционират предприятия на хранително-вкусовата промишленост. Важен фактор за развитие
на местната икономика е близостта до големия административен и индустриален център – град
Бургас, Черно море и големи туристически курорти, което осигурява пазар за реализация на
местната продукция и достъп до летище и пристанище за износ. Икономическите дейности в
общината са концентрирани предимно в с. Руен и с. Люляково. Общинския център се явява и
зона на локална икономическа гравитация.
Състоянието на местната икономика се определя и влияе от много на брой и различни по
естество фактори, които биват както вътрешни, така и външни. В тази връзка е важно да се
определи

икономическото

състояние

на

заобикалящите

общината

територии,

което

детерминира средата за нейното развитие, позицията на общината спрямо съседните й общини,
наличните й сравнителни предимства и потенциали за растеж, както и основните ограничители
за икономическия подем.
През програмния период 2014-2020 г. община Руен отбелязва общ икономически спад
във финансовите резултати на местните фирми, въпреки че броят на предприятията се
увеличава, заетите и наетите лица също, а средната годишна работна заплата нараства.
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В резултат на глобалните макроикономически тенденции, негативните социални процеси
и демографските характеристики на общината, някой икономически показатели се влошават.
Сериозен проблем е трайната миграция на младите хора и липсата на квалифицирани кадри и
специалисти. Ниската производителност и конкурентоспособност на местната икономика,
невъзможността й да създава нови работни места са основни предизвикателства, които планът
за развитие не е успял да реши през отчетния програмен период.
Кризата с пандемията от коронавирус COVID -19 допълнително се отразява на местния
бизнес, но реалния ефект от нея върху резултатите на предприятията ще бъде отчетен от
статистиката в края на 2021 г. и през 2022 г.
Промишленост
Икономиката на община Руен се развива на база наличните местни ресурси и
традиционни

производства.

структуроопределящи отрасли

Преработващата

промишленост

и

икономическо

има водещо

е

сред

значение.

основните
Преобладават

предприятията в хранително-вкусовата промишленост: хлебопроизводство, сладкарство,
млекопреработка, като основна суровина е продукцията на местния селскостопански сектор.
В с. Руен функционират цехове за тестени изделия. Сладкарски изделия се произвеждат в
с. Вресово и с. Руен. В село Шиварово работи частна мандра. На територията на общината
функционират и малки шивашки цехове.
Най-големият инвеститор в общината е „Куш Груп“, който понастоящем осъществява
дейността си в предприятие, намиращо се в с. Люляково със закрита площ 7 000 квадратни
метра. Заводът произвежда кабели за ел.системите на различни модели на „Форд” и е найголемият работодател в общината. Произведените кабели във фирма „Нурсан” се изнасят за
страните от ЕС и за автомобилните компании в Турция.
Дървопреработващата

промишленост

е

представена

от

8

дъскорезници,

като

продукцията е предназначена за износ за Турция и за вътрешния пазар. Функционират и
предприятия за производство на дървени въглища в с. Люляково и с. Ябълчево. Въпреки
наличието на значителни дървесни ресурси, мебелното производство не се развива на
територията на общината, тъй като няма инвеститорски интерес.
Колебливите тенденции в развитието на леката промишленост говорят за задълбочаващи
се проблеми, свързани с ниската конкурентоспособност и липсата на предприемачество.
Социалното изражение на тези проблеми е свързано с липсата на работни места и увеличаване
на безработицата. От пространствена гледна точка, намалява търсенето на терени за развитие на
промишлени производства.
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За ефективното функциониране на предприятията е необходимо да се осигури
подходяща инфраструктура, която да създава условия за екологично и качествено
производство.
В община Руен има традиции в промишлеността и най-вече в някои подотрасли, които
могат и трябва да се използват с цел развитие на местната икономика, повишаване на заетостта
и жизнения стандарт на населението.
Колебливите тенденции в развитието на преработващата промишленост говорят за
задълбочаващи се проблеми, свързани с ниската конкурентоспособност и липсата на
предприемачество. Социалното изражение на тези проблеми е свързано с липсата на работни
места и увеличаване на безработицата. От пространствена гледна точка, намалява търсенето на
терени за развитие на промишлени производства.
За ефективното функциониране на предприятията е необходимо да се осигури
подходяща инфраструктура, която да създава условия за екологично и качествено
производство. В община Руен има традиции в промишлеността и най-вече в някои подотрасли,
които могат и трябва да се използват с цел развитие на местната икономика, повишаване на
заетостта и жизнения стандарт на населението.
Селско стопанство
Селското стопанство се развива динамично през целия програмен период от 2014 до 2020
г. и продължава да бъде един от водещите отрасли на общинската икономика. То е традиционна
икономическа дейност за всички населени места в община Руен, като остава основен отрасъл и
източник на доходи и поминък в селата. Общината разполага с добри природо-климатични
условия и подходящи ресурси за развитие на земеделието и животновъдство. Стратегическото й
местоположение спрямо голям консумативен център (гр. Бургас и Черноморски курорти),
създават добри възможности за реализация на селскостопанската продукция.
Община Руен е специализирана в производство на зърнено-житни култури, овцевъдство,
птицевъдство, говедовъдство и пчеларство.
Поземлените ресурси са основен фактор за развитие на земеделието. Земеделските земи
са с обща площ 304 217 дка и съставляват 44,1% от площта на общината. Обработваемите
площи са 269 983 дка, което е 89% от земеделските земи. Поливните площи са 3 740 дка.
По данни на Общинска служба по земеделие – Руен към 2020 г. рехабилитираните площи
в селското и горското стопанство са общо 413,619 дка
Комасираните селскостопански площи са 93 437,43 дка, а реално обработваната земя към
2020 г.е 143 000 дка.
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Таблица 19: Баланс на площите в община Руен по видове територии и по предназначение
Вид на територия. по предназначение

Имоти бр.

Площ в дка

Площ %

За нуждите на селското стопанство
За нуждите на горското стопанство
Населени места

57958
1535
37

283131,730
285200,876
1754,552

49,665
50,028
0,308

ВСИЧКО

59530

570087,158

100,000

No
1.
2.
3.

Източник: Общинска служба по земеделие – Руен

По данни на Общинската служба по земеделие 49,67% от териториите в землищата на
общината се използват предимно за нуждите на селското стопанство, 50,02% за нуждите на
горското стопанство и 0,31% са населените места.
Таблица 20: Баланс на териториите в община Руен по видове собственост
No
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Вид собственост
Държавна частна
Частна
Религиозни организации
Общинска частна
Чуждестранни лица
Смесена
на юридически лица
стопанисван от общината
държавна публична
общинска публична
ВСИЧКО

Имоти бр.

Площ в дка

Площ %

1294
39747
5
11559
358
338
3921
246
190
1872

278223,961
163639,869
85,000
67726,159
1701,741
3584,672
22979,508
1432,928
9023,019
21690,301

48,804
28,704
0,015
11,880
0,299
0,629
4,031
0,251
1,583
3,805

59530
570087,158
Източник: Общинска служба по земеделие – Руен

100,00

Най-голям относителен дял в община Руен заемат териториите държавна частна
собственост – 49%, следвани от земите частна собственост – 29% и общинска частна
собственост – 12%. Останалите територии се разпределят между публична държавна и
общинска публична собственост, земи на юридически лица, на религиозни организации,
смесена собственост, на чуждестранни лица и стопанисвани от общината.
Земеделските земи, гори и неземеделски земи на територията на община Руен към 2019 г.
възлизат на 570087 декара, от които с начин на трайно ползване „нива” – 131681 дка или 23% и
„изоставена нива” – 14%. Пасищата и мерите са 32716 дка или 6%, ливадите – 1282 дка (0,2%).
С начин на трайно ползване овощна градина са 6875 дка, лозята са 8107 дка, а другите трайни
насаждения – 2072 дка.
Според категорията на земята в община Руен преобладават площите четвърта, пета и
шеста категория (30%), няма земи първа и втора категория, а трета са около 6%. Около 50% от
земята не е категоризирана.
В община Руен са регистрирани 1 094 земеделски производители и 20 броя земеделски
кооперации и едри земеделски стопанства.
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Таблица 21: Основни видове отглеждани култури и среден добив от декар община Руен 2019/2020 г.
Засяти площи Среден добив
дка
кг/дка
Обикн. (мека) пшеница
34000
380
Ечемик
6000
380
Маслодайна рапица
6570
120
Царевица силажна
650
2500
Овес
200
100
Пролетен ечемик
200
280
Градински грах
250
90
Фуражен грах
150
200
Лен
300
100
Тютюн
80
154
Картофи
1300
1300
Пипер
700
800
Домати
600
1200
Дини
500
2200
Пъпеши
400
800
Фасул
1100
80
Леща
550
50
Източник: Общинска служба по земеделие – Руен
Култура

Най-много земеделски площи в община Руен се засаждат с мека пшеница, ечемик и
маслодайна рапица. Значителни площи се използват за отглеждане на зеленчукови култури,
предимно картофи, пипер, домати, фасул и леща.
В община Руен са налице подходящи условия за развитие на биологично земеделие и по
този начин покачване на себестойността на продукцията и откриване на нови пазари.
Животновъдство
На територията на община Руен съществуват благоприятни условия за развитие на
животновъдството. Богатата фуражна база, наличието на мери, пасища и ливади, както и
съществуващите традиции в тази област са добра предпоставка за неговото развитие. В
общината се отглеждат основно говеда, овце, кози, свине, птици и пчелни семейства.
Преобладават дребните животновъдни стопанства, без пазарна ориентация, особено в малките
села.
Таблица 22: Основни видове отглеждани животни в община Руен (брой)
Животно
Брой животни
Брой ферми
Овце
10000
65
Кози
600
14
Крави за месо
1400
33
Крави за мляко
350
10
Пчелни семейства
2000
17
Кокошки
5300
Източник: Общинска служба по земеделие – Руен

Броят на отглежданите животни в община Руен се запазва относително постоянен през
последните години.
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Съществен проблем за развитието на животновъдството остават строгите хигиенни и
ветеринарномедицински изисквания към животновъдните обекти след присъединяването на
страната към ЕС. Не на последно място сериозна пречка пред реализацията на местна
животновъдна продукция се явяват и неизгодните, често прерастващи в нелоялни и монополни,
взаимоотношения между продавачи, посредници и купувачи.
Тенденциите в развитието на селското стопанство следват тези в страната, които са
свързани с намаляване на производството, ниска рентабилност и ниска конкурентоспособност
на сектора. Намаляването на изкупните цени и заливането на пазара с вносни стоки правят
сектора все по-малко привлекателен. Възможностите за финансиране, които предлагат
европейските фондове са добър начин за подкрепа на сектора и неговото възстановяване.
Горско стопанство
Горските ресурси в община Руен са едно от най-големите ѝ природни богатства. От една
страна, те са суровина за развитие на дървопреработваща и мебелна промишленост, а от друга,
създават условия за развитието на туризма. Именно поради тази причина, тяхната устойчива
експлоатация и съхранение са от ключово значение за общината.
Горският фонд заема 52% от територията на община Руен. Държавният горски фонд се
управлява от Държавно горско стопанство „Айтос“, в структурата на РДГ – Бургас. Малка част
попада и в обхвата на ТП ДЛС „Несебър“. Основните приходи идват от продажбата на
дървесина и от организирания ловен туризъм. За поддържането на екоравновесие и
биоразнобразие ежегодно се извършват редица мероприятия, свързани със залесяване на горски
територии и разселване на дивеч.
Таблица 23: Разпределение на общата горска площ в община Руен по видове собственост
Вид собственост

Хектара

Държавни горски територии
Общински горски територии
Гори в земеделски земи
Гори на физически лица
Гори на юридически лица
Гори на религиозни
организации

ОБЩО

32898
145
2032
309
24
2
35410

Източник: ДГС „Айтос”

Общата горска площ на територията на община Руен е 35410 ха, от които 93% държавен
горски фонд, 5% общински гори, около 1% гори на физически лица. Останалите гори са на
юридически лица и религиозни организации.
Общата лесистост на територията на община Руен е над средната за страната, но
намалява от 53,6% за 2014 г. на 51,3% за 2020 г.
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Таблица 24: Предвидено и осъществено ползване на дървесина от горския фонд на община Руен
2014-2020 г. (плътна куб. м.)
Предвидено
ползване по
ГСП/ЛУП

Предвидено по
годишни планове

Изпълнено
ползване на
дървесина

351946

371963

352827

Източник: ДГС „Айтос”

За отчетния програмен период от горския фонд на територията на община Руен е
осъществено ползване на 352 827 плътни кубични метри дървесина, което отговаря на
предвижанията по Горскостопанския план и е по-малко от заложеното в годишните планове. За
отчетния период е извършено залесяване на 210 дка гори. В общинския горски фонд са
извършени следните мероприятия - добив на дърва за огрев за собствени нужди и продажба на
добита дървесина на около 16 000 пространствени кубически метра.
На територията на общината има 4 броя дървообработващи и преработващи предприятия и
11 броя складове – площадки за продажба на дърва за огрев. Площадките за производство на
дървени въглища са две, пунктовете за изкупуване и преработка на гъби също са два, а за
изкупуване на билки един.
Горите са източник освен на дървесина и на много ценни ресурси - билки, горски плодове,
гъби и др., които могат да бъдат използвани за организиране на дребни производства,
осигуряващи заетост на ниско квалифицирани работници.
Насоките за развитие на горското стопанство са свързани с приоритетно възстановяване на
горските територии, засегнати от пожари, съхнене, паша и незаконна сеч, съобразяване на
залесяването с търсенето на дървесина в дългосрочен план. Макар и с по-бавни темпове
ежегодно в горските територии върви процес на залесяване, съгласно утвърдените
лесоустройствени планове.
В общинските гори ежегодно се извършват лесоустройствени дейности като почистване,
почвоподготовка, залесяване и отглеждане на култури. С цел опазване на горите е извършено
разделяне на горските територии на горскостопански райони и охранителни участъци.
Стопанското значение на горите не се ограничава само с дърводобива. Ежегодно се
предоставят площи на местното население, осигуряващи паша на голяма част от
селскостопанските животни. При благоприятни условия се събират билки, гъби и горски
плодове, но тази дейност няма стопанско значение, а е предимно за лични нужди на местното
население. От голямо значение за населението в района са и защитно-водоохранните и
противоерозионни функции на гората.
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Изводи:
Прилагането на мерките и дейностите, включени в ОПР на общината в периода 20142020 г. оказва различни по степен и посока въздействия върху икономическото развитие на
община Руен. От една страна безработицата намалява, но остава по-висока от равнищата за
област Бургас и средните равнища за страната. Средната годишна работна заплата нараства, но
е по-ниска от средните равнища за областта, за Югоизточен район и за страната. Броят на
предприятията в общината се увеличава. Основните икономически показатели на отчетените
нефинансови предприятия се подобряват към 2017 г., но след това отчитаме спад. От друга
страна броят на земеделските производители и обработваната земеделска земя се запазват
отностително постоянни, а средните добиви от декар на основните видове отглеждани култури
се подобряват. Те обаче зависят от климатичните особености през всяка стопанска година.
Последната година от прилагане на Общинския план за развитие - 2020 г. е необичайна и
много различна, белязана със знака на пандемията от коронавируса COVID-19. Кризата нанася
непредвидени последствия върху всички сектори на обществения живот и поставя на изпитание
икономиката, здравните и социалните системи. Тези процеси естествено се отразяват негативно
и на резултатите от изпълнението на Общинските планове за развитие. Обявеното извънредно
положение за цялата тeритoрия на Република България и впоследствие - извънредна
епидемична обстановка за страната, ограничи значително развитието на бизнеса. Пандемията
възпрепятства културния, спортния, социалния живот и създава икономически и финансови
рискове и неустойчивост в целия регион. Данните за състоянието на икономиката през
изтеклата календарна 2020 г. не са публикувани от НСИ към момента на изготвяне на
настоящия доклад и анализът за отрицателното въздействие на пандемията може да бъде
извършен едва в края на 2021 г. или през 2022 г.
5. Социални дейности и услуги
Критерий за успех и устойчивост на резултатите от прилагането на ОПР е състоянието на
социалните услуги в община Руен. За съжаление спектърът от социални услуги в общността е
минимален и се изразява основно в предоставяне на услугата „Личен асистент“ от Дирекция
„Социално подпомагане“. Не се предоставят социални услуги в специализирани институции.
В групата на социалните дейности се отнасят социалните услуги за деца в риск,
специализирани институции за възрастни хора, социални услуги на стари хора и хора с
физически и психически увреждания и др.
В рамките на проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 20142020 г. се предоставя услугата „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в
община Руен“. През настоящата година след подписване на допълнително споразумение към
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договора за финансиране се удължава срока за предоставяне на здравно-социалната услуга от
община Руен за още 6 месеца, считано от 21 септември 2020 г.
Община Руен има за цел да реализира сериозен напредък в областта на социалното
подпомагане и да предлага в бъдеще широк кръг от социални дейности и услуги, които са
предвидени в общинската стратегия за развитие на социалните услуги:
-

Мобилни социални услуги

-

Домашен помощник

-

Личен асистент

-

Център за обществена подкрепа

-

Обществена трапезария

-

Дневен център

-

Социално-учебно професионален център

Държавната политика в областта на социалното подпомагане, закрилата на детето,
рехабилитацията и социалната интеграция на хората с увреждания на територията на община
Руен се провежда от Дирекция „Социално подпомагане” (ДСП) - Бургас.
За реализиране на дейността си ДСП:
·

Извършва цялостната дейност по отпускане, отказване и прекратяване на социални
помощи и семейните помощи за деца;

·

Извършва дейности по социалната рехабилитация и интеграция на хората с
увреждания;

·

Осъществява текуща и практическа дейност по закрила на детето;

·

Извършва временно настаняване и прекратяване на деца при близки и роднини,
приемни семейства и институции;

·

Предоставя целева финансова помощ, предназначена за подкрепа на детето и
семейството, с цел превенция и реинтеграция и отглеждане на детето в семейството
или при близки и роднини;

·

Извършва конкретна социална работа, насочена към подкрепа на рисковите групи с
цел социалното им включване в общността, консултира и работи индивидуално с
всеки нуждаещ се за социалната му адаптация и интеграция;

·

Оказва методическа помощ и съдействие на Общинската администрация при
предоставяне на социални услуги в общността и в специализирани институции;

·

Съдейства и сътрудничи на физически и юридически лица, осъществяващи дейности
по закрила на детето и социални услуги.
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По данни от ДСП – Бургас към 2020 г. в община Руен са регистрирани общо 1 960 лица с
увреждания, в това число 1 253 лица с физически увреждания, 312 лица с психически
увреждания и 86 деца с физически и психически увреждания.
За периода 2017-2019 г. технически помощни средства са получили общо 436 лица с
увреждания. За същия период социални помощи са получили общо 583 лица/семейства от
община Руен. Броят на лицата получили помощи за отопление с твърдо гориво и/или ел.енергия
от ДСП се увеличава през последната година, както следва:
-

2017 г. – 1581 бр.

-

2018 г. – 1580 бр.

-

2019 г. – 1831 бр.

По информация от ДСП към 31 декември 2019 г. в община Руен няма регистрирани
приемни семейства и настанени деца.
Общината има нужда от разкриване на нови и разширяване обхвата и качеството на
съществуващите социални услуги. За повишаване качеството на предлаганите социални услуги
е необходимо да бъдат предвидени допълнителни финансови средства за повишаване
квалификацията и преквалификацията на служителите.
Развитието на социалните услуги е от особена важност за осигуряване на достоен начин
на живот на определени рискови групи от населението. В изпълнение на своята социална
политика Община Руен активно работи за осигуряване на по-добри и достойни условия на
живот и възможности за социално включване на групите в социален риск, като мобилизира
всички ресурси – човешки и материални.
6. Здравеопазване
Системата на здравеопазването в община Руен включва само доболнична помощ и
Филиал

за

спешна

медицинска

помощ.

Доболничната

помощ

се

осъществява

от

общопрактикуващи лекари и специализирани медицински практики. Извънболничната помощ
се предоставя от „Медицински център - Руен”, който предлага първични медицински прегледи,
диагностика и лечение от общопрактикуващи лекари.
Таблица 25: Лечебни и здравни заведения в община Руен 2015-2020 г.
Персонал/Години

2015

2016

2017

2018

2019

Лекари
14
14
16
14
13
Лекари по дентална
9
11
11
5
5
медицина
Специалисти по
12
12
12
14
14
здравни грижи
Население на 1 лекар
2034
2029
1761
1989
2123
Население на 1 лекар
3165
2582
2561
5569
5519
по дентална медица
Източник: Национален статистически институт - https://infostat.nsi.bg

2020
13
5
14
2111
5489
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Към 2020 г. първичната извънболнична помощ се осъществява от 13 индивидуални
практики за първична медицинска помощ. В общината функционират и 5 практики по дентална
медицина, броят им намалява значително през анализираните години. В общината по
официални статистически данни са регистрирани общо 14 медицински специалисти по здравни
грижи (медицински фелдшери и медицински сестри). Техният брой се увеличава с 2 лица през
отчетния програмен период.
На един лекар в община Руен през 2020 г. се падат 2 111 души, а на един лекар по
дентална медицина – 5489 души. Осигуреността от лекари на човек от населението е значително
под средните стойности за страната.
Спешната медицинска помощ в община Руен се осъществява от Филиал за спешна
медицинска помощ (ФСМП) - Руен към Център за Спешна медицинска помощ – град Бургас.
ФСМП - Руен се състои от 1 долекарски екип за спешна медицинска помощ (ЕСМП). Филиалът
обслужват всички 41 населени места в община Руен. Когато екипа е ангажиран със служебните
си задължения, екип от ФСМП - Айтос оказва необходимата спешна медицинска помощ на
населението в община Руен.
Поради големия брой населени места и значителното население, както и сравнителната
отдалеченост на много от населените места в голям процент от случаите екипите достигат до
потребителите за повече от 20 минути.
Здравна помощ се предоставя и в Здравни кабинети в детски заведения и училища.
Таблица 26: Аптеки и дрогерии в община Руен към 2020 г.
№
1
2
3
4
5
№
1
2
3
4
5
6
7
8

Аптеки
"Експресфарма"
„Лозинвест“
„Елифарм“
„Фармакон“
„Елифарм“
Дрогерии
„Фабия-79“
"Медика"
"Фани"
"Генов“
"Бекир Хасан"
"Маг Фарм"
„Елифарм“
„Мияна фарма“

Населено място
Адрес
с. Руен
ул. "Първи май"№ 41А
с.Руен
ул."Първи май"37
с. Люляково
Ул. „Васил Левски“ № 29
с. Просеник
ул. "Любен Каравелов" №6
с. Добромир
Населено място
Адрес
с. Сини рид
УПИ 8-36,кв. 6
с. Трънак
Ул. „Хан аспарух“ № 15
с. Трънак
Ул. „Хан аспарух“ № 17 А
с. Просеник
УПИ 13-247
с.Ябълчево
с. Топчийско
Ул. „Средна гора“ № 58
с. Планиница
ул. „Л.Каравелов“ № 1
с. Дъскотна
УПИ 11, кв. 25
Източник: РЗИ - Бургас

Броят на аптеките и дрогериите в община Руен е значителен – общо 13, териториално
разпределени в общинския център с.Руен и 9 от по-големите населени места в община Руен.
Това улеснява в голяма степен снабдяването на населението с основни видове лекарства в поголямата част на общинската територия.
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Здравното и медицинско обслужване на населението в община Руен към 2020 г. е като
цяло осигурено със спешна и доболнична помощ, но е необходимо увеличаване броя на
лекарите и медицинския персонал.
Детските градини и учебните заведения са осигурени с необходимите медицински
специалисти, оборудвани медицински кабинети и се извършва широка профилактична дейност
с цел ограничаване на рисковите фактори сред подрастващите.
Основните рискови фактори (тютюнопушене, употреба на алкохол, затлъстяване,
небалансирано хранене и ниска двигателна активност) продължават да обхващат голяма част от
населението и да застрашават здравето му. Сериозен проблем се явява нарушената
профилактика на населението, което води до влошаване на общия здравен статус.
Подобряването на общата система за навременна и всеобхватна профилактика ще спомогне за
снижаване на заболеваемостта и много по-качествено лечение на болните.
Предизвикателство пред намаляването на преждевременната смъртност е повишаването
на здравната култура, особено сред малцинствените групи, които се характеризират с ограничен
достъп до здравни услуги. Осигуреността на населението в общината с медицински
специалисти е относително добра, но с териториални диспропорции и с неблагоприятна
перспектива, във връзка с емиграцията на квалифицирани специалисти и малък брой
присъединяващи се към работната сила в системата на здравеопазването.
Анализът на инфраструктурата, осигуреността и достъпността до здравни услуги
установява неравномерност в разпределението на материалната база и диспропорции в
осигуреността с лекари и медицински персонал. Значителен потенциал за подобряване на
ефективността се крие в засилването на ролята на първичната помощ за сметка на болничното
лечение, както и в ускоряване на процесите на навлизане на електронното управление в
системата на здравеопазването.
Здравно-демографската

характеристика

очертава

неблагоприятни

тенденции

в

развитието на здравното състояние. Сериозен проблем се явява нарушената профилактика на
населението, което води до влошаване на общия здравен статус. Подобряването на общата
система за навременна и всеобхватна профилактика ще спомогне за снижаване на
заболеваемостта и много по-качествено лечение на болните.
Основните рискови фактори (тютюнопушене, употреба на алкохол, затлъстяване,
небалансирано хранене и ниска двигателна активност) продължават да обхващат голяма част от
населението и да застрашават здравето му. Предизвикателство пред намаляването на
преждевременната смъртност е повишаването на здравната култура на населението.
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7. Образование
Състоянието на образованието е друг ключов фактор, с който се оценява влиянието на
ОПР върху целевата територия и нейното население. Приоритетите в дейността на Община
Руен в сферата на образованието са съобразени с основните цели и принципи на промените в
училищното образование и са част от основните дейности в Плана за развитие за периода 2014
– 2020 г. Изградена е добре функционираща система за предучилищно и училищно
образование, възпитание и личностна подкрепа, които се осигуряват в детските градини и
училищата. Образователната система е добре организирана, обезпечена с кадри и материалнотехническа база и осигурява общообразователната и професионална подготовка на учащите се.
В община Руен има добре функционираща система за предучилищно и училищно
образование, възпитание и личностна подкрепа, които се осигуряват в детските градини и
училищата. Образователната система е добре организирана, обезпечена с кадри и материалнотехническа база и осигурява общообразователната и професионална подготовка на учащите се.
Наличната мрежа от учебни заведения е с оптимизирана структура, съобразена с
действащите законови и подзаконови документи и нормативи и с местните, държавни и
европейски стратегии за развитие на образованието. Демографските процеси в община Руен
водят до постепенно намаляване на броя на учениците.
През учебната 2019/2020 г. в община Руен функционират 20 училища. Броят на учебните
заведения в общината през последните 5 учебни години се запазва постоянен.
За осигуряване на достъп до качествено образование са преструктурирани няколко
училища. Основно училище „Димитър Полянов“ с. Трънак е преобразувано в Средно училище
„Димитър Полянов“, а Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Просеник е
преобразувано в Обединено училище „Св. Св. Кирил и Методий“.
Таблица 27: Сравнителни данни за общообразователните и професионални училища по учебни години
Учебни години

2015/2016

2016/2017

2017/2018

2018/2019

2019/2020

Брой училища

20

20

20

20

20

Брой учители

217

216

224

201

237

Брой паралелки

140

143

136

138

142

Брой ученици

2971

2975

2777

2758

2731

в т.ч. - мъже

1439

1443

1279

1339

1327

1532
1532
1498
1419
Източник: ИНФОСТАТ - https://infostat.nsi.bg

1404

в т.ч. - жени

До учебната 2019/2020 г. се запазва тенденцията на намаляване на учениците в община
Руен. През учебната 2015/2016 г. в местните училища са се обучавали 2 971 ученици, а през
учебната 2019/2020 г. – 2 731. Броят им е намалял с 240 или с 8%. Паралелките в училищата се
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запазват относително постоянен брой и през последната учебна година са 142. В структурата на
учениците по пол преобладават момичетата 51%, а момчетата са 49%. Броят на учителите в
местните учебни заведения се увеличава с 9% - от 217 през 2015/2016 учебна година на 237 през
2019/2020 г.
Обучението в средните училища в с. Руен, с. Люляково и с. Трънак не е напълно
съобразено със спецификата на местната икономика, но продължава да се търси по-тясно
обвързване на профилираните паралелки с икономическата специализация на района и на
пазара на труда. Запазването на обучение по традиционни за училищата професии, въпреки
затихването или закриването на определени производства, създава трудности с намирането на
работа и разминаване между придобитата квалификация и възможността за трудова реализация.
Това води до известен отлив от професионалното образование на част от младите хора и
търсене на възможности за учене и реализация извън границите на общината.
Оптимизирането на училищната мрежа създава предпоставки за финансиране на
професионални училища, защитени професии, съобразно потребностите на общината, както и с
внедряване на обучение чрез работа (дуално обучение). В община Руен вече са предприети
необходимите мерки за стимулиране на обучението по търсените на пазара на труда професии,
степен на квалификациите, съобразно степента на развитие на местната икономика и заявените
инвестиционни намерения, като продължава политиката за достъп до образование на учениците
от специфични целеви групи.
Важна тема засягаща професионалното образование е дуалното обучение, интересът към
тази форма на обучение с практика е изключително голям. Има тенденция за разширяване на
дуалното обучение у нас, но за целта са нужни промени, най-вече законодателни. Този вид
обучение засяга две групи лица – над 16 години, които са в образователната система, и тези,
които са на пазара на труда над 16 години.
Организирането на обучение чрез работа (дуално обучение) е нова възможност за
повторно включване на рано напусналите образователната система.
Сериозен проблем в общината е неблагоприятната тенденция за нарастване броя на
напусналите образователната система ученици.
По данни на НСИ напусналите преждевременно основното образование ученици от
община Руен през последните шест учебни години са 336, разпределени, както следва:
-

2014/2015 г. – 73 ученици от I до VIII клас;

-

2015/2016 г. – 69 ученици от I до VIII клас;

-

2016/2017 г. – 59 ученици от I до VIII клас;

-

2017/2018 г. – 37 ученици от I до VII клас;
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-

2018/2019 г. – 57 ученици от I до VII клас;

-

2019/2020 г. – 41 ученици от I до VII клас.

Средно около 56 деца и младежи отпадат от образователната система всяка година.
Предприемат се адекватни мерки за намаляване броя на преждевременно напусналите
подлежащи на обучение ученици, както следва:
· Превенция за предотвратяване причините за преждевременно напускане на училище.
· Интервенция за ограничаване на преждевременното напускане.
· Компенсиране, което има за цел да подпомогне преждевременно напусналите училище
отново да се включат в образованието или да придобият квалификация.
От 2018 г. има промяна в системата на делегираните бюджети, като финансирането не
зависи само от броя на децата и учениците, а и от броя на паралелките, от спецификата на
региона, в който се намира училището, а в по-дългосрочен период и от качеството на
образователния процес.
Структурите на предучилищното образование в общината са добре развити.
Осигуреността с детски градини, преподаватели и места в детските градини е много добра.
В общината през 2019/2020 учебна година функционират 14 детски заведения, като броят
им се увеличава с 2 в сравнение с учебната 2015/2016 г.
Таблица 28: Сравнителни данни за общинските детски градини по учебни години
Учебни години

2015/2016

2016/2017

2017/2018

Брой детски градини
Брой групи
Педагогически
персонал
Брой деца
в т.ч. - мъже
в т.ч. - жени

12
57

13
55

13
55

14
52

14
52

75

74

81

83

80

990
890
901
891
510
480
480
493
480
410
421
398
Източник: ИНФОСТАТ - https://infostat.nsi.bg

904
493
411

2018/2019 2019/2020

За разгледаните 5 учебни години броят на децата в детските градини намалява с 86,
което е почти 9%. През учебната 2019/2020 година детските градини в община Руен се
посещават от 904 деца, разпределени в 52 групи и обучавани от 80 души педагогически
персонал. Броят на педагогическия персонал се увеличава с 5 души спрямо 2015/2016 учебна г.
В детските градини се приемат деца на възраст 3 – 7 години, по желание на родителите
(съгласно ЗПУО, Наредба №5 за предучилищно образование и Наредба за условията и реда за
записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на
община Руен), като групите се оформят по възрастов принцип.
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Капацитетът на детските заведения в община Руен – 963 места е достатъчен за да
обхване всички деца от 3 до 7 годишна възраст на територията на общината. На 100 деца в
общината се падат 107 места в детските градини.
Инвестирането в предучилищното образование е инвестиране в бъдещето, защото е
доказано, че в периода между третата и седмата години в най-голяма степен се формират
когнитивни, социални, емоционални и най-вече езикови умения и интелигентност на децата.
Всички деца на 5 и 6-годишна възраст в община Руен, за които е задължително
предучилищно образование са обхванати за учебната 2019/2020 г. и посещават подготвителните
групи в детските градини.
В детските градини обучението на децата със специални образователни потребности се
подпомага от ресурсен учител съобразно потребностите им. Броят на ресурсните учители се
определя от броя на децата и учениците със СОП, от вида на подкрепата и от броя часове за
ресурсно подпомагане.
Сферата на образованието в община Руен като цяло е обезпечена с квалифицирани
кадри. Няма нередовни учители. Няма недостиг на специалисти по отделните дисциплини. В
общината са налице достатъчен брой учители по отделните предмети, с висше и полувисше
образование и съответната квалификация.
Наличието на квалифицирани преподавателски кадри в достатъчна степен е силна страна
за общината, което е едно от условията за постигане на добри резултати при подготовката на
учащите в системата на средното образование. Учителите имат възможност да повишават
квалификацията си чрез участие в обучителни курсове и семинари.
Предвид негативните демографски тенденции за страната, нивото на образователните
характеристики на населението е ключова предпоставка за качеството на човешкия ресурс.
Тенденциите, които ще окажат влияние върху сектора на образованието през следващите
години отразяват основните изисквания за равнопоставен достъп до качествено образование на
всички равнища и за всички социални групи.
Сериозен проблем, характеризиращ квалификацията на човешките ресурси в страната и в
частност в община Руен, е ниското ниво на компютърни и цифрови умения, което препятства
широкото използване на ИКТ и базираните на тях услуги и постигането на цифров растеж. През
последните години се правят опити за навлизане на модерните технологии в учебния процес, но
резултатът е противоречив. Кризата с COVID-19 принуди учителите и учениците да се
пренастроят бързо към дистанционна форма на обучение. Това доказва необходимостта от
интервенции на всички нива на образователната система за повишаване на цифровата
грамотност на учениците и избягване на така нареченото цифрово изключване.
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ІІІ. Оценка на степента на постигане на целите, приоритетите и
устойчивост на резултатите
Степента на постигане на целите, приоритетите и устойчивостта на резултатите от
изпълнението ще бъдат отчетени на база заложеното в Общинския план за развитие на община
Руен за периода 2014-2020 г.
В стратегическата част на плана са включени: визия, 5 приоритетни области, 3
стратегически цели и 11 мерки.
Визията отразява желанието за достигане на определено ниво на развитие на община
Руен. Тя е консолидирана, обобщена представа/желание на една общност за стандарта на живот
и качествата на средата, която изгражда, поддържа и обитава. Визията за развитие на община
Руен, отразена в ОПР 2014-2020 г. е:

„Община Руен е устойчиво развиваща се общност, с развита и пълноценна
икономика, съобразена с местните условия, ресурси и традиции. Общината е
привлекателно място за живот, със съхранена природа и добра инфраструктурна
база, която е в състояние ефективно да обслужва населението и местния бизнес.“
Дългосрочната политика на община Руен, очертана във визията играе ключова роля за
постигането на устойчивото и балансирано местно развитие в различни аспекти: икономически,
социален, екологичен и териториален. Във визията е заложена прогнозата, че ще бъде
оползотворен и развит специфичният потенциал на общината, изразен най-вече в
оползотворяване на местните условия, традиции и сравнителни предимства.
Устойчивото развитие на района е свързано най-вече с преодоляване на демографската
криза и бедността, чрез насърчаване на инвестициите, предприемачеството и оползотворяване
на наличния потенциал и ресурси за развитие на икономиката.
Приоритетните области за развитие на общината са следните:
· Административен капацитет;
· Развитие на човешките ресурси;
· Социално и икономическо развитие;
· Инфраструктурно осигуряване и жизнена среда;
· Ресурсна база и ефективно природоползване.
Базирайки се на тези приоритети са формулирани и стратегическите цели в развитието
на общината. Целите са съгласувани и уместни по отношение на плановите и стратегически
документи от по-високо ниво.
Трите стратегически цели за развитие на община Руен за периода 2014-2020 г. са:
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ЦЕЛ 1. Развитие на човешките ресурси и укрепване и разширяване на административния
капацитет на общинската администрация.
ЦЕЛ 2: Интензифициране на икономическото развитие на общината.
ЦЕЛ 3: Подобряване на инфраструктурното осигуряване и състоянието на околната
среда.
Заложените в ОПР на община Руен 11 мерки детайлизират изпълнението на
приоритетните направления, стратегическите цели и визията. Мерките са релевантни на
съществуващата социално-икономическа ситуация в общината, на приоритетите и целите за
развитие и финансовите възможности на общинския бюджет.
Стратегията за реализация на ОПР обхваща и проследява взаимовръзката между
формулираната визия за развитие, определените стратегически цели за действие, които трябва
да бъдат постигнати посредством изпълнението на конкретни мерки, проекти и предвидените в
проектите дейности.
Стратегическите цели в ОПР се използват за базови при извършване на последващата
оценка. Те съчетават местния потенциал с целите и насоките за развитие на регионално,
национално и европейско ниво. Те са релевантни и адекватни на съществуващата социалноикономическа ситуация в населените места на община Руен и на възможностите за развитие. В
своята съвкупност така формулираните стратегически цели и мерки и тяхната успешна
реализация допринасят за изпълнение на визията и постигане целите на регионално,
национално и европейско ниво.
Постигането на целите на ОПР – Руен за периода до 2020 г. допринася пряко за
изпълнение целите на ОСР - Бургас, РПР на ЮИР, НСРР и реализира на практика
общоевропейските цели на местно ниво.
Стратегията за реализация на ОПР обхваща и проследява взаимовръзката между
формулираната визия за развитие, определените стратегически цели и приоритети за действие,
които трябва да бъдат постигнати посредством изпълнението на конкретни мерки, проекти и
предвидените в проектите дейности.
Оценката на степента на постигане на целите, приоритетите и устойчивостта на
резултатите е разгледана по стратегически цели, като към всяка една стратегическа цел е
проследено изпълнението на конкретните мерки. По този начин се откроява кои от тях са
изпълнени, неизпълнени или текущи, съответно има или няма напредък по тях.
В извършената през 2017 г. междинна оценка за изпълнението на ОПР се съдържа
подробна аналитична информация за дейностите, ресурсите и получените въздействия на плана
от началото на неговата реализация. Анализът проследява изпълнението на стратегическите
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цели, като оценката е направена на база реализираните през периода 2014-2016 г. проекти,
обекти и дейности и вложените финансови средства за изпълнението им.
В настоящия доклад се прилага следната методика за последваща оценка на
количествено измеримите показатели:
Таблица 29: Методика за качествена оценка на количествени показатели
Процентно
съотношение
изпълнение (в %) към
31.12.2020 г.
0 (неизпълнение) - 15
от 16 до 40
от 41 до 60
от 61 до 80
над 80

Качествена оценка на
изпълнението
слабо изпълнение
умерено изпълнение
добро изпълнение
много добро изпълнение
отлично изпълнение

За плановия период 2014-2020 г. в Индикативната финансова таблица на община
Руен за трите стратегически цели на ОПР са заложени 66 проекта и дейности на обща
стойност 114 538 000 лева.
Настоящата последваща оценка използва за база заложения брой проекти и инвестиции в
Общинския план за развитие на община Руен като обобщава резултатите от междинната оценка
и изследва в съвкупност въздействието на всички проекти и дейности за периода 2014-2020 г.,
за които има събрани данни и информация.
Реалните резултати от изпълнението на Общинския план за развитие на община Руен за
програмен период 2014-2020 г. по стратегически цели, мерки, проекти и дейности са
представени в следващата таблица:
Таблица 30: Справка за проектите на Община Руен през периода 2014-2020 г.
№ Стратегическа цел, Мярка,
Обща
Период на
Източник на
по
средства –
Проект/Дейност
стойност лева изпълнение
програма, фонд,
ред
бюджет
(собствен
финансов
принос в %)
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1:
Развитие на човешките
ресурси и укрепване и
разширяване на
административния
капацитет на общинската
администрация
Мярка 1.1.
Усъвършенстване на
административния
капацитет на местната
администрация
1 Повишаване на
квалификацията на
служителите в община Руен

Резултати

10804861

89548

89548

2013-2014

ОП
Проведени чуждоезикови и
„Административе компютърни обучения на
н капацитет” служителите от
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2007-2013

2

3

4

5

6

Мярка 1.2.
Качествено
административно
обслужване на местните
хора и бизнеса
Устойчиво
развитие
и
прилагане
на
ефективни
механизми през периода 20142020
Ремонти на кметства в селата
Просеник, Припек, Люляково,
Разбойна,
Заимчево,
Планиница, Подгорец, Речица,
Снежа, Соколец, Мрежичко,
Дропла,
Череша,
Зайчар,
Листец, Каменяк
Основен ремонт на покрива,
саниране и вътрешни ремонти
на общинска сграда, парцел
IX кв.8 в с.Руен
Основен ремонт на покрива на
административна сграда в
парцел IX кв.251 в с.Руен
Основен ремонт на общинска
сграда – общежитие, с.Трънак

общинската администрация

4500656

73353

174928

ОП
Изработване на общински
„Административе план за развитие на община
н капацитет” Руен през периода 20142007-2013
2020
2014-2020
Държавен,
Подобряване състоянието
Общински
на административни сгради
бюджет
в община Руен
2013-2014

78708

2015

5955

2016

24763

2017

21421

2018

7 Основен ремонт на покрив на
общинска сграда (бивше
училище) в с.Припек
8 Основен ремонт на
обществено обслужваща
сграда – Ритуална зала, с.Руен
9 „Подкрепа за достоен живот”

25970

2020

833926

2014-2015

10 „Алтернатива”- фаза II

200633

2014-2015

11 „Нови възможности за грижа”

310520

2015-2016

12 „Център
за
почасово
предоставяне на социални
услуги в община Руен”

401259

2016-2018

Държавен
бюджет,
Общински
бюджет
Държавен
бюджет

Подобряване състоянието
на административни сгради
в община Руен

Подобряване състоянието
на административни сгради
в община Руен
Държавен
Подобряване състоянието
бюджет
на общински сгради в
община Руен
Държавен
Подобряване състоянието
бюджет
на общински сгради в
община Руен
Общински
Подобряване състоянието
бюджет
на общински сгради в
община Руен
ОП „Развитие на Създаването на банка с
човешките
лични асистенти,
ресурси”
притежаващи знания и
2014-2020,
практически умения за
МТСП
качествено предоставяне на
услугата „Личен асистент”.
Проекта включва подбор и
обучение на личните
асистенти
ОП „Развитие на Предоставяне на услуги в
човешките
семейна среда - „Личен
ресурси”
асистент”, чрез въвеждане
2014-2020
на нов подход за
предоставяне на услуги в
семейна среда
ОП „Развитие на Предоставяне
на
човешките
социалната услуга „Личен
ресурси”
асистент”, осигуряване на
2014-2020,
достъп до интегрирани
МТСП
социални и здравни услуги.
Назначени лични
асистенти, които не са
придобили право на пенсия
МТСП
Услугите се предоставят за
всички
нуждаещи
се
жители на община Руен.
Назначени са 50 лични
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13 „Осигуряване на топъл обяд
2016-2020г.”

1990490

14 “Патронажна
грижа
за
възрастни хора и лица с
увреждания - Компонент 2,
Компонент 3, Компонент 4”

358730

Мярка 1.3.
Осигуряване на качествено
и професионално
ориентирано образование
15 „Подобряване качеството на
образование в средищните
училища чрез въвеждане на
целодневна организация на
учебния процес ”

3587202

999753

16 Проект „Успех”

92363

17 Проект „По-добро бъдеще за
децата от община Руен и
община Евренсекиз“

378334

18 Основен ремонт на покрив на
ПДГ с.Каравельово

11876

19 Саниране и ремонт на „Стол и
кухня“ и ремонт на котелно в
СОУ „Елин Пелин“, с.Руен

253057

20 Основен ремонт на санитарни
възли в ОУ „Климент
Охридски“, с.Дъскотна

7000

21 Основен ремонт на ЦДГ
с.Трънак

39992

асистенти, обслужващи 50
потребители,
психолог,
социален
работник,
медицинско
лице
и
управител в центъра.
2018-2020
Фонд за
Осигуряване ежедневно за
европейско
1500 лица топъл обяд в
подпомагане на продължение на 24 месеца.
най-нуждаещите
се лица (ФЕПНЛ)
2018-2020 ОП „Развитие на Предоставяне на здравночовешките
социални услуги на хора с
ресурси”
увреждания и възрастни
2014-2020
хора над 65 годишна
възраст

2014-2015 Министерство на В проекта са включени
образованието и всички 20 училища на
науката
територията на община
Руен. Дейностите са
насочени към подпомагане
процеса на ефективно
въвеждане на целодневната
организация на учебния
процес за ученици от I до
VIII клас.
2014-2015
ОП „Наука и Осмисляне на свободното
образование за време на учениците в
интелигентен държавните и общинските
растеж”
училища, включително и на
2014-2020
ученици с идентифицирана
нужда от специфична
подкрепа, както и на тези,
които са с риск от отпадане
или с прояви на агресия и
насилие, чрез участието им
в извънкласни и
извънучилищни дейности.
2014-2016
Програма за Преустройство и
трансгранично рехабилитация на детска
сътрудничество градина в село
/ИПП/ -2007-2013 Преображенци
2014
Общински
Подобряване състоянието
бюджет
на образователната
инфраструктура в община
Руен
2014-2015
Общински
Подобряване състоянието
бюджет
на образователната
инфраструктура в община
Руен
2014
Общински
Подобряване състоянието
бюджет
на образователната
инфраструктура в община
Руен
2014
Държавен
Подобряване състоянието
бюджет
на образователната
инфраструктура в община
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22 Саниране и основен ремонт на
покрив на ЦДГ с.Планиница

38474

2015

23 Изграждане на беседка в СОУ
„Елин Пелин“, с.Руен

2748

2015

24 Ремонт на детски градини в
селата Билка, Рупча, Ясеново,
Дропла, Трънак, Рожден,
Ръжица
25 Изграждане на детска градина
в с.Топчийско

107414

2017-2020

203204

2018

26 Аварийно укрепване на ограда
в двора на училище с.Струя

24005

2019

27 Проект „Твоят час”

274506

2017-2018

28 “Квалификация
за
професионално развитие на
педагогическите
специалисти”- в училищата

8495

2020-2021

29 „Подкрепа за успех“ в 20
училищата

465542

2020-2021

30 „Активно приобщаване в
системата на предучилищното
образование“
31 „Образование за утрешния
ден”
32 „Пристройка и надстройка с
един етаж на съществуваща
Детска градина в УПИ II-311,
кв.27, с. Руен, община Руен,
област Бургас

46394

Мярка 1.4.
Повишаване на заетостта и
доходите на хората
33 Проект „Заетост”

34045
600000

Руен
Подобряване състоянието
на образователната
инфраструктура в община
Руен
Общински
Подобряване състоянието
бюджет
на образователната
инфраструктура в община
Руен
Държавен,
Подобряване състоянието
Общински
на образователната
бюджет
инфраструктура в община
Руен
Общински
Увеличаване обектите на
бюджет
образователната
инфраструктура в община
Руен
Общински
Подобряване състоянието
бюджет
на образователната
инфраструктура в община
Руен
ОП „Наука и Развитие на способностите
образование за на учениците и повишаване
интелигентен на мотивацията им за учене
растеж”
чрез дейности, развиващи
2014-2020
специфични знания,
умения и компетентности.
МОН
Обучение на преподаватели
Държавен
бюджет

МОН

Интеграция на деца от
рискови групи в
образователната система
2020-2021
МОН
Интеграция на деца от
рискови групи в
образователната система
2020-2021
МОН
Подобряване качеството на
образование в община Руен
2020-2021 МОН „Програма Подобряване състоянието
за изграждане, на материалнопристрояване, техническата база на
надстрояване и образователна
реконструкция на инфраструктура в община
детски ясли, Руен. Пристройка на втори
детски градини и етаж на детска градина с
пристройка
училища
2020-2022”

1048912

135491

2013-2014 ОП „Развитие на
човешките
ресурси”
2007-2013

Добиване на умения, чрез
наставник и интегриране
на неактивни и безработни
лица регистрирани в
дирекции „Бюро по труда“,
в заетост при работодател в
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34 „Обучение за заетост- на
младите хора”

498117

35 Проект „Работа”

415304

36

37

38

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Мярка 1.5.
Стимулиране развитието на
спорта и на културата в
община Руен
Ремонти на читалища в селата
Подгорец, Просеник, Сини
рид, Зайчар, Рожден, Ясеново,
Преображенци
Закупуване и монтиране на
столове в Културноинформационен център,с.Руен
Изграждане на ограда и
трибуни за Спортен център в
с.Руен
Доставка и монтаж на фитнес
уреди на закрито в с.Руен
Изграждане на Спортна
площадка в с.Дъскотна
Изграждане на Спортна
площадка в с.Добромир
Изграждане на Спортна
площадка в с.Зайчар
Изграждане на Спортна
площадка в с.Снягово
Изграждане на Спортна
площадка в с.Добра поляна
Изграждане на Спортна
площадка в с.Ръжица
Изграждане на Спортна
площадка в с.Струя
Изграждане на Спортна
площадка в с.Вресово
Изграждане на Спортна
площадка в с.Рожден
Изграждане на Спортна
площадка в с.Разбойна
Изграждане на Спортна
площадка в с.Сини рид

реалния бизнес или
институции на местното
самоуправление чрез
обучения, съобразени с
индивидуалните нужди на
работното място
2016-2017 ОП „Развитие на Създаване на възможности
човешките
за заетост на младите хора
ресурси”
и намаляване на
2014-2020
младежката безработица и
неравнопоставеността
между половете в областта
на заетостта, подкрепа на
безработните лица в
неравностойно положение
и прилагане на подходящи
стимули за тяхното
включване.
2018-2019 ОП „Развитие на Професионални обучения и
човешките
създаване на нова заетост в
ресурси”
община Руен
2014-2020

1435508

139802

2014-2018

Държавен,
Общински
бюджет

Подобрено състояние на
културна инфраструктура

46195

2014

Общински
бюджет

Подобрено състояние на
културна инфраструктура

47302

2014

Общински
бюджет

Подобрено състояние на
спортна инфраструктура

4000

2015

102873

2016

97548

2016

80775

2016

99356

2016

77821

2018-2019

104309

2018-2020

105976

2018-2020

80391

2019

80316

2019

104816

2019-2020

44948

2020

Общински
бюджет
Държавен
бюджет
Държавен
бюджет
Държавен
бюджет
Държавен
бюджет
Държавен
бюджет
Държавен
бюджет
Държавен
бюджет
Държавен
бюджет
Държавен
бюджет
Държавен
бюджет
Държавен
бюджет

Подобрено състояние на
спортна инфраструктура
Увеличаване обектите на
спортната инфраструктура
Увеличаване обектите на
спортната инфраструктура
Увеличаване обектите на
спортната инфраструктура
Увеличаване обектите на
спортната инфраструктура
Увеличаване обектите на
спортната инфраструктура
Увеличаване обектите на
спортната инфраструктура
Увеличаване обектите на
спортната инфраструктура
Увеличаване обектите на
спортната инфраструктура
Увеличаване обектите на
спортната инфраструктура
Увеличаване обектите на
спортната инфраструктура
Увеличаване обектите на
спортната инфраструктура
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51 Изграждане на Спортна
площадка в с.Планиница
52 Изграждане на Спортна
площадка в с.Трънак
53 Изграждане на Спортна
площадка в с.Люляково
54 Изграждане на мини
футболни игрища в селата
Д.поляна, Вресово, Рожден,
Припек, Мрежичко
Мярка 1.6.
Подобряване на здравната
инфраструктура в община
Руен
55 Ремонт на Здравни служби в
селата Люляково, Ясеново,
Каравельово, Ръжица,
Планиница, Трънак, Разбойна,
Скалак, Соколец
56 Основен ремонт на сграда на
Медицински център в с.Руен
57 Основен ремонт на ограда на
Здравна служба в с.Струя
58 Доставка и монтаж на
мултифункционален
ултразвуков ехограф за
Медицински център Руен
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2:
Интензифицране на
икономическото развитие на
общината
Мярка 2.1.
Повишаване на
инвестиционната
атрактивност на общината и
подкрепа за местния бизнес
59 Проект за подготвителни
дейности по подмярка 19.1
„Помощ за подготвителни
дейности”, на мярка 19
„Водено от общностите
местно развитие”

44948

2020

43303

2020

44948

2020

85881

2020

Държавен
бюджет
Държавен
бюджет
Държавен
бюджет
Държавен
бюджет

Увеличаване обектите на
спортната инфраструктура
Увеличаване обектите на
спортната инфраструктура
Увеличаване обектите на
спортната инфраструктура
Увеличаване обектите на
спортната инфраструктура

143035

120828

2014-2018

Държавен,
Общински
бюджет

Подобрено състоянието на
здравна инфраструктура

3215

2015

6000

2015

12992

2019

Общински
бюджет
Общински
бюджет
Общински
бюджет

Подобрено състоянието на
здравна инфраструктура
Подобрено състоянието на
здравна инфраструктура
Модернизиране на
технологичното
оборудване в здравните
обекти на общината

1752122

815915

58504

60 „Инвестиционни схеми за
подпомагане” от ДФ
„Земеделие” за 18
бенефициенти с адрес в
община Руен, област Бургас

161819

61 Създаване на добри и
безопасни условия на труд и
нови практики в управление
на човешките ресурси в
"Динатекс България" ООД

314530

Популяризиране
на
подхода ВМРО и процеса
на
разработка
на
стратегията;
Обучение на екипа на
МИГ,
в
т.
ч.
представителите
на
партньорите
и
местни
лидери;
Проучване и анализ на
територията – 1 брой.
2016-2017
Програма за Държавна
помощ
под
развитие на формата на отстъпка от
селските райони стойността на акциза върху
2014-2020
газьола,
използван
в
първичното
селскостопанско
производство
2017-2018 ОП „Развитие на Подобрена работна среда,
човешките
професионален и здравен
ресурси“
статус на всички заети в
2014-2020
предприятието лица;
Създадени ефективни и
гъвкави форми на
2015-2016

Програма за
развитие на
селските райони
2014-2020
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62 Преодоляване недостига на
средства и липсата на
ликвидност, настъпили в
резултат от епидемичния
взрив от COVID-19, чрез
финансиране на 24 проекта на
местни предприятия

281062

Мярка 2.2.
Стимулиране на развитието
на модерен агробизнес,
биологичното производство
и затваряне на
производственият цикъл
„Преструктуриране и
конверсия на лозя” са
одобрени два проекта за
територията на община Руен
с обща договорена инвестиция
със средства от ЕФГЗ
Извънредна помощ за
приспособяване на
млекопроизводителите и
земеделските стопани в други
животновъдни сектори
съгласно Делегиран
Регламент /ЕС/1613/2016 на
Комисията
Проект за отглеждане на 3,388
дка череши, 18,136 дка сливи,
3,9 дка ливади, 4,093
зеленчуци и създаване на нови
трайни насаждения от 6,00 дка
череши
Проект за отглеждане на
съществуващи трайни
насаждения от 13,417 дка
сливи и 7,004 дка череши,
наемане на 1,6 дка череши и
създаване на 4,400 дка
насаждения от череши
Стартова помощ за създаване
стопанство на млад фермер

568531

2020

организация на труда и
управлението на човешките
ресурси
ОП „Иновации и Подкрепа на микро, малки
конкурентоспосо и средни предприятия в
бност“
община Руен за
2014-2020
преодоляване на
икономическите
последствия от пандемията
COVID-19 и запазване на
тяхната
конкурентоспособност

127083

2016-2017

Програма за
развитие на
селските райони
2014-2020

Развитие и модернизация
на
две
земеделски
стопанства на територията
на община Руен

99183

2016-2017

Програма за
развитие на
селските райони
2014-2020

Получили
безвъзмездна
помощ бенефициенти от
община Руен по постоянен
адрес на физически и
юридически лица – 168
броя

48895

2019-2024

Програма за Модернизиране
на
развитие на стартиращо
земеделско
селските райони стопанство в село Руен
2014-2020

48895

2019-2024

Програма за
развитие на
селските райони
2014-2020

Модернизиране
на
стартиращо
земеделско
стопанство
в
село
Ябълчево, община Руен

48895

2019-2024

68 Стартова помощ за създаване
стопанство на млад фермер

48895

2019-2024

Модернизиране
на
стартиращо
земеделско
стопанство в село Вресово,
община Руен
Модернизиране
на
стартиращо
земеделско
стопанство в село Руен

69 Проект за отглеждане на
съществуващи трайни
насаждения от 21,867 дка
кайсии. Създаване на нови
6,000 дка насаждения от
кайсии и закупуване на
земеделска техника

48895

2019-2024

Програма за
развитие на
селските райони
2014-2020
Програма за
развитие на
селските райони
2014-2020
Програма за
развитие на
селските райони
2014-2020

63

64

65

66

67

Модернизиране
на
стартиращо
земеделско
стопанство
в
село
Преображенци,
община
Руен
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70 Проект за отглеждане на
съществуващи трайни
насаждения от 12,830 дка
кайсии и 6,300 дка сливи.
Създаване и отглеждане на
нови 8,500 дка насаждения от
череши
71 Проект за отглеждане на
съществуващи трайни
насаждения от 13,892 дка
сливи, 3,000 дка кайсии, 59 бр.
пчелни семейства. Закупуване
на центрофуга 1 бр. и
увеличение на пчелните
семейства с 65 бр.
Мярка 2.3.
Развитие на туризъм като
алтернативен и
допълнителен източник на
икономически растеж в
общината
72 Развитие на регионалния
туристически продукт и
маркетинг на туристически
район Поморийски залив и
Източна Стара планина.
Община Руен е партньор по
проекта на Община Поморие
и Община Айтос

48895

2019-2024

Програма за Модернизиране
на
развитие на стартиращо
земеделско
селските райони стопанство в село Руен
2014-2020

48895

2019-2024

Програма за Модернизиране
на
развитие на стартиращо
земеделско
селските райони стопанство в село Руен
2014-2020

367676

-

73 Създаване на екологично
културна визия отвъд
границите- Представяне на
две различни практики за
екологично културния
потенциал на трансграничния
регион

367676

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3:
Подобряване на
инфраструктурното
осигуряване и състоянието
на околната среда
Мярка 3.1.
Подобряване на
инфраструктурното
осигуряване и подобряване
достъпността в общината
74 Подобряване условията за
живот в община Руен чрез
достъп на населението до
услуги свързани със
свободното време и спорт и
подобряване на пътната и

30426905

ОП ”Регионално Разработване на
развитие” 2007- туристически пакети на
2013
базата на регионални
туристически продукти;
Изготвяне и
разпространение на
рекламни информационни
събития;
Участие в туристически
борси, изложения и
информационни събития;
Експедиенски пътувания –
за пътнически агенти,
автори на пътеводители,
туроператори и
туристически агенти.
2014-2016
Програма за Преустройство и
трансгранично пристрояване в културно
сътрудничество информационен център на
/ИПП/ -2007-2013 съществуваща сграда в
общинския център – село
Руен. Съвместен проект с
Община Къркларели,
Република Турция
2012-2014

29610924

5772571

2011-2014

Програма за
развитие на
селските райони
2007-2013

Подобряване
и
доизграждане на спортен
център село Руен – 1 брой
Реконструкция на спортна
зала село Руен - 1 брой
Рехабилитация и основен
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водопроводна инфраструктура

75 Основен ремонт на път
BGS2190 разклон РуенСнягово
76 Основен ремонт на път
BGS2185 разклон Листецс.Листец
77 Основен ремонт на път
BGS2183 разклон Дроплас.Дропла
78 Основен ремонт на път
BGS1184 от с.Соколец до
с.Каравельово
79 Основен ремонт на път
BGS2182 разклон Струяс.Струя
80 Основен ремонт на път
BGS2200 от с.Планиница до
с.Вишна
81 Основен ремонт на път
BGS2196 от Сини рид-Рожден
и BGS2198 Сини рид-Рудина
82 Основен ремонт на път
BGS2181 разклон Речицас.Речица
83 Реконструкция на общински
път BGS1186 ДъскотнаПланиница-Рупча-Люляково
84 Основен ремонт на път
BGS2180 Дъскотна-Заимчево

126975

2014-2016

Държавен
бюджет

18000

2014

Държавен
бюджет

14998

2014

Държавен
бюджет

179989

2014-2016

Държавен
бюджет

25000

2014

Държавен
бюджет

39976

2014

Държавен
бюджет

255040

2014-2016

Държавен
бюджет

20000

2014

Държавен
бюджет

168011

2014-2016

Държавен
бюджет

39997

2015

Държавен
бюджет

85 Основен ремонт на път
BGS1192 от Средна махалаТопчийско и BGS1199 Припек
- Мрежичко
86 Основен ремонт на разклон
Билка-с.Билка

74977

2015-2016

Държавен
бюджет

19994

2015

Държавен
бюджет

87 Основен ремонт на разклон
Разбойна-с.Разбойна

19999

2016

Държавен
бюджет

88 Основен ремонт на улици,
чрез полагане на бетон в
селата Добромир, Заимчево,
Зайчар, Каменяк, Рожден,
Скалак, Ср.махала, Череша,
Ясеново, Билка, вишна,
Листец, Мрежичко, Речица,
Билка, Вресово, Планиница,
Просеник, Сини рид, Снежа,
Соколец
89 Основен ремонт на улици,
чрез асфалтиране в селата
Руен, Билка, Вресово,
Дъскотна, Преображенци,

329780

2014-2017

Държавен,
Общински
бюджет

883011

2014-2019

Държавен,
Общински
бюджет

ремонт на общински път
BGS1184 село Билка -1
брой
Реконструкция
на
водопроводна система с.
Добромир - 1брой
Подобряване състоянието
на
общинската
пътна
мрежа в община Руен
Подобряване състоянието
на
общинската
пътна
мрежа в община Руен
Подобряване състоянието
на
общинската
пътна
мрежа в община Руен
Подобряване състоянието
на
общинската
пътна
мрежа в община Руен
Подобряване състоянието
на
общинската
пътна
мрежа в община Руен
Подобряване състоянието
на
общинската
пътна
мрежа в община Руен
Подобряване състоянието
на
общинската
пътна
мрежа в община Руен
Подобряване състоянието
на
общинската
пътна
мрежа в община Руен
Подобряване състоянието
на
общинската
пътна
мрежа в община Руен
Подобряване състоянието
на
общинската
пътна
мрежа в община Руен
Подобряване състоянието
на
общинската
пътна
мрежа в община Руен
Подобряване състоянието
на
общинската
пътна
мрежа в община Руен
Подобряване състоянието
на
общинската
пътна
мрежа в община Руен
Подобряване състоянието
на уличната мрежа в
населените
места
на
община Руен

Подобряване състоянието
на уличната мрежа в
населените
места
на
община Руен
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Просеник, Разбойна, Ръжица,
Сини рид, Снежа, Топчийско,
Скалак, Шиварово, Вишна,
Д.поляна, Дропла, Заимчево,
Люляково, Подгорец, Припек,
Рудина, Рупча, Снягово,
Струя, Топчийско, Череша,
Трънак
90 Изграждане на изкуствени
неравности пред пешеходни
пътеки на път III-208
„Провадия-Айтос“ в
границите на урбаниз.територ.
91 Реконструкция на площад в
с.Руен
92 Изграждане и реконструкция
на детски площадки в селата
Руен, Добра поляна,
Добромир, Разбойна,
Ябълчево, Билка, Череша,
Люляково, Рупча, Сини рид,
Планиница, Мрежичко,
Вресово, Дъскотна, Заимчево,
Листец, Струя, Трънак,
Ясеново,
93 Допълнително
водоснабдяване на група села
– Подгорец, Припек,
Мрежичко от
водоснабдителна система
с.Сини рид
94 Изграждане на отводнителни
канали за дъждовни води в
селата Руен, Билка, Вресово,
Д.поляна, Добромир, Дропла,
Заимчево, Зайчар, Мрежичко,
Подгорец, Ръжица, Снягово,
Соколец, Ср.махала, Струя,
Топчийско, Трънак,
Шиварово, Ябълчево, Ясеново
95 Укрепване на свлачище на
общински път BGS2180
с.Заимчево – с.Снежа
96 Допълнителни мерки за
подобряване безопасността на
движението на път III-2085
Дъскотна-Айтос в границите
на урбанизираната територия
на с.Ябълчево
97 Рехабилитация на общински
път BGS1188/III-2085/Руен –
Добра поляна- Каменяк
98 Лот 30 Път ІІІ-208 Дъскотна Айтос от км 65+933 до км
82+749 , с обща дължина
16.816 км, област Бургас –
Проект на АПИ

10066

2015

Общински
бюджет

Обезопасяване на уличната
мрежа в населените места
на община Руен

1448000

2018

Държавен,
Общински
бюджет

643686

2015-2019

Държавен,
Общински
бюджет

Обновяване
и
благоустрояване
на
обществени пространства в
общинския център
Благоустрояване
на
населените места в община
Руен

301473

2014

Общински
бюджет

Подобряване състоянието
на
водоснабдителната
система в населените места
на община Руен

140896

2016-2019

Държавен
бюджет

Предотвратяване риска от
наводняване на уличната
мрежа в населените места
на община Руен

693897

2019-2020

Предотвратяване риска от
природни бедствия

73308

2020

Държавен,
Общински
бюджет
Общински
бюджет

6854534

2013-2016

10016253

2019-2022

Програма за
развитие на
селските райони
2007-2013
ОП „Региони в
растеж“
2014-2020

Повишаване безопасността
на уличната мрежа в
община Руен

Рехабилитация на
общински път в участък
Руен –Добра полянаКаменяк
Подобряване и
модернизация на техникоексплоатационните
характеристики на
отсечката и постигане на
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еднородност на пътната
настилка
Програма за Ремонт и реконструкция на
развитие на 13 броя общински сгради в
селските райони населените
места
на
2014-2020
община Руен

99 „Инвестиционни проекти за
енергийно
обследване,
„Реконструкция и ремонт на
общински сгради, с цел
подобряване
на
тяхната
енергийна ефективност в
селата Билка, Добра поляна,
Дъскотна,
Планиница,
Разбойна, Рупча, Ръжица,
Сини рид, Соколец, Струя,
Ясеново,
Скалак
и
Преображенци на община
Руен, област Бургас”.

752281

2020-2021

100 Реконструкция и
рехабилитация на нови и
съществуващи улици,
тротоари и съоръжения и
принадлежностите към тях в
селата Руен, Дъскотна,
Преображенци и Вресово на
община Руен
101 Разширяване на ел.мрежа за
улично осветление в
населените места на община
Руен
Мярка 3.2.
Опазване на околната среда
102 Облагородяване и озеленяване
на замърсени терени в с.
Каравельово, община Руен,
област Бургас и изграждане на
място за отдих- детска
площадка”
103 Почистване
на
нерегламентирани сметища в
с. Рудина и изграждане на
детска площадка

653406

2020-2022

Програма за
развитие на
селските райони
2014-2020

34806

2017-2019

Общински
бюджет

104 Изграждане на приют за
кучета в с.Руен
105 „Обичам природата и аз
участвам в осигуряване на
чисто бъдеще за децата от с.
Ръжица”, община Руен

5640

106 „Почистване на замърсени
терени, създаване на детска
площадка и място за отдих в с.
Скалак”, община Руен

9986

107 „Щастлива детство
Зайчар”, община Руен

8872

в

с.

Ремонт и реконструкция на
улиците в 4 населени места
на територията на община
Руен

Благоустрояване
подобряване
безопасността в
Руен

и
на
община

815981
9882

7140

8228

2014

ПУДООС/МОСВ Почистване на замърсени
терени и изграждане на
място
за
отдих/детска
площадка/

ПУДООС/МОСВ Почистване на замърсени
терени и ликвидирани на
нерегламентирани сметища
и изграждане на детска
площадка
2014-2015
Общински
Решаване на проблема с
бюджет
безстопанствените кучета
2015
ПУДООС/МОСВ Ликвидиране
на
нерегламентирани сметища
и замърсени терени
и
изграждане на
детска
площадка
2017
ПУДООС/МОСВ Ликвидиране
на
нерегламентирани сметища
и замърсени терени
и
изграждане на
детска
площадка
2019
ПУДООС/МОСВ Ликвидиране
на
нерегламентирани сметища
и замърсени терени
и
изграждане на
детска
площадка
2014
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108 „Закриване и рекултивация на
депо за твърди битови
отпадъци на община Руен”

766233

ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТИТЕ:

2020

ОП „Околна
среда“
2014-2020

Закриване на депото и
рекултивиране на местото.
Изгребване,
пробутване,
събиране и преоткосиране
на отпадъците. Изграждане
на горен изолационен екран
и система за улавяне и
отвежда на повърхностни и
дренажни води.

42 983 888

Обобщената справка показва, че за периода 2014-2020 г. на територията на община
Руен са изпълнени 108 проекти, обекти и дейности на обща стойност 42 983 888 лева.
За

изпълнение

на

заложените

цели

най-съществен

принос

имат

Общинска

администрация – Руен и местния бизнес, които са привлекли най-много средства от
европейските фондове през програмния период. Общината е изпълнявала проекти и дейности,
както самостоятелно, така и в партньорство с учебни, детски заведения и културни институции.
Изпълнени са два международни проекта по програми за ТГС и един проект в условия на
междуобщинско сътрудничество в партньорство с Община Айтос и Община Поморие.
Учебните и детски заведения на територията на община Руен са били много активни в
кандидатстването и изпълнението на проекти и дейности, финансирани от МОН, национални и
европейски програми и фондове. В рамките на отчетния програмен период са изпълнени 62
проекта, финансирани от МОН, 119 по национални програми и 138 проекти и дейности по
европейски програми. Приключени са общо 319 проекти и дейности на местните учебни и
детски заведения на обща стойност – 2 424 503 лева.
Местният бизнес е реализирал значителен брой проекти, финансирани от ПРСР и ОПИК,
включително по мерките за преодоляване последиците от пандемията COVID-19 в края на
отчетния период. Местният бизнес и предприятия са изпълнили през отчетния програмен
период 35 проекта на стойност 1 325 942 лева, с което са допринесли за 32% от техническото и
3% от финансовото изпълнение на плана. Бизнесът се справя добре и е по-активен при
кандидатстването с проекти пред европейските фондове спрямо периода 2007-2013 г.
Липсва информация за всички частни инвестиции на местния бизнес за периода 20142020 г., така че вероятно приноса му в общата реализация на плана е много по-голям. Към него
трябва да прибавим и проектите на земеделските производители и фирми, финансирани по
мерките на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.
Реалното финансово и техническо изпълнение на плана е по-голямо, но не може да бъде
измерено точно. В настоящата последваща оценка ще представим събраните данни и
информация за проектите на частния сектор, за които има данни, за да оценим общия напредък
и постигнатите резултати и въздействия върху целевата територия и нейното население.
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Изводът, който се налага от анализа на Таблица 30 е, че изпълнените 108 проекти,
обекти и дейности за отчетния период на обща стойност 42 969 696 лева, допринасят за
164% техническо и 38% финансово изпълнение на ОПР.
Община Руен се е справила много добре с реализацията на плана на база заложени и
изпълнени проекти, обекти и дейности. По-слабото финансово изпълнение се дължи на
прекалено високите прогнозни стойности на голяма част от мерките и дейностите.
По информация от Справки на ДФ „Земеделие” за отчетния период по ПРСР на
територията на община Руен са финансирани общо 81 проекта, за които са договорени
субсидии на обща стойност 8 740 753 лева.
Проверка в ИСУН показва, че за периода 2014-2020 година за района на община
Руен в системата са регистрирани 59 договори за финансиране на проекти с 49 различни
бенефициенти на обща стойност 16 996 279 лева.
За база в последващата оценка на ОПР за степен на постигане на съответните цели и
устойчивост на резултатите са взети трите стратегически цели на плана и специфичните цели и
мерки към тях. След направения подробен анализ на реализираните проекти по изпълнението на
ОПР на Община Руен за периода 2014-2020 г. бяха изведени следните конкретни данни за
постигнатия напредък по стратегически цели и мерки, както следва:
Изпълнение на Стратегическа цел 1: Развитие на човешките ресурси и укрепване и
разширяване на административния капацитет на общинската администрация.
През периода 2014-2020 г. по Стратегическа цел 1 са изпълнени 58 проекти, обекти и
дейности за 10 805 хиляди лева.
По Мярка 1.1. Усъвършенстване на административния капацитет на местната
администрация е реализиран само един проект за 90 хил. лева.
По Мярка 1.2: Качествено административно обслужване на местните хора и
бизнеса, отчитаме 13 проекта на обща стойност 4 501 хил. лева.
По Мярка 1.3: Осигуряване на качествено и професионално ориентирано
образование са отчетени 18 проекти и дейности на стойност 3 587 хил. лева.
По Мярка 1.4: Повишаване на заетостта и доходите на хората, са реализирани 3
проекти, обекти и дейности за 1 049 хил. лева.
По Мярка 1.5: Стимулиране развитието на спорта и на културата в община Руен, са
реализирани 19 проекти, обекти и дейности за 1 436 хил. лева.
По Мярка 1.6: Подобряване на здравната инфраструктура в община Руен, са
реализирани 4 проекти, обекти и дейности за 143 хил. лева.
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Анализът показва 223% техническо преизпълнение и 25% финансово изпълнение на
Стратегическа цел 1 в края на периода. На етапа на последваща оценка може да се
обобщи, че в това направление е постигнато много добро общо изпълнение през
програмния период 2014-2020 г.
Изпълнение на Стратегическа цел 2: Интензифициране на икономическото
развитие на общината
През периода 2014-2020 г. по Стратегическа цел 2 са изпълнени 15 проекти и дейности
на обща стойност 1 752 хиляди лева.
По Мярка 2.1: Повишаване на инвестиционната атрактивност на общината и
подкрепа за местния бизнес, отчитаме 4 проекта на обща стойност 816 хил. лева.
По Мярка 2.2: Стимулиране на развитието на модерен агробизнес, биологичното
производство и затваряне на производственият цикъл, на етапа на ПО са изпълнени 9
проекта за 569 хил. лева.
По Мярка 2.3: Развитие на туризъм като алтернативен и допълнителен източник на
икономически растеж в общината, на етапа на ПО е изпълнен 2 проекта за 368 хил. лева.
Анализът показва 65% техническо изпълнение спрямо заложеното в плана и 30%
финансово изпълнение на Стратегическа цел 2 в края на периода. Тези данни са условни,
тъй като няма информация за точния брой проекти, дейности и инвестиции на частния
сектор. Изпълнението на Стратегическа цел 2 вероятно е по-голямо, но трудно може да
бъде измерено.
Изпълнение на Стратегическа цел 3: Подобряване на инфраструктурното
осигуряване и състоянието на околната среда
През период 2014-2020 г. по Стратегическа цел 3 са изпълнени 35 проекти, обекти и
дейности на обща стойност 30 427 хиляди лева.
По Мярка 3.1: Подобряване на инфраструктурното осигуряване и подобряване
достъпността в общината, отчитаме изпълнение на 28 проекти, обекти и дейности на обща
стойност 29 611 хил. лева.
По Мярка 3.2: Опазване на околната среда, отчитаме изпълнение на 7 проекти и
дейности за 816 хил. лева.
Анализът показва 206% техническо и 47% финансово изпълнение на Стратегическа
цел 3 спрямо заложеното в ОПР. Следва да се даде много добра оценка за общия напредък в
това направление на плана. Стратегическа цел 3 е най-успешната за Община Руен в
рамките на отчетния програмен период 2014-2020 г.
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ИЗВОДИ:
В общия си вид стратегията за развитие на община Руен с приоритети –
подобряване качеството на обществените услуги и развитие на човешките ресурси,
инвестиции в икономиката, обновяване на инфраструктурата и опазване на околната
среда, е уместна по отношение на основните нужди и проблеми на целевия район и не
следва да се променя в програмен период 2021-2027 г.
За плановия период 2014-2020 г. в Индикативната финансова таблица на община
Руен за трите стратегически цели на ОПР са заложени 66 проекти и дейности на обща
стойност 114 538 000 лева, а в края на периода е отчетено общо изпълнение на 108
проекти, обекти и дейности на обща стойност 42 983 888 лева.
На тази база можем да обобщим, че има техническо преизпълнение на плана в
размер на 164% и финансово изпълнение - 38%.
Съгласно Методика за качествена оценка на количествените показатели може да се
даде много добра оценка за цялостното изпълнение на Общинския план за развитие на
община Руен за програмен период 2014-2020 г. Реалното изпълнение на документа е повисоко, но не може да бъде измерено точно.
Обобщено

можем

да

посочим

Стратегическа

цел

3:

Подобряване

на

инфраструктурното осигуряване и състоянието на околната среда, като най-успешна за
община Руен за периода 2014-2020 г. с 206% техническо и 47% финансово изпълнение на
етапа на ПО. На второ място по степен на постигане на целите в рамките на отчетния
период се нарежда Стратегическа цел 1: Развитие на човешките ресурси и укрепване и
разширяване на административния капацитет на общинската администрация със средно
223% техническо и 25% финансово изпълнение спрямо заложеното в плана. На последно
място е Стратегическа цел 2: Интензифицране на икономическото развитие на общината,
по която е постигнато 65% техническо изпълнение спрямо заложеното в плана и 30%
финансово изпълнение в рамките на отчетния програмен период. Изпълнението на тази
цел вероятно е по-голямо, но няма данни за точния размер на частните инициативи и
инвестиции и не може да бъде измерено точно.
Добрите резултати от изпълнението на ОПР се дължат на съвместните усилия на
Община Руен, местния бизнес и образователните институции. Всички те са били активни
в изпълнението на проекти и са допринесли за привличане на инвестиции, подобряване
качеството на живот и средата на обитаване в целевата територия. Изпълнението на
плана е много успешно и вероятно по-голямо, предвид липсващите данни и информация,
които няма как да бъдат отчетени и включени в последващата оценка.
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ІV. Оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси
Стратегията за реализация на ОПР отразява логиката на интервенциите за постигане на
конкретни резултати, ефект и въздействие от прилагането на общинския план за развитие.
Ефектът от прилагането на плана се проявява в крайните видими и измерими резултати,
продуктите и въздействието на съответните дейности и проекти върху целевата територия и
нейното население. Наблюдението и оценката на изпълнението на плана следва да проследяват
не само използването на финансовия и ресурсен потенциал, но активно да отчитат и физическия
прогрес върху територията на общината /настъпващи промени в състоянието на средата в
резултат от предприети интервенции/. Това изисква набор от специфични индикатори и
възможност за алтернативност и адаптивност при оценяване изпълнението на плана.
4.1. Оценка за ефективност
Оценката за ефективност на ОПР се изготвя на база заложените в документа индикатори
(показатели) за мониторинг и преглед на тяхната измеримост, актуалност, съгласуваност и
отношение към напредъка в изпълнението на плана.
Ефектът от прилагането на плана се проявява в крайните видими и измерими резултати,
продуктите и въздействието на съответните дейности и проекти върху целевата територия и
нейното население. Наблюдението и оценката на изпълнението на плана следва да проследяват
не само използването на финансовия и ресурсен потенциал, но активно да отчитат и физическия
прогрес върху територията на общината /настъпващи промени в състоянието на средата в
резултат от предприети интервенции/. Това изисква набор от специфични индикатори и
възможност за алтернативност и адаптивност при оценяване изпълнението на плана.
За мониторинг и оценка на Общинския план за развитие на община Руен са включени
комплекс от индикатори, които оценяват напредъка в постигане на заложените Стратегически
цели и мерки на плана.
Таблица 31: Оценка на постигнатия напредък по изпълнението на целите на Плана за развитие на община
Руен за периода 2014-2020 г. по индикатори за наблюдение
Цел, Мярка,
Дейност
Цел 1: Развитие на
човешките ресурси
и укрепване и
разширяване на
административния
капацитет на
общинската
администрация

Индикатор

Брой спечелени
проекти;
Коефициент на
безработица

Мярка

Брой
%

Базова
стойност

Целева
стойност

24,4 % (към
01.02.2011 г. )

20%

Отчетна
стойност на
етапа на ПО
на ОПР
20 броя
проекти
13,7%
безработица
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Мярка 1.1.
Усъвършенстване на
административния
капацитет на
местната
администрация
Дейност 1.1.1.
Провеждане на
обучения и
осигуряване на
консултации с цел
изграждане на
капацитет и умения
на местната
администрация за
участие в плановия
процес и усвояването
на средствата от ЕС
фондовете;
Дейност 1.1.2.
Организиране и
участия в регионални,
национални и
международни
форуми за обмяна на
опит и коопериране;
Дейност 1.1.3.
Проектиране и
създаване на
информационна
система за
подпомагане
вземането на
решения в
управлението на
територията;
Дейност 1.1.4.
Създаване на
специализирано звено
в администрацията
на общината за
информационно и
консултантско
подпомагане на
местния бизнес и за
стимулиране на
предприемачеството.
Мярка 1.2.
Качествено
административно
обслужване на
местните хора и
бизнеса
Дейност. 1.2.1.
Осигуряване на
обслужване на едно
гише за местните
хора и бизнеса:
създаване на център
за комплексно
административно
обслужване в
общината;

Удоволетвореност на
гражданите от
предоставените от
админстративни
услуги

%

Няма
информация

% Удоволетвореност
на гражданите от
предоставените
админстративни
услуги -95%

100%

Брой организирани
обучения
Брой обучени
% участници, успешно
завършили обучение

брой;
брой;
%

0
0
0

Брой организирани
обучения: 10
Брой обучени: 150
участници, успешно
завършили обучение
100%

5
50
50

Брой организирани
форуми;
Брой участници в
организираните
форуми;
% форуми,
организирани на
наднационално ниво

брой;
брой;
%

0
0
0

Брой организирани
форуми - 7;
Брой участници в
организираните
форуми - 150;
40% форуми,
организирани на
наднационално ниво

3
50
0

Създадена
информационна с-ма
за подпомагане
вземането на решения
в управлението на
територията;
Брой служители,
обучени да работят със
системата

брой;
брой;

0
0

Създадена
информационна с-ма
за подпомагане
вземането на решения
в управлението на
територията: 1
Брой служители,
обучени да работят със
системата: 10

0
0

Създадено звено;
Брой служители,
работещи в звеното;
Брой консултирани
граждани.

брой
брой
брой

0

Създадено звено: 1
Брой служители,
работещи в звеното: 2
Брой консултирани
граждани:150

0
0
0

%

няма

Повишаване на
удовлетворедността
на населението и
бизнеса с 10%

100%

Брой

0

Създаден център за
комплексно
административно
обслужване в
общината - 1;
Брой обслужени
клиенти годишно

1
Няма данни

Повишаване на
удовлетворедността
на населението и
бизнеса
Създаден център за
комплексно
административно
обслужване в
общината;
Брой обслужени
клиенти годишно
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Дейност 1.2.2.
Развитие на
електронните услуги,
предоставяни от
общинската
администрация за
бизнеса и туризма
Дейност 1.2.3.
Създаване на звено за
привличане на
инвестиции и
тяхното
административно
обслужване;
Мярка 1.3
Осигуряване на
качествено и
професионално
ориентирано
образование
Дейност 1.3.1.
Подобряване на
образователната
структура на
населението в
общината с акцент
върху
професионалното
обучение;
Дейност
1.3.2.Организиране на
курсове за
следдипломна
професионална
квалификация,
съобразена с нуждите
на местния бизнес.
Дейност 1.3.3.
Организиране на
конкуси, фестивали и
изложби за развитие
на творческите
таланти в училищата
Дейност 1.3.4.
Провеждане на
обучение на
преподавателския
състав с цел
запознаване с найновите методи на
обучение и
внедряване на нови
технологии в
образованието
Дейност 1.3.5.
Изграждане на център
за обучение
Дейност 1.3.6. Ремонт
и реконструкция на
11 детските градини в
община Руен

Брой електронни
услуги, предоставяни
за бизнеса и туризма
Брой потребители

Брой

Няма

Брой електронни
услуги, предоставяни
за бизнеса и туризма 10бр.
Брой потребители 300

0
0

Създадено звено за
привличане на
инвестиции и тяхното
административно
обслужване;
Привлечени
инвестиции в
общината;

Брой
хил. евро

Чуждстранни
инвестции за
2011 година:
1042,1 хил. евро

0
0

% население с висше
образование

%

2,76% население
с висше
образование
към 2011 г.

Създадено звено за
привличане на
инвестиции и тяхното
административно
обслужване;
Привлечени
инвестиции в
общината годишно:
2000 хил. евро
6% население с висше
образование

% население с висше и
средно образование

%

24.78%
население с
висше и средно
образование

30% население с
висше и основно
образование

30%

Брой преминали
успешно курсовете

Брой

0

Брой преминали
успешно курсовете:
350

200

Брой организирани
конкурси;
Брой участници

Брой

0

Брой организирани
конкурси: 7
Брой участници: 140

7
100

Брой проведени
обучения;
Брой преподаватели,
преминали обучението

Брой

0

Брой проведени
обучения: 5
Брой преподаватели,
преминали
обучението: 40

7
100

Изграден център за
обучение;
Брой обучени души
годишно
Ремонтирани детски
градини в община
Руен
Брой деца, който се
възползват от
обновените условия

Брой

0

0
0

Брой
%

0

Изграден център за
обучение -1
Брой обучени души
годишно - 100
Ремонтирани детски
градини в община
Руен -11
% деца, който се
възползват от
обновените условия 85%

5%

11
ремонтирани
детски градини
904 деца
100%
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Дейност 1.3.7.
Сертифициране и
саниране на учебните
заведения

Брой сертифицирани и
санирани учебни
заведения в община
Руен
% деца, който се
възползват от
обновените условия

Мярка 1. 4.
Повишаване на
заетостта и
доходите на хората

% повишаване на
заетостта на
населението
% увеличение на
доходите на
населението
Брой консултирани
предприемачи
годишно;
Брой стартирали
предприятия

Дейност 1.4.1.
Стимулиране на
предприемачеството
сред местното
население чрез
информационноконсултантски
дейности и
осигуряване според
възможностите на
общината на
преференциални
условия за
стартиращ бизнес;
Дейност 1.4.2.
Разработване и
прилагане на
програми за
ограмотяване и
професионална
квалификация на
дългосрочно
безработните лица
Мярка 1. 5.
Стимулиране
развитието на
спорта и на
културата в община
Руен
Дейност1.5.1.
Подобряване
условията за живот
в община Руен чрез
достъп на
населението до
услуги, свързани със
свободното време и
спорт
Дейност 1.5.2.
Ремонт и
реконструкция на
религиозните храмове
в община Руен
Дейност 1.5.3.
Ремонт и
реконструкция на
читалище село
Вресово
Дейност 1.5.4.
Ремонт и
реконструкция на
читалищата по
населени места

Брой
%

0

%

5719 заети към
2016 г.

Брой

Брой
нефинансови
предприятия
към 2012
година: 483

Брой сертифицирани и
санирани
учебнизаведения в
община Руен - 2
% деца, който се
възползват от
обновените условия 85%
10% повишаване на
заетостта на
населението
15% увеличение на
доходите на
населението
Брой консултирани
предприемачи
годишно;
Брой стартирали
предприятия

4 ремонтирани
училища
2731 ученици
100%

17%
повишаване на
заетостта
24% ръст на
доходите
0

146

Брой приложени
програми;
Брой лица, успешно
завършили през
програмите;

Брой

0

Брой приложени
програми 5
Брой лица, успешно
завършили през
програмите: 170

10
100

Брой спортни
клубове
Брой
спортни прояви
годишно

Брой

Брой спортни
клубове - 8
Брой спортни
прояви
годишно

Брой спортни
клубове-10
Брой спортни прояви
годишно - 5

10

Брой изградени и
реконструирани
спортни площадки
Брой обновени
градинки и паркове

Брой

0

Брой изградени и
реконструирани
спортни площадки -2
Брой обновени
градинки и паркове -2

20 спортни
площадки
5 градинки и
паркове

Брой обновени
религиозни храмове

Брой

0

Брой обновени
религиозни храмове 2

0

Реконструирано
читалище в село
Вресово

Брой

0

Реконструирано
читалище в село
Вресово - 1 бр.

0

Брой реконструирани
читалища в общината

Брой

0

Брой реконструирани
читалища в общината 4 бр.

7

5
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Дейност 1.5.5.
Подобряване на
спортните
съоръжения
Дейност 1.5.6.
Изграждане на
спортна зала в двора
на училището в село
Планиница
Дейност 1.5.7.
Изграждане на
втория етаж на ЦДГ
с. Руен
Дейност 1.5.8.
Изграждане на
спортен стадион с.
Трънак
Мярка 1. 6.
Подобряване на
здравната
инфраструктура в
община Руен
Дейност 1.6.1.
Ремонт и
реконструкция на
Медицински център
село Руен
Дейност
1.6.2.Ремонт на
здравните заведения
по населени места
Цел 2.
Интензифицране на
икономическото
развитие на
общината
Мярка 2.1.
Повишаване на
инвестиционната
атрактивност на
общината и
подкрепа за местния
бизнес
Дейност 2.1.1.
Разработване и
осъществяване на
програма, насочена
към рекламиране на
общината, като
възможно място за
инвестиции в
производство,
туризъм или втори
имот;
Дейност. 2.1.2.
Организиране на
мероприятия и
участие в различни
форуми с цел
привличане на
инвестиции в
инфраструктурното
изграждане,
агробизнеса и
индустрията;

Брой подобрени
спортни съоръжения

Брой

0

Брой подобрени
спортни съоръжения

2

Изградена спортна
зала в двора на
училището в село
Планиница

Брой

0

Изградена спортна
зала в двора на
училището в село
Планиница - 1 бр.

0

Изграден втори етаж
на ЦДГ с. Руен

Брой

0

Изграден втори етаж
на ЦДГ с. Руен - 1 бр.

0

Изграден спортен
стадион в с. Трънак

Брой

0

Изграден спортен
стадион в с. Трънак - 1
бр.

0

% населението,
използващо
подобрените здравни
заведения

%

0

% населението,
използващо
подобрените здравни
заведения- 70%

100%

Реализиран ремонт и
реконструкция на
Медицински център
село Руен

Брой

0

Реализиран ремонт и
реконструкция на
Медицински център
село Руен - 1 бр.

1

Брой ремонтирани
здравни заведения

Брой

0

Брой ремонтирани
здравни заведения -2
бр.

11 здравни
служби

% увеличение на
БВП

%

няма данни на
ниво община

% увеличение на
БВП: 2%

Няма данни

% увеличение на
нетните приходи от
продажби

%

Нетните
приходи от
продажби за
2012 г.: 102534

% увеличение на
нетните приходи от
продажби:12%

40%

Дължина на
новоизградени канали
за напояване

Дължина метри

Няма
информация

Дължина на
новоизградени канали
за напояване - 2000 м

0

Брой организирани
мероприятития;
Привлечени
инвестиции в хил. лв

Брой,
Хил. лв

0

Брой организирани
мероприятития;
Привлечени
инвестиции в хил. лв

Няма данни
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Дейност 2.1.3.
Разширяване на
връзките на
общината с други
общини, области и
градове в страната и
чужбина;
Дейност. 2.1.4.
Осъществяване на
контакти с фирми и
агенции, занимаващи
се с търсене на нови
инвестиционни
пазари;
Дейност 2.1.5.
Разработване на
активна програма за
промотиране на
свободни къщи и
имоти, подходящи за
второ жилище,
както и за
привличане на хора
от третата възраст
от страните-членки
на ЕС.
Дейност 2.1.6.
Осигуряване на
подкрепа на местния
бизнес до средства и
инструменти за
технологично
развитие;
Дейност 2.1.7.
Развитие на
човешките ресурси,
ангажирани в
местния бизнес
Дейност 2.1.8.
Подкрепа за
предприемачите,
които наемат
местен персонал.
Мярка 2.2.
Стимулиране на
развитието на
модерен агробизнес,
биологичното
производство и
затваряне на
производственият
цикъл
Дейност 2.2.1.
Стимулиране
изграждането на
преработвателни
предприятия за
суровини от
горското и селско
стопанство;

Брой реализирани
съвместни проекти с
други общини

Брой

0

Брой реализирани
съвместни проекти с
други общини: 5

2

Брой фирми/агенции, с
които е осъществен
контакт

Брой

0

Брой фирми/агенции, с
които е осъществен
контакт: 3

Няма данни

Разработена програма
за промотиране на
свободни къщи и
имоти;
Брой продадени имоти

Брой

0

Разработена програма
за промотиране на
свободни къщи и
имоти -1;
Брой продадени
имоти: 50

0
Няма данни

% увеличение
на
инвестираните
средства в
ДМА

Вложени
средства в ДМА
за 2012 година:
7995 хил. лева

% увеличение на
инвестираните
средства в ДМА

56%

Брой проведени
обучения;
Брой обучени;
% успешно завършили
обученията
% данъчни
облекчения;

Брой;
Брой
%

0

Няма данни

Брой

0

Брой проведени
обучения: 5
Брой обучени: 75
% успешно завършили
обученията: 100
% данъчни
облекчения: 10

Брой предприятия,
работещи в сферата
на биоземеделието;
% от фирмите в
преработващата
промишленост,
използващи местни
суровини
Инвестирани
средства в ДМА в
селското стопанство
Брой изградени
предприятия

Брой
%

0

Брой предприятия,
работещи в сферата
на биоземеделието:
20
% от фирмите в
преработващата
промишленост,
използващи местни
суровини: 75%

10
Няма данни
Няма данни

Брой

За 2013 г. за
община Руен са
регистрирани и
пререгистрирани
910 земеделски
производители
по Наредба 3 животновъди и
обработващи
земеделска земя

Брой предприятия,
получили
безвъзмездна
финансова помощ - 20
Брой обучения -2
Брой обучени -30

1094
земеделски
производители;
35
предприятия
получили
БФП;
Няма данни;
Няма данни

% увеличение на
инвестираните
средства в ДМА

Няма данни
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Дейност 2.2.2.
Изграждане на
хладилно –
преработвателно
предприятие в
община Руен
Дейност 2.2.3.
Прилагане на
иновативни
технологии в
областта на
овощарството,
земеделието
Дейност 2.2.4.
Увеличаване
насажденията от
алтернативни
култури като:
лечебни растения,
ягодоплодни, бадеми
и орехи
Дейност 2.2.5.
Създаване и
регистрация на МИГ
Дейност 2.2.6.
Маркетинг и реклама
на региона насочен
към инвестиции
Дейност 2.2.7.
Развитие на
биологичното
земеделие в община
Руен
Дейност 2.2.8.
Стимулиране на
диверсификацията на
промишлените
производства, с
приоритет
развитието на
компактна модерна
индустрия,
съобразена с
местните ресурси,
традиции и
географски
особености на
общината;
Дейност 2.2.9
Провеждане на
обучителни семинари
относно
изискванията за
екологично
производство,
условията на
европейския пазар,
повишаването на
пазарните умения и
агротехническата
култура на
земеделските
производители;

0

Няма данни

Няма данни

1

1

5 броя проекти

Брой предприятия в
преработващата
промишленост

Брой

Няма
информация

Брой предприятия в
преработващата
промишленост

40

Брой проведени
семинари;
Брой земеделски
производители,
присъствали на
семинарите

Брой
Брой

0

Брой проведени
семинари -7;
Брой земеделски
производители,
присъствали на
семинарите 210

0
0
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Дейност 2.2.10.
Подобряване на
съществуващата и
изграждане на нова
инфраструктура в
общината, свързана
със земеделието.

Метра обновени
напоителни канали
Изградени
противоерозионни
съоръжения

Брой

Мярка 2.3. Развитие
на туризъм като
алтернативен и
допълнителен
източник на
икономически
растеж в общината

% увеличение на
приходи от
продажби от
туризъм,
Брой предприятия,
работещи в сферата
на
расторантьорството
и хотелиерството

%
Брой

Дейност 2.3.1.
Реалистична оценка
на рекреационния
потенциал на
общината и пълна
инвентаризация и
каталогизиране на
рекреационните
ресурси и територии;
Дейност 2.3.2.
Осигуряване на
съдействие на
хората в общината
за достъп и
информация до
програмите за
развитие на селски и
други видове
алтернативен
туризъм;
Дейност 2.3.3.
Проучване на
възможностите за
включване на
общината в
интегрирани
туристически
маршрути;
Дейност 2.3.4.
Подобряване на
възможностите за
формиране на местен
туристически
продукт, осигуряващ
„разпознаваемост”
на общината на
туристическия пазар
чрез инвстиции в
МТБ
Дейност 2.3.5.
Развитие на
съпътстващи
туристически услуги
(транспортни,
хотелски,
развлекателни и др.).
Дейност 2.3.6.
Ремонт и
реконструкция на
хижите в община
Руен

Разработен анализ и
каталогизиране на
рекреационните
ресурси и територии;

Брой

Разработена е
програма за
развитие на
туризма

Брой извършени
консултации

Брой

Брой интегрирани
маршрути, в които
общината е включена

Инвестиции в МТБ за
целите на туризма

Брой средства за
настаняване
Брой развлекателни
заведения

Метра обновени
напоителни канали
Изградени
противоерозионни
съоръжения

0

25 % увеличение на
приходи от
продажби от
туризъм,
Брой предприятия,
работещи в сферата
на
расторантьорството
и хотелиерството:
15
1
Разработен анализ и
каталогизиране на
рекреационните
ресурси и територии;

Няма данни

0

Брой извършени
консултации: 80

Няма данни

Брой
%

0

Брой интегрирани
маршрути, в които
общината е включена:
5

1

Хил. лв

Няма
информация

Инвестиции в МТБ за
целите на туризма:
1200 хиляди лева

Няма данни

Брой средства за
настаняване - 5
Брой развлекателни
заведения: 15

3

Брой
Брой

0

Няма
информация;
1

1

38

1

57

0
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Цел 3. Подобряване
на
инфраструктурното
осигуряване и
състоянието на
околната среда

Мярка 3.1.
Подобряване на
инфраструктурното
осигуряване и
подобряване
достъпността в
общината
Дейност 3.1.1.
Реконструкция и
разширяване на
водопроводната
мрежа, подмяна на
етернитовите
водопроводи;
Дейност 3.1.2.
Частично
изграждане на
канализационната
мрежа след създаден
идеен проект
Дейност. 3.1.3.
Изграждане на
пречиствателни
съоръжения за
отпадните води
Дейност 3.1.4.
Усъвършенстване на
транспортната
инфраструктура и
устойчиво
подобряване на
експлоатационното
състояние на
общинските пътища;
Дейност 3.1.5.
Рехабилитация на
зелени площи и
прилежащи части в
населени места в
община Руен и
реконструкция на
площад в с. Руен
Дейност 3.1.6.
Ремонт и разширение
на третокласен път
участъка Руен- с.
Добромир
Дейност 3.1.7.
Ремонт на
третокласен път
участъка РуенПросеник- Горица
Дейност 3.1.8.
„Ремонт на
третокласен път
участъка ВресовоЧереша – ЛюляковоСъединение към

Създадена единна
информационна
система с ГИС модул
Брой потребители
годишно
Брой служители на
общината, обучени да
работят със системата

Брой

0

Създадена единна
информационна
система с ГИС модул 1бр.
Брой потребители
годишно-10 000
Брой служители на
общината, обучени да
работят със системата
-3
% от пътищата,
които са
рехабилитирани 10%

0

0
0

% от пътищата,
които са
рехабилитирани

%

0

% подменена и
реконструирана
водопроводна мрежа

%

Няма
информация

15% подменена и
реконструирана
водопроводна мрежа

10%

% на населението,
обхванато от
канализация

%

0%

20% на населението,
обхванато от
канализация

0%

% от водите,
преминаващи през
пречиствателни
съоръжения

Брой

1

20% от водите,
преминаващи през
пречиствателни
съоръжения

0%

% ремонтирани и
обновени общински
пътища

%

0

15% ремонтирани и
обновени общински
пътища

10%

кв. м
брой

0

Площ на
реконструирани
зелени площи
Реконструиран площад
в село Руен

5000

Площ на
реконструирани
зелени площи
Реконструиран площад
в село Руен

10%

1

км реконструиран
участък

км

0

км реконструиран
участък

Няма данни

км реконструиран
участък

км

0

км реконструиран
участък

Няма данни

км реконструиран
участък

км

0

км реконструиран
участък

Няма данни
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Шумен"

Дейност 3.1.9.
Ремонт и
изграждане на улични
мрежи по населени
места- Участък
Дъскотна –
Планиница – Листец
Люляково. - Участък
Соколец –
КаравельовоУчастък Сини рид –
Соколец- Участък
Руен- СняговоУчастък Рожден –
Булаир /горски път/
Дейност 3.1.10.
Използване на
алтернативни
източници на енергия
за битово горещо
водоснабдяване на
общински сгради
Дейност 3.1.11.
Повишаване на
енергийната
ефективност на
обществените сгради
Дейност 3.1.12.
Подобряване
изградеността и
състоянието на
енергийната
инфраструктура;
Дейност 3.1.13.
Доизграждане и
модернизация на
фиксираната мрежа
чрез по-нататъшна
цифровизация с оглед
достигане на
европейските
стандарти в
общината;
Дейност 3.1.14.
Създаване на условия
за разширяване на
достъпа до
висококачествен
интернет;
Мярка 3.2. Опазване
на околната среда
Дейност 3.2.1.
Повишаване на
екологичната
култура на
населението,
екологично
образование и
възпитание на

км реконструиран
участък

Брой сгради, снабдени
с инсталации за
използване на
алтернативни
източници на енергия
% Подобрено
енергийно
потребление на всяка
сграда
Брой обществени
сгради с приложени
мерки за енергийна
ефективност

км

0

км реконструиран
участък

Няма данни

Брой
%

0

Брой сгради, снабдени
с инсталации за
използване на
алтернативни
източници на енергия
-5
Подобрено енергийно
потребление на всяка
сграда -60%
Брой обществени
сгради с приложени
мерки за енергийна
ефективност: 5

Няма данни

Няма данни

Брой

0

% подобрена
енергопреносна мрежа

%

1

10% подобрена
енергопреносна мрежа

Няма данни

% от населението,
имащо достъп до
цифрова телевизия

%

няма
информация

% от населението,
имащо достъп до
цифрова телевизия 100%

100%

% от населението,
имащо достъп до
интернет

%

няма
информация

% от населението,
имащо достъп до
интернет - 100%

100%

% подобряване на
показателитез за
състоянието на
околната среда
Брой проведени
форуми и семинари
Брой посетили
семинарите

%

0

Неизмерим

Брой
Брой

0

5% подобряване на
показателитез за
състоянието на
околната среда
Брой проведени
форуми и семинари: 5
Брой посетили
семинарите: 75

10

5
50
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подрастващите

Дейност 3.2.2. Поактивно включване на
НПО в
разработването и
реализирането на
проекти с екологична
насоченост.
Дейност 3.2.3.
Организирано
сметоизвозване във
всички населени
места.

Брой проекти,
разработени съвместно
с общината и НПО

% населението,
обхванато от
сметоизвозване

Брой

0

Брой проекти,
разработени съвместно
с общината и НПО: 5

0

%

0

100% от населението,
обхванато от
сметоизвозване

100%

Данните в Таблица 31 представят оценката за ефективността на ОПР на община Руен
като всеки от изброените индикатори допринася за постигане на определена стратегическа цел
на плана. Индикаторите се отчитат като са съпоставени целевите данни от ОПР с тези към края
на 2020 г.
Резултатите от оценката за ефективност показват, че през програмния период 2014-2020
г. населението на община Руен намалява и застарява, демографските показатели се влошават.
Развиват се успешно социални дейности и услуги, но има нужда от разкриване на нови.
Предприети са мерки за повишаване на квалификацията и качеството на работната сила.
Насърчават се местни инициативи за заетост и социално включване на хората в неравностойно
положение. Броят на учениците в местните училища и на децата в детските градини намалява.
Почти всички деца са обхванати в образователната система и броят на преждевременно
напусналите училище остава висок. Данните за тези индикатори показват умерен напредък и
ефективност в постигането на Стратегическа цел 1 на ОПР: Развитие на човешките ресурси и
укрепване и разширяване на административния капацитет на общинската администрация.
Икономическото развитие на общината през отчетните години се характеризира с
различна динамика – ръст в някои отрасли и спад в други, но като цяло общите показатели за
развитие на икономиката бележат ръст. Безработицата в община Руен намалява спрямо
началото на периода през 2014 г., но е по-висока от показателите за област Бургас и от средното
равнище на безработица в страната. Средната годишна работна заплата нараства, но е по-ниска
от средните равнища за областта, Югоизточен район и от средната заплата за страната. Броят на
предприятията в общината се увеличава. Основните икономически показатели на отчетените
нефинансови предприятия се подобряват към 2017 г., но след това отчитаме спад. От друга
страна броят на земеделските производители и обработваната земеделска земя се запазват
отностително постоянни, а средните добиви от декар на основните видове отглеждани култури
се подобряват. Очаква се икономически спад в края на програмния период, който се
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задълбочава в резултат от пандемията от COVID 19, но реално статистиката ще го измери от
отчетите на нефинансовите предприятия към края на 2021 г. Като положителен ефект в това
направление може да се отчете нарастналата предприемаческа активност на местния бизнес и
земеделските производители за усвояване на средства от европейските фондове. Всичко това
доказва сравнително добра ефективност и напредък в постигане на Стратегическа цел 2 на
ОПР: Интензифицране на икономическото развитие на общината.
Високи са стойностите и на индикаторите, измерващи напредъка по Стратегическа цел
3 на ОПР: Подобряване на инфраструктурното осигуряване и състоянието на околната
среда. За успеха тук допринасят дейностите по подобряване на пътната и улична мрежа в
общината, обновяване на водопроводи, ремонт на обществени и административни сгради,
енергийна ефективност в жилищни сгради и производствени предприятия, благоустрояването
на паркове, градинки, обществени площи, спортни и детски съоръжения и други обекти на
техническата инфраструктура.
Индикаторите за резултат показват, че най-добра ефективност е постигната по
показателите, измерващи Стратегическа цел 3 на ОПР. На второ място се нарежда
Стратегическа цел 2, а трета е Стратегическа цел 1, тъй като социално-демографските проблеми
в община Руен не намират разрешение през програмен период 2014-2020 г.
ИЗВОДИ:
Мониторингът на изпълнението на ОПР на база индикаторите за наблюдение
показва известно подобряване на социално-икономическото развитие на община Руен.
Безработицата намалява, средната годишна работна заплата се увеличава, селското
стопанство се развива сравнително устойчиво, но броят на населението намалява и
застарява, а демографската криза се задълбочава. Пандемията от коронавирус COVID 19
поставя на сериозни изпитания здравната и социалната система в общината.
Индикаторите отчитат минимално икономическо съживяване, обновяване на
инфраструктурите, подобряване на жизнената среда, насърчаване на заетостта, грижа за
опазването на околната среда и други положителни въздействия. Най-видимият ефект от
прилагането на плана остават инвестициите в инфраструктурата - ремонт на пътища,
улици, водопроводи, ремонти на обществени и жилищни сгради, детски и спортни
площадки и др. На следващо място са инвестициите в икономиката, в развитие на
социални услуги и в обучения и преквалификация на човешките ресурси.
Отчитайки видимите, реални резултати от изпълнението на ОПР и техния ефект
върху населението и целевата територия можем да дадем добра обща оценка в
изпълнението на плана за развитие на община Руен на база индикаторите за въздействие
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и резултат, въпреки пандемията, извънредните разходи и трудностите, в условията на
извънредна обстановка в края на отчетния период.
Индикаторите са съотносими пряко към Стратегическите цели в ОПР и показват,
че най-добър напредък е постигнат по показателите, измерващи изпълнението на
Стратегическа цел 3 на ОПР: Подобряване на инфраструктурното осигуряване и
състоянието на околната среда. На база индикатори ОПР на община Руен бележи добро
изпълнение на етапа на последваща оценка /ПО/.
4.2. Оценка за ефикасността на използваните ресурси
Ефикасността указва отношението на постигнатия резултат спрямо вложените разходи
(финансови средства). Колкото вложените разходи са по-малки, а постигнатите резултати позначими, толкова по-ефикасни са действията. Докато ефективността дава отговор на въпроса
„дали са изпълнени нужните за подобряване състояните на целевата територия и нейното
население проекти и дейности“, ефикасността дава отговор на въпроса, дали проектите и
дейностите са изпълнени по икономически изгоден за обществото начин.
Оценката на ефикасността на използваните ресурси се базира на сравнение между
заложените и привлечени финансови средства за изпълнението на ОПР за целия период от
време 2014-2020 г. Извършен е аналитичен преглед на проектите и дейностите, реализирани
от община Руен, други организации и частни компании, финансирани със средства от
бюджета на общината, структурни фондове на ЕС, ЕЗФРСР, частни инвестиции и други
източници. В тази част на последваща оценка ще разгледаме финансовото изпълнение на
отделните стратегически цели на база сравнение между заложеното в Индикативната
финансова таблица на ОПР и реално отчетените инвестиции, както и броя на изпълнените
проекти.
Таблица 32: Обобщена оценка на изпълнението на ОПР на община Руен за периода 2014-2020 г. по
стратегически цели
Прогнозен
брой
проекти

Прогнозна
стойност
хил. лева

Отчетен
брой
проекти
2014-2020 г.

Отчетна
стойност за
2014-2020 г.
хил. лева

Техническо
изпълнение в
% за
2014-2020 г.

Финансово
изпълнение
в % за
2014-2020 г.

СЦ 1

26

43112

58

10805

223.08

25.03

СЦ 2

23

5930

15

1752

65.22

29.54

СЦ 3

17

65496

35

30427

205.88

46.46

66

114538

108

42984

163.64

37.52

Стратегическа
цел /СЦ/

ВСИЧКО
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Графика 4: Финансово изпълнение на ОПР на етапа на ПО по стратегически цели в %

На етапа на Последваща оценка на ОПР на община Руен, най-добро финансово
изпълнение има СЦ 3 – 46,46%. На второ място по степен на усвоени средства, спрямо
заложените е СЦ 2 – 29,54% финансово изпълнение, а трета е СЦ 1 – 25,03%.
Таблица 33: Индикативно разпределение на използваните финансови ресурси по стратегически цели на
ОПР и източници

Финансово
изпълнение
в%

Оперативни
програми

ВСИЧКО ЗА ОПР
2014-2020

Отчетна
стойност хил.
лева

Общински
бюджет

СЦ 1
СЦ 2
СЦ 3

Прогнозна
стойност
хил. лева

Републиканс
ки бюджет

Стратегически цели

Източници на финаносви
средства
за периода 2014-2020 г.
хил. лева

43112
5930
65496

10805
1752
30427

25.03
29.54
46.46

4247
0
2819

893
0
2793

5651
1752
24815

114538

42984

37.52

7066

3686

32218

Данните в Таблица 33 показват същественият финансов принос на Европейските
фондове за развитието на община Руен, както по отношение на подпомагане на техническата и
социална инфраструктури, така и за стимулиране на местната икономика. Общо 32218 хил. лева
или 75% от привлечените средства под формата на проекти и инвестиции са с източник
фондовете на ЕС, чрез оперативни програми и ПРСР. Около 16% от вложения финансов ресурс
е под формата на субсидии и финансиране от Републиканския бюджет. От бюджета на Община
Руен в изпълнение на ОПР са вложени 3 686 хиляди лева или 9% от инвестираните средства.
Информацията за мерките, свързани с изпълнението на плана за развитие на община
Руен в периода 2014-2020 г., реализирани със средства от републиканския бюджет и от бюджета
на общината, е събрана чрез капиталови програми - уточнен годишен план и отчет за периода и
Докладите за наблюдение на изпълнението на ОПР за отчетния период. Направено е
68

Доклад за последваща оценка на изпълнението на
Общински план за развитие на община Руен 2014-2020 г.
аналитично обвързване на посочените в списъците проекти и дейности със стратегическите
цели на ОПР на община Руен.
Ефикасността на вложените средства не може да бъде измерена точно, тъй като се
предполага, че има още инвестиции (най-вече частни), за които няма информация и данни.
Сравнението на изпълнението по стратегически цели с индикативната финансова таблица на
ОПР показва значителен дисбаланс между планираните и привлечените средства. Това може да
се обясни със завишените прогнозни стойности на някой проекти и дейности от една страна и
от друга с факта, че в рамките на програмния период не са реализирани някой мащабни
инфраструктурни обекти на висока стойност. Въпреки това изпълнението на етапа на
последваща оценка може да бъде оценено като много добро.
ИЗВОДИ:
Ефикасността най-общо се измерва със съответствието между разходите и
очакваните ползи от направените инвестиции в различни проекти и дейности.
Изпълнените проекти и оценката по индикатори показват висока резултатност в
постигане целите на ОПР, обвързана с подобрените показатели за интегрирано и
устойчиво местно развитие.
Реализираните

проекти

в

община

Руен

са

в

пълно

съответствие

със

стратегическата рамка, като допринасят за постигане на целите и мерките. За част от
мерките има преизпълнение на техническите стойности на реализираните проекти.
Финансовите параметри на плана също имат добро изпълнение, като по-ниските
проценти по някой мерки се дължат на завишените прогнозни стойности и ограничените
източници на финансиране. Всичко това дава основание за положителна оценка относно
съотношението между направените разходи и очакваните/постигнатите ползи от
изпълнението на плана.
Отчитайки видимите, реални резултати от реализираните проекти и дейности и
техния ефект върху населението и целевата територия можем да отчетем много добра
обща ефективност и ефикасност на изпълнението на ОПР на община Руен за периода
2014-2020 г. Най-добра ефикасност на вложените средства е постигната при реализацията
на Стратегическа цел 3, а най-слаба при Стратегическа цел 1.
Основните източници на средства за изпълнение на плана са фондовете на ЕС –
ПРСР, ОПРЧР, ОТНОИР, ОПОС, ОПРР, ОПИК и др., по-малко финансиране е получено
от

национални фондове и

програми на

българската държава и

средства

от

републиканския бюджет и най-малко от общинския бюджет на Община Руен.
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V. Обобщени изводи и препоръки относно провеждането на политиката за
регионално и местно развитие
Анализът на етапа на Последваща оценка показва много добри резултати в
изпълнението на Общинския план за развитие на община Руен за периода 2014-2020 г.
В края на периода финансовото изпълнение на плана на база усвоени средства и
инвестиции в целевата територия е 38% (42 983 888 лева), а техническото преизпълнение на
база заложени и изпълнени проекти е 164% (108 проекти и дейности).
Предвид това можем да отчетем добър напредък в постигане целите на плана. Реалният
ефект и въздействие върху целевата територия и нейното население вероятно е много поголям, предвид липсващите данни и информация за всички проекти и дейности на частния
сектор, които са трудно проследими и няма как да бъдат отчетени и включени в последващата
оценка.
В общия си вид стратегията за развитие на община Руен с приоритети – подобряване
качеството на обществените услуги и развитие на човешките ресурси, инвестиции в
икономиката, обновяване на инфраструктурата и опазване на околната среда, е уместна по
отношение на основните нужди и проблеми на целевия район и не следва да се променя в
програмен период 2021-2027 г. Промяната следва да бъде само в подреждането на
приоритетите, като се акцентира на допълнителни икономически стимули, инвестициите и
иновациите за създаване на качествени работни места, привличане и задържане на
квалифицирани млади хора за работа и живот в общината.
В Общинска администрация Руен е създадена много добра организация за прилагане и
изпълнение на ОПР от гледна точка на планирани и реализирани проекти, вътрешен
мониторинг и контрол. Общината е натрупала значителен опит в разработването и
изпълнението на проекти, но все още няма достатъчен финансов капацитет за съфинансиране на
по-големи инфраструктурни обекти. Съществен принос за реализацията на плана имат
инициативите на местния бизнес и изпълнените проекти и дейности с частни средства и
финансиране от фондовете на ЕС.
Изпълнението на Общинския план за развитие на община Руен през програмния период
2014-2020 г. е допринесло за подобряване на жизнената среда и качеството на живота на хората,
но не е решило демографските и икономически проблеми.
Основни изводи
По отношение на проектите
Ø значителен брой отчетени проекти, обекти и дейности, включително от частния сектор;
Ø липса на баланс между изпълнението на отделните стратегически цели;
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Ø ниска степен на изпълнение за някои мерки поради липсата на приложим източник на
финансиране през периода на действие на ОПР;
Ø привлечени средства от различни европейски източници за финансиране на проектите в
ОПР – 75% от реализирания финансов ресурс;
Ø важна роля на централния бюджет, като източник на средства, насочени приоритетно
към техническата инфраструктура, вкл. изграждане на нова;
Ø висока активност на Общинска администрация – Руен и местния бизнес за
кандидатстване с проекти.
По отношение на индикаторите
Ø висока степен на изпълнение на целите на ОПР според отчетените индикатори;
Ø подобрено общо социално-икономическо състояние на общината в края на отчетния
период;
Координация в изпълнението на плана
Ø Оценката на вътрешната съгласуваност и координацията на изпълнението на ОПР е
много добра;
Ø Процесът на планиране, изпълнение и отчетност е бил координиран, всеобхватен и
отворен/гъвкав;
Ø Йерархична съподчиненост и съответствие със сродни стратегически документ от повисоко ниво;
Ø Координацията със секторните политики и програми на общината е добра;
Ø Регионалното стратегическо планиране в общината е интегрирано с устройственото.
Мониторинг
Ø Планът е допълван, но не е изготвян Актуализиран документ за неговото изпълнение в
рамките на програмния период;
Ø Извършена е междинна оценка през 2017 г.;
Ø Детайлно отчитане за изпълнението на общинските политики на годишна основа се
осъществява чрез Годишните отчети за наблюдение изпълнението на ОПР, одобрявани
от Общинския съвет.
Препоръки за следващия програмен период
Планът за интегрирано развитие на общината за периода 2021-2027 г. се изработва за
цялата територия на общината, като се определят зони за прилагане на интегриран подход за
удовлетворяване на идентифицираните нужди и за подкрепа на потенциалите за развитие и на
възможностите за коопериране със съседни общини. ПИРО, също както и ОПР се разработва за
7 – годишен период на действие, който съвпада с периода на действие на Интегрираната
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териториална стратегия за развитие на Югоизточния район. Новият програмен период обхваща
2021 – 2027 г. Изведените препоръки са насочващи и нямат задължителен характер.
Общи препоръки
По отношение на съдържанието на проекти
Ø Да се включат партньорски проекти със съседни общини и други заинтересовани страни,
които имат потенциал да се реализират чрез интегрирани териториални инвестиции;
Ø Необходимо е проектите, които се включват в ПИРО да бъдат с ясно определени
партньори и конкретни ангажименти по тяхната реализация, като фокусът на вниманието
следва да бъде върху възможностите за изграждане на публично-частни партньорства и
реализацията на проектни идеи с участието на публичния сектор, насочени към
подобряване на физическата среда и на услугите, предоставяни на гражданите и бизнеса;
Ø Да бъдат ясно описани проектите с готови инвестиционни проекти и да бъде
прецизирана възможността за реализиране на проекти на инженеринг, съобразно тяхното
местоположение, източници на финансиране и др.
Ø Проектите да бъдат групирани в съответствие с обхвата на мерките и приоритетните
области с цел по-лесна проследимост на ефективността и ефикасността.
По отношение на наблюдението и изпълнението
Ø Да се приложи по-ясна система от индикатори, съдържащи изходни и целеви стойности,
както и достъпни източници на достоверна информация. В ПИРО индикаторите да бъдат
съобразени с общите индикатори в областта на регионалната политика и за постигане на
растеж и заетост.
Ø Индикаторите следва да бъдат измерими и да обхващат физическите характеристики
(параметри) по отношение реализацията на поставените цели и приоритети за развитие,
като стойностите им могат да бъдат абсолютни или относителни. Това ще създаде
обективна база за отчитане на напредъка на изпълнение на плана.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Изпълнението на трите стратегически цели на ОПР на община Руен за периода 2014-2020
г. доказва пълен обхват и адекватност спрямо потребностите и възможностите за финансиране.
Същото не важи за по-ниските нива на стратегическия пакет – мерките. Още в етапа на
разработване е съществувал риска от неизпълнение на някой от мерките и дейностите. Част от
тях не са обезпечени с конкретни отговорници и тъй като не са в правомощията на Общината,
съществуват предпоставки за пасивност по отношение на ресурсното и финансовото им
обезпечаване или липсва информация и адекватни финансови източници на средства.
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В ОПР – Руен 2014-2020 г. са идентифицирани правилно и пълно актуалните проблеми,
нуждите и потенциалите на общината. Междувременно, в подкрепа на ОПР е разработен и
приложен пакет от секторни стратегии и програми в различни области, чрез които Общината е
реализирала различни проекти и инициативи.
Стратегическите цели и приоритети на ОПР разкриват висока степен на съответствие
тези на Стратегията „Европа 2020“, което означава, че стратегическият пакет на този план с
изтекло действие е все още актуален.
Общата оценка на изпълнението на стратегическите цели на Общинския план за развитие
на община Руен за периода 2014-2020 г. е много добра.
Обобщено можем да посочим Стратегическа цел 3: Подобряване на инфраструктурното
осигуряване и състоянието на околната среда, като най-успешна за община Руен за периода
2014-2020 г. с 206% техническо и 47% финансово изпълнение на етапа на ПО. На второ място
по степен на постигане на целите в рамките на отчетния период се нарежда Стратегическа цел
1: Развитие на човешките ресурси и укрепване и разширяване на административния капацитет
на общинската администрация със средно 223% техническо и 25% финансово изпълнение
спрямо заложеното в плана. На последно място е Стратегическа цел 2: Интензифицране на
икономическото развитие на общината, по която е постигнато 65% техническо изпълнение
спрямо заложеното в плана и 30% финансово изпълнение в рамките на отчетния програмен
период. Изпълнението на тази цел вероятно е по-голямо, но няма данни за точния размер на
частните инициативи и инвестиции и не може да бъде измерено точно.
Добрите резултати от изпълнението на ОПР се дължат на съвместните усилия на Община
Руен, местния бизнес, образователни и културни институции, които са били активни в
изпълнението на проекти и са допринесли за привличане на инвестиции, подобряване
качеството на живот на населението и средата на обитаване в целевата територия.
Община Руен е изпълнявала успешно Общинския план за развитие за периода 2014-2020
г., както от гледна точка на предвидени и реализирани проекти и дейности, така и от гледна
точка на привлечени инвестиции и преизпълнение на финансовата рамка на стратегическия
документ. За реализацията на плана са работили активно всички заинтересовани страни –
местната власт, общинската администрация, бизнеса, културни, образователни институции и др.
Изграден е капацитет сред всички бенефициенти за успешно разработване, управление,
изпълнение и приключване на проекти, финансирани от фондовете на ЕС и други източници.
Последните тенденции в развитието на Руен показват известно подобрение на социалноикономическото развитие на общината, което се нуждае от стимули за привличане на още
инвестиции, ускоряване на икономическия растеж и устойчивост на развитието.
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Потребностите от „коригиращи” и подкрепящи публични намеси в развитието на
общината са се увеличили през последните години, в резултат на кризата от COVID 19.
Необходимо е ново териториално насочване на мерките и подобрена координация, за да се
постигнат трайни и осезаеми промени в желаните насоки и успешно изпълнение на целите и
приоритетите на Плана за интегрирано развитие на общината за периода 2021-2027 г. На тази
основа, стратегията за местно и регионално развитие следва да бъде агресивна по отношение на
желания териториален баланс в развитието на общината и протичането на демографските
процеси, подкрепяща по отношение на необходимите предпоставки за развитие на икономиката
и стабилизираща по отношение изграждането и обновяването на инфраструктурите.

СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ
АЗ – Агенция по заетостта
АСП – Агенция за социално подпомагане
ВЕИ – възобновяеми енергийни източници
ПСОВ - пречиствателна станция за отпадъчни води
ДМА – дълготрайни материални активи
ДБТ – Дирекция „Бюро по труда”
ДГ – детска градина
ДГС – Държавно горско стопанство
ДЛС – Държавно ловно стопанство
ЕИСУРР – Единна информационна система за управление на регионалното развитие
ЕО – екологична оценка
ЕСФ – Европейски социален фонд
ЕФРР – Европейски фонд за регионално развитие
ЗООС – Закон за опазване на околната среда
ЗРР – Закон за регионалното развитие
ЗТ – защитени територии
ИАОС – Изпълнителна агенция по околна среда
ИСУН – Информационна система за управление и наблюдение на средствата от Структурните
инструменти на Европейския съюз
МРРБ – Министерство на регионалното развитие и благоустройството
МО – Междинна оценка
МОСВ – Министерство на околната среда и водите
МСП – малки и средни предприятия
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НИРД – научно-изследователска и развойна дейност
НПО – неправителствени организации
НПРР – Национален план за регионално развитие
НСИ – Национален статистически институт
НСОРБ – Национално сдружение на общините в Република България
НСРР – Национална стратегическа референтна рамка
NUTS – обща класификация на териториалните единици за статистически цели, прилагана от
ЕВРОСТАТ за регионите в Европейския съюз
ОДЗ – Областна дирекция „Земеделие”
ОП – Оперативна/и програма/и
ОПДУ – Оперативна програма „Добро управление”
ОПОС – Оперативна програма „Околна среда”
ОСР – Областна стратегия за равитие
ОСП – Обща селскостопанска политика
ОПР – Общински планове за развитие
ОПНОИР – Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”
ОПИК – Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”
ОПРР – Оперативна програма „Региони в растеж”
ОПМДР – Оперативна програма „Морско дело и рибарство”
ОПРЧР – Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
ОСЗ – Общинска служба по земеделие
ОУ – основно училище
ОУП – общ/и устройствен/и план/ове
ППЗРР – Правилник за прилагане на Закона за регионалното развитие
ПРСР – Програма за развитие на селските райони
ПСОВ - пречиствателни станции за отпадъчни води
ПЧИ – преки чужди инвестиции
ПЧП – публично-частни партньорства
РИОСВ -Регионална инспекция по околната среда и водите
РСЗ – Регионална служба по заетостта
СУ – средно училище
СЦ – Стратегическа цел
ТГС – трансгранично сътрудничество
УО – Управляващ орган
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ЮИР – Югоизточен район
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