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II. ВЪВЕДЕНИЕ 

Настоящият доклад представя резултатите от междинната оценка на Областната 

стратегия за развитие (ОСР) на област Ямбол 2014-2020 г. за периода 2014-2016 г. 

Изготвен е от „Институт за управление на програми и проекти” ООД (Изпълнител) в 

съответствие с нормативните разпоредби, регулиращи провеждането на регионална 

политика в Република България и изискванията междинната оценка да се разработва от 

независима организация на органа на изпълнение на ОСР на област Ямбол – Областна 

администрация Ямбол.  

1. Нормативно основание за извършване на междинната оценка 

Областната стратегия за развитие на област Ямбол за периода 2014-2020 г. е 

основополагащ, стратегически, динамичен документ и важен инструмент при 

формирането и провеждането на устойчиво и балансирано областно развитие в посочената 

територия. Документът определя средносрочните цели и приоритети за развитие на 

областта, както и стратегическите насоки за разработване на общинските планове за 

развитие. 

В Закона за регионалното развитие, чл.33 ал.1 се регламентира извършването на 

междинна оценка към средата на периода на действие на документа. Съгласно чл.33 ал.2 

от същия нормативен акт междинната оценка включва:  

1. оценка на първоначалните резултати от изпълнението; 

2. оценка на степента на постигане на съответните цели; 

3. оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси; 

4. изводи и препоръки за изпълнението на съответния документ. 

За осигуряване на информация и публичност на изпълнението на областната 

стратегия за развитие се изготвя междинен доклад.  

В съответствие с чл.30 от ППЗРР междинният доклад за изпълнението на 

областната стратегия за развитие се изготвя, като се отчитат резултатите от междинната 

оценка на изпълнението й. 

Междинният доклад съдържа информация относно: 

1. постигнатия напредък по изпълнението на целите и приоритетите за развитие на 

областта през изтеклия период; 

2. резултатите от междинната оценка съгласно критериите за оценка на 

изпълнението на областната стратегия за развитие; 
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3. резултатите от наблюдението и оценката на изпълнението на общинските 

планове за развитие; 

4. използваните през периода ресурси за постигане целите на областната стратегия 

за развитие; 

5. възникналите проблеми и предприетите действия от компетентните органи за 

тяхното преодоляване; 

6. прогноза за очакваното изпълнение на целите и приоритетите на областната 

стратегия за развитие до края на периода на действие; 

7. предложения за актуализация на областната стратегия за развитие. 

Основната цел на настоящата оценка на ОСР на област Ямбол е да представи точна 

информация на заинтересованите страни (министерства и ведомства, регионални и 

местни власти, икономически и социални партньори, неправителствени организации, 

граждански сдружения и др.) за резултатите от изпълнението на документа. 

 

2. Методика за извършване на междинна оценка за изпълнението на ОСР и 

индикатори за оценка 

Изготвянето на междинна оценка за изпълнението на ОСР (2014-2020), включи 

извършването на следните поддейности: 

 Определяне на методика за извършване на междинна оценка за изпълнението 

на ОСР и индикатори за оценка; 

 Преглед на предходни оценки, анализ и оценка на първоначалните резултати 

от изпълнението; 

 Анализ и оценка на степента на постигане на целите и приоритетите за 

регионално развитие в област Ямбол през периода 2014-2016 г. на основата на настъпили 

промени в икономическото, социалното, инфраструктурното развитие и околната среда; 

 Оценка на устойчивостта на постигнатите резултати и на очертаната тенденция 

към средата на периода на действие на ОСР, от гледна точка на избрани икономически, 

социални и екологични показатели, в т.ч. констатирани възникнали нови проблеми и 

потенциал за бъдещо развитие; 

 Оценка на ефективността и ефикасността на използваните финансови 

инструменти (вкл. на ЕС) и на усвоените ресурси за изпълнение на целите и приоритетите 

на ОСР; 
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 Оценка на организацията и координацията на компетентните органи и 

ефективността на работа на административните структури в процеса на разработване, 

изпълнение, наблюдение и оценка на ОСР, вкл. по отношение на прилагането на 

принципа на партньорство, механизми за събиране на данни по заложените в ОСР 

индикатори и осигуряването на информация и публичност за изпълнението на ОСР; 

 Формулиране на изводи и препоръки за актуализация на действащата ОСР 

и/или разработване на ОСР за следващ планов период. 

Изготвянето на оценката премина през следните последователни фази: 

 Идентифициране на проблемната ситуация; 

 Анализ на заинтересованите страни; 

 Подготовка на оценката; 

 Събиране на данни; 

 Анализ и интерпретация на информацията; 

 Вграждане на резултатите в политиката за местно и регионално развитие. 

При изготвянето на оценката са използвани следните подходи и методи:  

 Наблюдение - най-прекия метод за събиране на данни и информация за изготвяне 

на междинна оценка на ОСР, въпреки че в доста от случаите при интерпретиране на 

резултатите от наблюдението се влага голяма доза субективно отношение. 

 Проучване - за изготвяне на качествена междинна оценка е необходимо проучване 

на документи, информация и данни от различни дирекции и отдели в общините от региона и 

областната администрация, Бюрото по труда, Териториалното статистическо бюро, Интернет, 

изследване на познания и мнения, чрез въпросници и/или анкета и др. 

 Описание – описват се факти, данни, резултати от изпълнението на ОСР, 

констатации, препоръки и изводи. 

 Анализ и Синтез – анализира се базовата входяща информация и данни и се 

обобщават резултатите за нивото на изпълнение на ОСР. 

 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 

сравнението се правят изводи и препоръки. 

 Работа в екип – съгласуваност, разпределение на задачите и пълен синхрон в 

действията на екипа за изготвяне на междинната оценка за изпълнение на ОСР. 
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 SWOT анализ – анализ на силните и слабите страни, възможностите и 

заплахите за изпълнение на Областната стратегия за развитие до остатъка от периода на 

нейното действие. 

 Индексен метод - изравнява равнището на даден показател или индикатор, 

заложен в Областната стратегия за развитие към неговото равнище в минал период или 

към равнище на минало време, прието за база. 

 Графични методи – за изобразяване на данни, факти, тенденции, чрез 

геометрически изображения на функционална зависимост с помощта на линии на 

равнината. При изготвяне на междинната оценка и проекта на актуализиран документ на 

Областната стратегия за развитие ще се прилагат всички видове графици, като диаграми 

за сравнение на време и редове, криви за разпределение, графици, статистически 

кардиограми и др. 

 

Изпълнителят е извършил оценката на база на надеждни статистически, 

фактологически и финансови данни от официални източници на информация и от 

собствено проучване. 

В структурно отношение оценката и доклада следват залегналата последователност 

в ЗРР и ППЗРР.  
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III.  ПОСТИГНАТ НАПРЕДЪК ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЦЕЛИТЕ И 

ПРИОРИТЕТИТЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТТА ПРЕЗ ИЗТЕКЛИЯ 

ПЕРИОД 

 

Приетата визия от ОСР Ямбол 2014-2020 г. е: Област Ямбол – територия и 

регионална общност с възстановени икономически позиции, създаващи условия за повече 

и по-добри работни места в частния и публичния сектор, със съхранено природно и 

културно наследство и подобрено качество на живот. 

За изпълнение на визията са поставени 2 стратегически цели и общо 5 

приоритета, изпълнението на които е представено по-долу по цели. 

 Стратегическа цел 1: Възстановяване на икономическата динамика и създаване на 

благоприятна за иновации бизнес среда. 

 Стратегическа цел 2: Осигуряване на по-добри условия за заетост, социално 

приобщаване, повишаване качеството на живот и изграждане на административен 

капацитет за добро управление. 

Извършен бе преглед за предходни оценки. В съответствие с чл. 32 от ЗРР за 

областната стратегия за развитие не се изготвя предварителна оценка. Друга междинна 

оценка също не е изготвяна, затова настоящата оценка представя по-долу резултатите за 

периода 2014-2016 г. 

 

Оценителят е приложил в работата си следната методика за качествена оценка на 

количествено измеримите показатели: 

Таблица 1. Методика за качествена оценка на количествени показатели 

Процентно съотношение изпълнение  

(в %) 
Качествена оценка на изпълнението 

0 (неизпълнение) - 15 лошо изпълнение 

от 16 до 40 незадоволително изпълнение 

от 41 до 60 добро изпълнение 

от 61 до 80 много добро изпълнение 

над 80 отлично изпълнение 

Източник: Оценителска методика 
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1. Обобщение на изпълнените проекти и дейности по приоритети на ОСР 

1.1. Изпълнение на Приоритет 1: Възстановяване и повишаване 

конкурентоспособността на регионалната икономика.  

 

Приоритет 1 включва 5 инвестиционни мерки, като резултатите по тях са 

представени по-долу:  

По Мярка 1.1. „Подобряване на достъпа до бизнес инфраструктура и развитие 

на бизнес услугите за МСП и схемите за финансов инженеринг“ са реализирани 

проекти за по-добри условия на труд по ОПРЧР в малките и средни предприятия на 

стойност 1 735 хил. лв. 

По Мярка 1.2. „Подобряване конкурентоспособността и подкрепа за развитие 

на селскостопанските дейности, преработвателната промишленост и традиционни 

икономически дейности“ са реализирани няколко дейности, представени по-долу в 

табличен вид. 

 

Таблица 2. Реализирани проекти и дейности по Мярка 1.2. 

№ 
Наименование на 

дейността/проекта 

Източник на 

финансиране 

- програма 

Бенефициент 

/ партньор 

Период на изпълнение Бюджет 

(в хил. 

лв.) 14 15 16 Статус 

1 

Проекти за повишаване на 

производствения капацитет 

на предприятията - 11 бр. 

изпълнени проекти 

ОПИК 
Бизнес 

организации 
X X X Текущ 10 871 

2 

Проекти за стартиране на 

самостоятелен бизнес - 24 бр. 

подкрепени проекти за 

предприемачество 

ОПРЧР 2007-

2013 

Бизнес 

организации 
X X   Изпълнен 400 

3 

Проекти по мярка 121 

"Модернизиране на 

земеделските стопанства" - 4 

бр. подкрепени предприятия 

ПРСР 2007-

2013 

Бизнес 

организации 
Х Х   Изпълнен 3 430 

4 

Проекти за развитие на 

хранително-вкусовата 

промишленост по мярка 123 

"Добавяне на стойност към 

земеделски и горски 

продукти" - 4 бр. подкрепени 

предприятия 

ПРСР 2007-

2013 

Бизнес 

организации 
Х Х   Изпълнен 9 324 

5 

Проекти по подмярка 4.1. 

"Инвестиции в земеделски 

стопанства" - 29 бр. 

подкрепено предприятия 

ПРСР 2014-

2020 

Бизнес 

организации 
    Х Текущ 19 030 



 

Доклад относно резултатите от извършена междинната оценка за 

изпълнението на Областна стратегия за развитие на област Ямбол 

2014-2020 към 31.12.2016 г. 
 

„Институт за управление на програми и проекти“ ООД                                                 8 

№ 
Наименование на 

дейността/проекта 

Източник на 

финансиране 

- програма 

Бенефициент 

/ партньор 

Период на изпълнение Бюджет 

(в хил. 

лв.) 14 15 16 Статус 

6 

Проекти по подмярка 4.2. 

"Инвестиции в 

преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти" - 

4 бр. подкрепени 

предприятия 

ПРСР 2014-

2020 

Бизнес 

организации 
    Х Текущ 8 654 

7 

Проекти по подмярка 6.1. 

"Инвестиции в 

преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти" - 

36 бр. подкрепени 

предприятия 

ПРСР 2014-

2020  

Бизнес 

организации 
    Х Текущ 1 764 

8 

Проекти по подмярка 6.3. 

"Стартова помощ за развитие 

на малки стопанства" - 65 бр. 

подкрепени предприятия 

ПРСР 2014-

2020 

Бизнес 

организации 
    Х Текущ 1 885 

9 

Проекти за "Първоначално 

залесяване на неземеделски 

земи" - 2 бр. 

ПРСР 2007-

2013  

Община 

Стралджа 
Х Х   Изпълнен 362 

10 

Проект "Първоначално 

залесяване на неземеделски 

земи на територията на 

Община Болярово" 

ПРСР 2007-

2013 

Община 

Болярово 
Х Х   Изпълнен 743 

11 

Проекти по МИГ Тунджа за 

развитие на селскостопанска 

и бизнес дейности - 12 бр. 

проекти 

ПРСР 2007-

2013 

Община 

Тунджа 
Х Х   Изпълнен 3 528 

12 
Проекти за квалификация и 

обучение на персонал - 2 бр. 
ОПРЧР 

Бизнес 

организации 
X X   Изпълнен 87 

13 
Проект "Общински пазар гр. 

Стралджа" 
ПИП РУРР 

Община 

Стралджа 
X     Изпълнен 280 

Общо Мярка 1.2: Подобряване конкурентоспособността и подкрепа за развитие на 

селскостопанските дейности, преработвателната промишленост и традиционни 

икономически дейности 

60 358 

Източник: Справки в ИСУН и ИСУН 2020 

 

Предприятия в областта, отличаващи се с голяма проектна активност и размер на 

инвестицията над 500 хил. лв. са: „Е. Миролио“ EАД; "Инертни материали 2012" ЕООД; 

"Делта път" ЕООД; "Хегра Д" ЕООД; "Лекона БГ" ЕООД; "Риго - Инвест" ЕООД; „Сън 

Пауър“ ЕООД; "Боровец- КОС" ЕООД; ЕТ "М - Тур - Димитър Георгиев"; "Геогруп" АД; 

''Инсекта - 2000'' ООД; "Бългериан Интериор" – Елхово; ЕТ "Агроном - Димитър Димов"; 

ЕТ "Интер - Универс - Иван Василев"; "Агролес - Димов" ЕООД; EТ „Елиа- Елисавета 

Тодорова“; "Мулти Трейдинг" ЕООД.  
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Инвестициите с най-голям размер включват: 

 „Изграждане на цех за млекопреработка, закупуване на оборудване и 

специализирани транспортни средства”; 

 „Изграждане и оборудване на цех за преработка и съхранение на етерично-

маслени култури в УПИ I-318,328 в с. Калчево, Община Тунджа“;  

 „Закупуване на техника за говедовъдно стопанство“ – 2 бр.; 

 „Закупуване на специализирана техника за отглеждане на зърнени и 

маслодайни култури“; 

 „Закупуване на земеделска техника“; 

 „Модернизация на земеделско стопанство в с. Раздел, общ. Елхово“; 

 „Закупуване на специализирана земеделска техника за нуждите на 

биологичното растениевъдство“; 

 „Закупуване на специализирана техника за отглеждане и прибиране на зърнени 

и маслодайни култури”; 

 „Повишаване конкурентоспособността на „Е. Миролио“ ЕАД чрез внедряване 

на иновативен процес и иновативни продукти в предприятието“; 

 „Повишаване ефективността и оптимизиране на дейността на "Инертни 

материали 2012" ЕООД чрез извършване на енергийно ефективни инвестиции“; 

 „Повишаване на конкурентоспособността на „Делта път“ ЕООД чрез 

инвестиции за намаляване на потреблението на енергия и оптимизиране на 

енергоемкостта на производството“; 

 „Повишаване на конкурентоспособността на "Хегра Д" ЕООД чрез въвеждане 

на съвременно технологично оборудване“. 

 

По Мярка 1.3. „Развитие на устойчиви форми на туризъм в област Ямбол“ са 

изпълнени следните проекти: 
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Таблица 3. Реализирани проекти и дейности по Мярка 1.3. 

№ 
Наименование на 

дейността/проекта 

Източник на 

финансиране 

- програма 

Бенефициент 

/ партньор 

Период на изпълнение Бюджет 

(в хил. 

лв.) 14 15 16 Статус 

1 

Проект „Подкрепа за 

развитието на туризма, чрез 

поставяне на информационни 

съоръжения за презентация 

на туристическите обекти в 

община Елхово“ 

ПРСР 2007- 

2013 

Община 

Елхово 
Х Х   Изпълнен 45 

2 

Проект „Подобряване на 

туристическата 

привлекателност на община 

Елхово, чрез обновяване на 

Етнографско-археологически 

музей Елхово” 

ПРСР 2007- 

2013 

Община 

Елхово 
Х Х   Изпълнен 17 

3 Проекти и дейности по мярка 

313 за развитие на туризма 

ПРСР 2007- 

2013 

Община 

Болярово 
Х     Изпълнен 124 

4 

Проект „Подобряване и 

популяризиране на водещи 

туристически атракции в 

Ямбол“ 

ОПРР 2007- 

2013 

Община 

Ямбол 
X X   Изпълнен 5 270 

Общо Мярка 1.3: Развитие на устойчиви форми на туризъм в област Ямбол 5 456 

Източник: Справки в ИСУН и ИСУН 2020, ПРСР  

 

Туристическите емблеми на Ямбол - Безистенът и Археологическият резерват 

„Кабиле“ - придобиха нов облик и модерна инфраструктура чрез проекта „Подобряване и 

популяризиране на водещи туристически атракции в Ямбол“. Основната атракция в 

Безистена е интерактивната система за „пътуване през времето” с визуализация на 

емблематични личности и събития от историята на града и региона. С реализираните 

дейности по проекта древният античен град Кабиле, разположен в непосредствена близост 

с АМ "Тракия", стана още по-привлекателен за многобройните туристи. Там е извършена 

реставрация на част от старините, въведени са модерни форми за представяне богатствата 

на древния град. Обновената инфраструктура осигурява улеснен достъп и места за отдих 

на туристите. 
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Проект „Подобряване и популяризиране на водещи туристически атракции в 

Ямбол“ 

 

 

 

Бенефициент: Община Ямбол 

Източник: Фотограф: Строителство Градът - http://gradat.bg  

http://gradat.bg/
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По Мярка 1.4. „Развитие на изследователската дейност и използване на 

иновации и нови технологии в предприятията от област Ямбол“ не са изпълнени 

дейности.  

По Мярка 1.5. „Подобряване на енергийната ефективност и насърчаване на 

нисковъглеродната икономика в област Ямбол“ са реализирани следните проекти и 

дейности: 

Таблица 4. Реализирани проекти и дейности по Мярка 1.5. 

№ 
Наименование на 

дейността/проекта 

Източник на 

финансиране 

- програма 

Бенефициент 

/ партньор 

Период на изпълнение Бюджет 

(в хил. 

лв.) 14 15 16 Статус 

1 

Проект „Повишаване на 

енергийната ефективност на 

сградите на общинска 

администрация в град 

Елхово“ 

ОПРР 2014-

2020 

Община 

Елхово 
    X Текущ 1 170 

2 

Проект „Повишаване на 

енергийната ефективност на 

сградата на Районно 

управление - Елхово“ 

ОПРР 2014-

2020 

Община 

Елхово 
    X Текущ 298 

3 

Проекти за повишаване на 

енергийната ефективност на 

11 броя жилищни сгради в 

град Елхово 

ОПРР 2014-

2020 

Община 

Елхово 
    X Текущ 2 387 

4 

Проект „Оползотворяване на 

местния потенциал от 

хидротермална енергия в 

отоплителни инсталации на 

училища, ОДЗ и ЦДГ в гр. 

Стралджа, област Ямбол" 

ФМ на ЕИП 

2009-2014 

Община 

Стралджа 
Х Х Х Текущ 772 

5 

Национална програма за 

енергийна ефективност на 

многофамилни жилищни 

сгради 

Централен 

бюджет 

Община 

Стралджа 
  Х Х Текущ 3 161 

6 

Изпълнение на Национална 

програма за енергийна 

ефективност на 

многофамилни жилищни 

сгради 

Централен 

бюджет 

Община 

Ямбол 
  Х Х Текущ 4 328 

7 

Проекти за повишаване на 

конкурентоспособността на 

предприятията чрез 

внедряване на иновативни 

продукти/процеси, енергийна 

ефективност, международно 

ОПРКБИ 
Бизнес 

организации 
X X   Изпълнен 11 909 
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№ 
Наименование на 

дейността/проекта 

Източник на 

финансиране 

- програма 

Бенефициент 

/ партньор 

Период на изпълнение Бюджет 

(в хил. 

лв.) 14 15 16 Статус 

признати стандарти, 

приложни научни 

изследвания, технологично 

обновление - 6 бр. 

предприятия, получили 

подкрепа 

Общо Мярка 1.5: Подобряване на енергийната ефективност и насърчаване на 

нисковъглеродната икономика в област Ямбол 
24 025 

Източник: Справки в ИСУН, ИСУН 2020, Справка проекти от общините в област Ямбол,  

 

Постигнатите резултатите могат да се обобщят в три отделни направления: 

повишаване на енергийната ефективност в обществените сгради, в жилищните сгради и 

при предприятията. 

Общото финансово изпълнение на ПРИОРИТЕТ 1: „Възстановяване и 

повишаване конкурентоспособността на регионалната икономика“ (91 574 хил лв.) 

спрямо планирания финансов ресурс (40 575 хил лв.) е равно на 226%, което може да се 

окачестви като отлично и над очакванията. Изпълнението съставлява 28% от 

постигнатият напредък за цялата ОСР. 

 

1.2. Изпълнение на Приоритет 2: Устойчиво и ефективно използване на 

ресурсите, развитие на модерна инфраструктура, подкрепяща растежа и 

създаването на работни места. 

Приоритетът включва 7 мерки, като изпълнението на проекти и дейност по тях е 

представено по-долу. 

По Мярка 2.1. „Подкрепа и привличане на инвестиции във водния сектор“ са 

изпълнени важни проекти, сред които:  

Таблица 5. Реализирани проекти и дейности по Мярка 2.1. 

№ 
Наименование на 

дейността/проекта 

Източник на 

финансиране 

- програма 

Бенефициент 

/ партньор 

Период на изпълнение Бюджет 

(в хил. 

лв.) 14 15 16 Статус 

1 

Проект "Интегриран проект 

за водния цикъл на гр. Ямбол 

- изграждане на ГПСОВ и 

довеждащ колектор, 

разширение и реконструкция 

на канализационната и 

ОПОС 2007-

2013 

Община 

Ямбол 
X X   Изпълнен 39 595 
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№ 
Наименование на 

дейността/проекта 

Източник на 

финансиране 

- програма 

Бенефициент 

/ партньор 

Период на изпълнение Бюджет 

(в хил. 

лв.) 14 15 16 Статус 

водопроводна мрежа на гр. 

Ямбол" 

2 

Проект "Интегриран проект 

за водния цикъл на град 

Ямбол - изграждане на 

ГПСОВ и довеждащ 

колектор, разширение и 

реконструкция на 

канализационната и 

водопроводна мрежа на град 

Ямбол - втора фаза" 

ОПОС 2014-

2020 

Община 

Ямбол 
    X Текущ 44 419 

3 

Проект „Реконструкция на 

водопроводната мрежа в с. 

Воденичане и рехабилитация 

на общински пътища 

Стралджа - Атолово и 

Воденичане - Джинот в 

община Стралджа, област 

Ямбол” 

ПРСР 2007-

2013 

Община 

Стралджа 
Х Х   Изпълнен 6 589 

4 

Ремонт на отводнителни 

съоръжения на ул. „Хр. 

Ботев” в с. Победа 

Общински 

бюджет 

Община 

Тунджа 
Х Х   Изпълнен 10 

5 

Подмяна на водопровод 

обществена чешма в с. 

Победа 

Общински 

бюджет 

Община 

Тунджа 
Х Х   Изпълнен 12 

6 

Рехабилитация/ 

реконструкция на 

водопроводна и 

канализационна мрежа: 

отводнителни съоръжения на 

ул. „Хр. Ботев” в с. Победа; 

отводнително съоръжение 

при о.т. 86 на ул. „Ал. 

Стамболийски” в с. Бояджик; 

водосток при о.т. 60 в с. 

Межда; канализация в с. Роза 

– III етап 

Общински 

бюджет 

Община 

Тунджа 
Х Х   Изпълнен 176 

7 
Проект “Канализация 

Тенево” 

ОПОС 2007-

2013 

Община 

Тунджа 
Х Х   Изпълнен 15 709 

8 

Проект "Реконструкция на 

вътрешна водопроводна 

мрежа на град Болярово, 

община Болярово" 

ПРСР 2007-

2013 

Община 

Болярово 
Х Х   Изпълнен 4 108 
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№ 
Наименование на 

дейността/проекта 

Източник на 

финансиране 

- програма 

Бенефициент 

/ партньор 

Период на изпълнение Бюджет 

(в хил. 

лв.) 14 15 16 Статус 

9 
Проект "Канализация на ул. 

„Кара Кольо“ и ул. „Марица“, 

гр. Елхово" 

ПУДООС 
Община 

Елхово 
Х Х   Изпълнен 197 

Общо Мярка 2.1: Подкрепа и привличане на инвестиции във водния сектор 110 815 

Източник: Справки в ИСУН, ПРСР 

 

Безспорно един от най-важните проекти за областта е този за „Интегриран проект 

за водния цикъл на гр. Ямбол - изграждане на ГПСОВ и довеждащ колектор, 

разширение и реконструкция на канализационната и водопроводна мрежа на гр. 

Ямбол“. 

Oсновни постигнати резултати по проекта са: 

 Изграждане на 18,048 км битова канализационна мрежа, от които 

реконструкция на 1,366 км съществуваща мрежа и 16,682 км новоизградена мрежа в гр. 

Ямбол; 

 Изграждане на 13,005 км дъждовна канализация, от която 0,400 км 

рехабилитация на открит канал; 

 Изграждане на 5 бр. канализационни помпени станции - три за битови и 

индустриални отпадъчни води и две за дъждовни води; 

 Изграждане на 1 207 бр. сградни канализационни отклонения с обща дължина 

~ 8.63 км; 

 Изграждане на 634 бр. улични оттоци и на 440 бр. ревизионни и събирателни 

шахти; 

 Изграждане на 5 бр. дъждопреливници, ревизионни и събирателни шахти, за 

отвеждане на отпадъчните води до предвидената за изграждане ПСОВ; 

 Подмяна и реконструкция на 16,452 км разпределителната водопроводна 

мрежа по трасето на изгражданата/реконструирана канализационна инфраструктура; 

 Изграждане на 1 201 бр. сградни водопроводни отклонения с обща дължина ~ 

9,931 км; 

 Пътновъзстановителни работи по трасетата на проводите. 

 Проектиране и строителство на ПСОВ за механично и биологично 

пречистване, денитрификация, дефосфатизация и обеззаразяване на отпадъчните води, 
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както и стабилизиране и уплътняване на утайката до вид удобен за депониране, с 

капацитет 110 417 екв. ж.; 

 Проектиране и изграждане на довеждащи комуникации до ПСОВ: 730 м 

външен път, 1 522 м ел. провод, 1 100 м довеждащ водопровод, отвеждащ колектор и 

заустване, довеждащ колектор, дъждопреливник и отливен колектор; проектиране и 

реконструкция на Колектор ІХ с рехабилитация на водопровода по трасето. 

 

По Мярка 2.2. „Подобряване и оптимизиране на системата за управление на 

отпадъците в област Ямбол“ са изпълнени два проекта: 

Проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в 

регион Ямбол - Първа фаза“, финансиран от ОПОС на стойност 31 692 хил. лв. е 

завършен през 2015 г. Регионалната система за управление на отпадъците включва 

общините Ямбол, Сливен, Нова Загора, Тунджа, Стралджа. Водеща бенефициент е 

община Ямбол. Постигнатите резултати са: 

 Осигуряване на необходимите инсталации и съоръжения, гарантиращи 

изпълнението на заложените в законодателството изисквания за предварително третиране, 

оползотворяване (в т.ч. рециклиране) и обезвреждане на битовите отпадъци; 

 Изградена клетка 1 на регионално депо за битови отпадъци; 

 Закрити и рекултивирани съществуващи общински депа за битови отпадъци на 

общини Ямбол, Сливен, Нова Загора и Стралджа. 

 

Вторият проект „Изграждане на пункт за управление на животински 

отпадъци, община Стралджа, област Ямбол” на стойност 2 483 хил. лв., финансиран 

от ПРСР и завършен през 2015 г. също е с важно значение за региона. Проектът е 

единствен за Югоизточен регион с грижа за събиране и безопасно съхраняване на 

животинските отпадъци и трупове. Пункта за управление на животински отпадъци е 

разположен в района срещу Южен парк на площ около 4 дка. В него се замразяват и 

временно съхраняват замразените и опаковани отпадъци, които по-късно се експедират до 

екарисаж с помощта на специализирани камиони. 

Общата стойност на изпълнените дейности по мярката е 34 175 хил. лв. 
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По Мярка 2.3. „Опазване, поддържане и възстановяване на биологичното 

разнообразие в област Ямбол“ са изпълнени 2 проекта. Единият е на община Тунджа за 

„Изграждане на биокоридори и възстановяване на местообитания на ЕС на територията на 

Община Тунджа”, финансиран по ОПОС на стойност 736 хил. лв. 

Другият е проект „Язовир Малко Шарково- туристът в рая на птиците”, насочен 

към разкриване част от археологическото и природно богатство на община. Чрез проекта 

са изградени дървени наблюдателни кули, предназначени за изучаване, опазване и 

популяризиране на уникалната флора и фауна в района на язовир „Малко Шарково” и са 

социализирани обектите с цел те да бъдат пригодени за посещение от хора с увреждания. 

Стойността на проекта е 128 хил. лв.  

Общата стойност на изпълнените проекти по мярката е 864 хил. лв. 

 

Проект „Язовир Малко Шарково- туристът в рая на птиците” 

 

Бенефициент: Община Болярово 

Източник на снимките и дизайн: http://www.bulgariaforever.eu/bg/projects/12 

 

http://www.bulgariaforever.eu/bg/projects/12
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По Мярка 2.4. „Превенция на природни и технологични рискове на 

територията на област Ямбол“ са изпълнени няколко дейности, представени по-долу в 

табличен вид. 

 

Таблица 6. Реализирани проекти и дейности по Мярка 2.4. 

№ 
Наименование на 

дейността/проекта 

Източник на 

финансиране 

- програма 

Бенефициент 

/ партньор 

Период на изпълнение Бюджет 

(в хил. 

лв.) 14 15 16 Статус 

1 

Проект "Техническо и 

биологично укрепване на 

река Поповска в регулацията 

на гр. Болярово" 

ОПРР 2007-

2013 

Община 

Болярово 
X     Изпълнен 371 

2 

Проект „Подобряване на 

превантивните дейности за 

борба с горските пожари в 

близост до населените места 

и големите обработваеми 

земи в община Елхово“ 

ПРСР 2007-

2013 

Община 

Елхово 
Х Х   Изпълнен 97 

3 

Проект „Интегрирана 

система за ранно известяване 

на горски пожари” 

ПРСР 2007-

2013 

Община 

Стралджа 
Х Х   Изпълнен 432 

4 

Проект „Превантивни 

дейности за борба с 

пожарите: създаване и 

възстановяване на 

противопожарна 

инфраструктура, закупуване 

на оборудване за 

противопожарни депа и 

защитни средства, 

подобряване на източниците 

за борба с пожарите, 

строителство на 

наблюдателни пунктове и 

оборудване за наблюдение и 

комуникация” 

ПРСР 2007-

2013 

Община 

Тунджа Х Х   Изпълнен 70 

5 

Мерки и дейности за 

управление на природни 

рискове: корекция на реки, 

укрепване на свлачища: 

Рампа към коригирано дере 

от река Тунджа до мост о.т. 

147 в с. Тенево 

Общински 

бюджет 

Кметства в 

община 

Тунджа 

Х Х   Изпълнен 15 

Общо Мярка 2.4: Превенция на природни и технологични рискове на територията 

на област Ямбол 
985 

Източник: Справки в ИСУН, ПРСР 
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Основната цел на проект "Техническо и биологично укрепване на река Поповска 

в регулацията на гр. Болярово" е да ограничи и предотврати рисковете и щетите за 

живот на населението на община Болярово от наводнения чрез прилагане на устойчиви 

мерки за техническото и биологично укрепване на р. Поповска в регулацията на гр. 

Болярово, допринасящи за подобряване възможностите за развитие, качеството на живот, 

жизнената и работна среда, опазването на околната среда, обезопасяването на региона при 

проливни дъждове. Постигнатите резултати са корекция на р. Поповска в участъка, 

започващ от изпълнения участък «Юг» и завършващ до моста за град Елхово.  

По проект “Интегрирана система за ранно известяване на горски пожари” 

основните постигнати резултати са в общински горски фонд, землище на с. Войника и са 

свързани с изграждане на Интегрирана система за ранно известяване на горски пожари. 

Изпълнението на проекта е осигурило изграждане на наблюдателен пункт, доставяне и 

монтиране на оборудване за него, както и оборудване на контролен център. 

По проект „Подобряване на превантивните дейности за борба с горските 

пожари в близост до населените места и големите обработваеми земи в община 

Елхово“ са постигнати следните резултати: създадени са минерализовани ивици и 

лесокултурни прегради за предотвратяване появата на горски пожари, за ранното им 

откриване и са създадени условия за успешното им гасене, изградени са и 

противопожарни съоръжения. 

По проект „Превантивни дейности за борба с пожарите: създаване и 

възстановяване на противопожарна инфраструктура, закупуване на оборудване за 

противопожарни депа и защитни средства, подобряване на източниците за борба с 

пожарите, строителство на наблюдателни пунктове и оборудване за наблюдение и 

комуникация“ е изградена интегрирана система за превенция на горски пожари на 

територията на община „Тунджа“. Системата включва две контролни станции в 

землищата на селата Каравелово и Голям манастир и Център за мониторинг и контрол в 

административната сграда на община „Тунджа“ в Ямбол.  

 

По Мярка 2.5. „Повишаване на качеството на атмосферния въздух на 

територията на Област Ямбол“ няма реализирани или стартирани проекти към 

31.12.2016 г. 
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По Мярка 2.6. „Рехабилитация, реконструкция и модернизация на 

инфраструктурните мрежи в транспорта – подобряване на пътно-транспортните 

връзки и свързаността на района, интермодалност и развитие на устойчив/ 

екологичен транспорт.“ са изпълнени следните дейности, представени в табличен вид. 

 

Таблица 7. Реализирани проекти и дейности по Мярка 2.6. 

№ 
Наименование на 

дейността/проекта 

Източник на 

финансиране 

- програма 

Бенефициент 

/ партньор 

Период на изпълнение Бюджет 

(в хил. 

лв.) 14 15 16 Статус 

1 

Проект "Ремонт на ІІІ-5305 

"Ямбол-Веселиново-Завой-гр. 

ОПУ-Сливен" от км 0+000 до 

км 15+000  

ПИП РУРР АПИ Х     Изпълнен 3 000 

2 

Проект "Ремонт на ІІ-76 "/О. 

п. Елхово - Гранитово/ - 

Княжево" от км 0+000 до км 

1+700 

ПИП РУРР АПИ Х     Изпълнен 500 

3 

Проект "Лот 59 

Рехабилитация и 

реконструкция на път III–

7602 „Р-н I-5 Граница с ОПУ 

Хасково – Г. Манастир – 

Крумово – Инзово – Роза“ – 

участък 1 от км 8+600 до км 

13+600 и участък 2 от км 

14+300 до км 23+915, област 

Ямбол" 

ОПРР 2007-

2013 
АПИ Х Х   Изпълнен 7 608 

4 

Проект "Лот 60 

Рехабилитация и 

реконструкция на път III–

7602 „Р-н I-5 Граница с ОПУ 

Хасково – Г. Манастир – 

Крумово – Инзово – Роза от 

км 8+600 до км 39+800 - 

участък „Р-н Миладиновци – 

Роза“ от км 23+915 до км 

39+800, област Ямбол" 

ОПРР 2007-

2013 
АПИ Х Х   Изпълнен 7 959 

5 

Проект „Транзитни пътища 

V” – Лот 6: Път II-79 Елхово 

- Бургас от км 0+000 до км 

86+200  

ЕИБ АПИ Х Х   Изпълнен 23 102 

6 

Проект „Транзитни пътища 

V” – Лот 5: ЕТАП ІІІ. Б: Път 

І-7 Обход гр. Елхово от км 

289+456 до км 296+200 

ЕИБ АПИ Х Х   Изпълнен 4 925 

7 
Основен ремонт на път JAM 

3050/ II-63, Калчево – 

Общински 

бюджет 

Община 

Тунджа 
  Х Х Изпълнен 138 
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№ 
Наименование на 

дейността/проекта 

Източник на 

финансиране 

- програма 

Бенефициент 

/ партньор 

Период на изпълнение Бюджет 

(в хил. 

лв.) 14 15 16 Статус 

Войника/Тамарино-Саранско-

граница община/ Стралджа-

Тунджа/ Сламино-

Каравелово/ I-7/ от км. 5+000 

до км. 7+250 проектиране + 

СМР и мост с. Болярско 

8 

Ремонт на път JAM 2089/ I -7, 

Окоп-Елхово/ Коневец-

Маломир/ JAM 1096- етап от 

участък от км. 2+000 до км. 

7+127.66 

Общински 

бюджет 

Община 

Тунджа 
Х Х   Изпълнен 261 

9 

Основен ремонт пътища IV-

класна общинска 

инфраструктура: път III 1052-

1-7/ Зимница/ - Чарда-

Джинот и Основен ремонт 

път JAM2058/IV-79325/ /Ш-

707 Воденичане-Недялско/-

Джинот, други отсечки 

Централен 

бюджет 

Община 

Стралджа 
Х   Х Изпълнен 483 

10 

Проект "Реконструкция на 

път JAM 1028/IV-79021 от 

разклон II-79 - Попово - 

Дъбово - Стефан Караджово/ 

от км 2+800 до км 16+600" 

ПРСР 2007-

2013 

Община 

Болярово 
Х Х   Изпълнен 2 560 

Общо Мярка 2.6: Рехабилитация, реконструкция и модернизация на 

инфраструктурните мрежи в транспорта – подобряване на пътно-транспортните 

връзки и свързаността на района, интермодалност и развитие на устойчив/ 

екологичен транспорт 

50 536 

Източник: Справки в ИСУН, ПРСР, Справка общини, Справка АПИ и ОПУ – Ямбол. 

По мярката са изпълнени и редица проекти с регионално значение от Агенция 

пътна инфраструктура. 

През 2014 г. със средства по Публичната инвестиционна програма ”Растеж и 

устойчиво развитие на регионите”, съгласно ПМС № 19 от 07.02.2014 г., на територията 

на област Ямбол са реализирани следните обекти: 

 „Ремонт на път III-5305 „Ямбол – Завой – Граница ОПУ-Сливен” от км 0+000 

до км 15+000“ – с обща дължина на ремонтирания участък 10.720 км. С възстановяването 

на обекта значително е подобрен достъпът на жителите на селата Завой и Веселиново до 

областния център. 

 „Ремонт на път II-76 „О.п Елхово – Гранитово - Княжево” от км 0+000 до км 

1+700“ – с обща дължина на ремонтирания участък 1.7 км. Осъществен е превантивен 
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ремонт на мост на р. Тунджа при км 1+675 на  път II-76 „О.п Елхово – Гранитово - 

Княжево”. 

През отчетния период със средства по ОП „Регионално развитие” от Агенция 

„Пътна инфраструктура“ са реализирани следните обекти: 

 1.ЛОТ 59 „Рехабилитация на път ІІІ-7602 Граница с ОПУ Хасково - Г. 

Манастир - Крумово - Инзово - Роза от км 8+600 до км 13+600 и от км 14+300 до км 

23+915 с дължина 14.615 км”, община Тунджа, област Ямбол. 

 2.ЛОТ 60  „Рехабилитация на път III-7602 Граница с ОПУ Хасково - Г. 

Манастир - Крумово - Инзово - Роза, участък район Миладиновци - Роза от км 23+915 до 

км 39+800 с обща дължина 15.885 км” , община Тунджа, област Ямбол. 

Път III-7602 е пряка транспортна връзка между областите Ямбол и Хасково. 

Участъкът осигурява достъпа до ТЕЦ „Марица Изток“ и поема потока от автомобили към 

ГКПП Свиленград. С рехабилитацията е подобрена безопасността на движение и 

удобството при пътуване. По-добрата инфраструктура подпомага развитието на туризма и 

получаването на качествени административни, здравни, образователни и културни услуги 

на територията на област Ямбол. 

 

Проект "Лот 60 Рехабилитация и реконструкция на път III–7602 „Р-н I-5 Граница с 

ОПУ Хасково – Г. Манастир – Крумово – Инзово – Роза от км 8+600 до км 39+800 - 

участък „Р-н Миладиновци – Роза“ от км 23+915 до км 39+800, област Ямбол" 

 

Бенефициент: Агенция „Пътна инфраструктура 

Източник на снимката: http://www.tracebg.com/bg  

http://www.tracebg.com/bg
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С рехабилитацията на пътните участъци е подобрен транспортния достъп между 

населените места Голям манастир, Крумово, Генерал Инзово, Роза, както и достъпът на 

жителите им до град Ямбол. 

На територията на област Ямбол са изпълнени и два обекта по проект „Транзитни 

пътища V”, съфинансиран от Европейската инвестиционна банка: 

 Лот 6: Ремонт на Път ІІ-79 /обходен път Елхово – Болярово – граница с ОПУ-

Бургас/ от км 0+000 до км 86+200. На територията на ОПУ-Ямбол от км 0+000 до км 

38+100. 

 Лот 5: На територията на ОПУ – Ямбол стартира изпълнението на обект 

„Проект Транзитни пътища V – Лот V „Път І – 7 от км 289+456 до км 296+200 / обход гр. 

Елхово/. Общата дължина на ремонтирания участък е 6.744 км. 

С рехабилитацията на пътните участъци е подобрен транспортния достъп между 

населените места Елхово и Ямбол, както и достъпът им по направлението до ГКПП – 

Лесово. 

Областно пътно управление – Ямбол стопанисва и поддържа 636,609 км пътища от 

републиканската пътна мрежа на територията на област Ямбол. От тях 628,209 км с 

настилка и 8,4 км без настилка, разпределени по класове както следва:  

 АМ „Тракия“ - 34,753 км; 

 Пътни връзки - 5,584 км; 

 І-ви клас - 96,461 км; 

 ІІ-ри клас - 88,600 км; 

 ІІІ-ти клас - 411,211 км (402,811 км с настилка и 8,400 км без настилка). 

Общата дължина на рехабилитираната пътна инфраструктура от ІІ клас на РПМ на 

територията на област Ямбол за периода 2014-2016 г. е 46.5 км, което представлява 52.5% 

от второкласна РПМ в област Ямбол.  

Общата дължина на рехабилитираната пътна инфраструктура от ІІI клас на РПМ на 

територията на област Ямбол за периода 2014-2016 г. е 41.23 км, което представлява 10% 

от третокласната РПМ в областта.  

 

По Мярка 2.7. „Разширяване на достъпа до съвременни ИКТ мрежи – 

изграждане на широколентови мрежи за достъп до информация и услуги.“ е 

реализиран проект на община Елхово за „Подобряване на съществуващите центрове за 
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услуги и изграждане на информационен център за мобилни услуги и съвети на гражданите 

и бизнеса в община Елхово“ на стойност 307 хил. лв. 

 

Общото финансово изпълнение на ПРИОРИТЕТ 2: „Устойчиво и ефективно 

използване на ресурсите, развитие на модерна инфраструктура, подкрепяща 

растежа и създаването на работни места“ е 197 682 хил. лв., което спрямо 

планирания финансов ресурс (67 625 хил. лв.) е равно на 292% и може да се окачестви 

като отлично и много над очакванията. Изпълнението съставлява 61% от постигнатия 

напредък за цялата ОСР. 

 

1.3. Изпълнение на Приоритет 3:Развитие на пазара на труда, увеличаване на 

заетостта, адаптиране на образователните политики и социално включване. 

 

По Мярка 3.1. „Насърчаване на младежката заетост“ няма информация за 

изпълнени дейности.  

По Мярка 3.2. „Намаляване на безработицата сред рисковите групи на пазара 

на труда“ реализираните проекти и дейности са представени в таблицата по-долу: 

Таблица 8. Реализирани проекти и дейности по Мярка 3.2. 

№ 
Наименование на 

дейността/проекта 

Източник на 

финансиране 

- програма 

Бенефициент 

/ партньор 

Период на изпълнение Бюджет 

(в хил. 

лв.) 14 15 16 Статус 

1 

Проекти за ново работно 

място - 6 бр. изпълнени 

проекти 

ОПРЧР 2014-

2020 

Бизнес 

организации 
  Х Текущ 1 207 

2 
Проект „Заетост и обучение 

на хора с трайни увреждания" 

Централен 

бюджет 

Община 

Стралджа 
  Х Текущ 5 

3 

Проект „От социални 

помощи към осигуряване на 

заетост” 

Централен 

бюджет 

Община 

Стралджа 
Х Х  Изпълнен 14 

4 
Изпълнение на дейности за 

заетост 

Централен 

бюджет 

Община 

Стралджа 
Х Х  Изпълнен 39 

Общо Мярка 3.2: Намаляване на безработицата сред рисковите групи на пазара на 

труда 
1 265 

Източник: Справки в ИСУН и ИСУН 2020 

 

По Мярка 3.3. „Подобряване качеството на образователната инфраструктура 

и осигуряване на равни възможности за образование и учене през целия живот“ са 

реализираните проекти и дейности са представени в таблицата по-долу: 
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Таблица 9. Реализирани проекти и дейности по Мярка 3.3. 

№ 
Наименование на 

дейността/проекта 

Източник на 

финансиране 

- програма 

Бенефициент 

/ партньор 

Период на изпълнение Бюджет 

(в хил. 

лв.) 14 15 16 Статус 

1 

Проект „Комплексни мерки 

за обновяване на 

Професионална гимназия по 

земеделие „Христо Ботев“ 

град Ямбол“ 

ОПРР 2014-

2020 

Община 

Ямбол 
    X Текущ 1 299 

2 

Проект "Заедно" - споделена 

грижа за предучилищно 

образование, възпитание и 

подготовка на децата в 

неравностойно положение в 

малките населени места от 

селски тип" 

ОПНОИР  
Община 

Тунджа 
    X Текущ 377 

3 

Проект „Децата на Болярово - 

успешна интеграция в 

образователната система и 

подобряване на учебната 

среда в общината“ 

ОПНОИР  
Община 

Болярово 
    X Текущ 134 

4 
Проект "Заедно да учим и 

творим" 
ОПНОИР 

Сдружение 

"Общинско 

училищно 

настоятелство 

на училищата 

и ЦДГ в 

Община 

Болярово" 

    X Текущ 350 

5 

Проект „Дъга на 

толерантността – 

образователна интеграция на 

децата от етническите 

малцинства в детските 

заведения от община 

„Тунджа”“ 

ОПРЧР 2007-

2013 

Община 

Тунджа 
X     Изпълнен 155 

6 

Проект „Реконструкция и 

основен ремонт на сградата 

на СОУ "д-р Петър Берон" гр. 

Болярово чрез въвеждане на 

мерки за енергийна 

ефективност“ 

ОПРР 2007-

2013 

Община 

Болярово 
X     Изпълнен 885 

7 

Проекти на МОН за 

подобряване на учебната 

среда - 3 бр. проекти 

Централен 

бюджет 

Училища в 

община 

Тунджа 

Х Х   Изпълнен 23 

8 Училищен плод 
ПРСР 2007-

2013 

Община 

Тунджа 
Х Х   Изпълнен 114 

9 
Проект "По-добри условия на 

грижа за децата и учениците 
ПИП РУРР 

Община 

Тунджа 
Х     Изпълнен 694 
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№ 
Наименование на 

дейността/проекта 

Източник на 

финансиране 

- програма 

Бенефициент 

/ партньор 

Период на изпълнение Бюджет 

(в хил. 

лв.) 14 15 16 Статус 

в българското село - 

реконструкция и 

модернизация на 2 детски и 1 

учебно заведения от 

общинската образователна 

инфраструктура в община 

Тунджа" 

Общо Мярка 3.3: Подобряване качеството на образователната инфраструктура и 

осигуряване на равни възможности за образование и учене през целия живот 
4 031 

Източник: Справки в ИСУН и ИСУН 2020 

 

По Мярка 3.4. „Реконструкция, обновяване и оборудване на лечебни и здравни 

заведения“ няма информация за изпълнени дейности. 

 

По Мярка 3.5: „Развитие на социалните услуги за насърчаване на социалната 

интеграция и деинституционализация на грижите за уязвими социални групи“ са 

реализирани най-голям брой проекти и дейности от всички мерки и са представени в 

таблицата по-долу: 

 

Таблица 10. Реализирани проекти и дейности по Мярка 3.5. 

№ 
Наименование на 

дейността/проекта 

Източник на 

финансиране 

- програма 

Бенефициент 

/ партньор 

Период на изпълнение Бюджет 

(в хил. 

лв.) 14 15 16 Статус 

1 

Проект „Предоставяне на 

услуги за ранно детско 

развитие в Общностен център 

– Ямбол“ 

ОПРЧР 2014-

2020 

Община 

Ямбол 
 X  Х Текущ 588 

2 

Проект „Осигуряване на 

подкрепа за независим живот 

на хора в неравностойно 

положение“ 

ОПРЧР 2014-

2020 

Община 

Ямбол 
 X Х  Текущ 874 

3 
Проект „Осигуряване на 

топъл обяд в Община Ямбол“ 

ФЕПНЛ 

"Храни" 

Община 

Ямбол 
    X Текущ 324 

4 

Проект „Желани 

пространства" - Комплексен 

модел на интегрирани услуги 

за ранно детско развитие и 

социално включване в 

малките населени места“ 

ОПРЧР 2014-

2020 

Община 

Тунджа 
    Х Текущ 588 
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№ 
Наименование на 

дейността/проекта 

Източник на 

финансиране 

- програма 

Бенефициент 

/ партньор 

Период на изпълнение Бюджет 

(в хил. 

лв.) 14 15 16 Статус 

5 

Проекти за осигуряване на 

топъл обяд в община Тунджа 

- 2 бр. изпълнени проекти 

ФЕПНЛ 

"Храни" 

Община 

Тунджа 
  X   Изпълнен 459 

6 
Звена към ДСП в община 

Стралджа 

ОПРЧР 2014-

2020 

Община 

Стралджа 
  X X Текущ 187 

7 
Звена към ДСП в община 

Стралджа – 2 

ОПРЧР 2014-

2020 

Община 

Стралджа 
    X Текущ 500 

8 

Проект „Новото утре!" - 

подкрепа за предучилищно 

образование и интеграция на 

деца в неравностойно 

положение от Община 

Стралджа 

ОПНОИР 
Фондация 

"ЕКИП" 
    X Текущ 334 

9 
Проект „Право на независим 

живот“ 

ОПРЧР 2014-

2020 

Община 

Елхово 
  X X Текущ 495 

10 

Проект „Осигуряване на 

топъл обяд в Община 

Елхово“ 

ФЕПНЛ 

"Храни" 

Община 

Елхово 
    X Текущ 67 

11 

Проект „Осигуряване на 

топъл обяд в община 

Болярово“ 

ФЕПНЛ 

"Храни" 

Община 

Болярово 
X     Изпълнен 54 

12 

Проект „Независим живот за 

жителите на Община 

Болярово“ 

ОПРЧР 2014-

2020 

Община 

Болярово 
    X Текущ 496 

13 

Проект „Осигуряване на 

топъл обяд в община 

Болярово“ 

ФЕПНЛ 

"Храни" 

Община 

Болярово 
  X X Текущ 262 

14 
Проект „Етнически 

пространства“ 

ОПРЧР 2007-

2013 

Сдружение 

ЦОПСИ 
X X   Изпълнен 194 

15 
Проект „Грижа и подкрепа в 

семейството“ 

ОПРЧР 2007-

2013 

Община 

Ямбол 
X     Изпълнен 231 

16 

Проект „Интеграция на деца 

и младежи с увреждания чрез 

предоставяне на социални 

услуги от резидентен тип в 

община Ямбол” 

ОПРЧР 2007-

2013 

Община 

Ямбол 
X     Изпълнен 455 

17 

Проект „Звено за услуги в 

домашна среда – модел на 

социално включване в 

малките населени места” 

ОПРЧР 2007-

2013 

Община 

Тунджа 
X     Изпълнен 210 

18 
Проект „Къща за нашите 

деца” 

ОПРЧР 2007-

2013 

Община 

Елхово 
X X   Изпълнен 72 
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№ 
Наименование на 

дейността/проекта 

Източник на 

финансиране 

- програма 

Бенефициент 

/ партньор 

Период на изпълнение Бюджет 

(в хил. 

лв.) 14 15 16 Статус 

19 
Проект „Помощ в дома за 

достоен живот“ 

ОПРЧР 2007-

2013 

Община 

Елхово 
X     Изпълнен 148 

20 
Проект „Подай ми ръка сега, 

защото утре може да е късно“ 

ОПРЧР 2007-

2013 

Община 

Болярово 
X     Изпълнен 91 

21 
Проект „Взаимопомощ в 

общността“ 

ОПРЧР 2007-

2013 

Община 

Болярово 
X X   Изпълнен 199 

22 

Проект „Подобряване 

условията за работа с деца и 

младежи и създаване на 

достъпна среда на хора с 

увреждания в читалище 

„Развитие” 

ПРСР 2007- 

2013 

Община 

Елхово 
Х Х   Изпълнен 162 

23 

Проект „Отговорност и грижа 

за децата от (до 7 г. от 

Община Стралджа)” 

МТСП 
Община 

Стралджа 
Х Х   Изпълнен 704 

24 
Проект „Подкрепа за достоен 

живот“ 

ОПРЧР 2007-

2013 

Община 

Стралджа 
Х Х   Изпълнен 100 

25 
Проект „Нови възможности 

за грижа” 

ОПРЧР 2007-

2013 

Община 

Стралджа 
Х Х   Изпълнен 100 

26 

Проект „Човешки ресурси” 

Подкрепа за достоен живот” 

BG051РО001-5.2.09 

„Алтернативи” 

ОПРЧР 2007-

2013 

Община 

Тунджа 
Х Х   Изпълнен 377 

27 
Проект „Нови алтернативи, 

нови възможности за грижа“ 

ОПРЧР 2007-

2013 

Община 

Тунджа 
Х Х   Изпълнен 118 

28 

Проект „Център за услуги в 

домашна среда – интегриран 

модел на социално 

включване за независим 

живот в малките населени 

места от селски тип в община 

Тунджа” 

ОПРЧР 2007-

2013 

Община 

Тунджа 
Х Х   Изпълнен 1 

29 

Проект „Повече грижа за 

възрастни хора - осигуряване 

на оборудване и обзавеждане 

на клубове на пенсионера в 

община Тунджа” 

ОПРЧР 2007-

2013 

Община 

Тунджа 
Х Х   Изпълнен 54 

30 

Проект „Модернизация на 

съществуващата материална 

база за предоставяне на 

социалната услуга в Дом за 

стари хора и Домашен 

социален патронаж чрез 

МТСП 
Община 

Ямбол 
  Х Х Изпълнен 21 
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№ 
Наименование на 

дейността/проекта 

Източник на 

финансиране 

- програма 

Бенефициент 

/ партньор 

Период на изпълнение Бюджет 

(в хил. 

лв.) 14 15 16 Статус 

доставка и монтаж на ново 

кухненско оборудване и 

обзавеждане“ 

31 
Проект „За Ромите със 

Ромите” 
ЕК 

Община 

Тунджа 
  Х Х Изпълнен 6 

32 

Проект „Център за услуги в 

домашна среда - интегриран 

модел на социално 

включване за независим 

живот в малките населени 

места от селски тип в община 

Тунджа“ 

ОПРЧР 2014-

2020 

Община 

Тунджа 
    X Текущ 499 

33 

Проект „Преустройство и 

промяна предназначението на 

двуетажна масивна сграда - 

детска градина в 1. ЦНСТ - 

целева група възрастни хора 

с деменция, 2. ЦНСТ - целева 

група възрастни хора, с. 

Мамарчево“ 

ПИП РУРР 
Община 

Болярово 
X    Изпълнен 600 

Общо Мярка 3.5: Развитие на социалните услуги за насърчаване на социалната 

интеграция и деинституционализация на грижите за уязвими социални групи 
9 570 

Източник: Справки в ИСУН, справка проекти на ПРСР 

 

Общините Ямбол, Тунджа и Стралджа участват в няколко проекта с цел да се 

осигури ранно детско развитие на подрастващите в област Ямбол. Дейността на проектите 

е най-вече насочена към деца между 5 и 7 годишна възраст, които са членове на 

семейства, попадащи в уязвими групи. Проектите мотивират децата да посещават 

училище или детска градина и им помагат да придобият равен старт с техните връстници 

при постъпването в първи клас.  

Общините от Ямболска област – Ямбол, Елхово, Болярово, Тунджа и Стралджа, са 

изпълнили голям брой проекти във връзка с осигуряването на независим и достоен живот 

на своите граждани. По проектите са предоставяни почасови социални услуги на 

нуждаещите се, сред които „Личен асистент“ и „Домашен помощник“, психологическа 

подкрепа и консултиране, здравна помощ и социална работа, според индивидуалните 

потребности на лицата. Освен доставената помощ, чрез дейности на нуждаещите се е 
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осигурена и временна заетост на социални работници тип асистенти или домашни 

помощници. 

Няколко проекта в област Ямбол, изпълнени или текущи, са обвързани с 

предоставянето на топъл обяд за нуждаещите се от такъв. Дейностите по проектите 

удовлетворяват основната потребност от здравословна храна на много лица от рискови 

групи. Основното изражение е ежедневното предоставяне на разнообразна храна на 

целевите групи. Освен това е осигурена и подкрепа на хората в нужда за пренебрегване на 

социалната им изолация чрез съпътстващи мерки, сред които: предоставяните на 

територията на общината социални услуги и възможностите за ползването им, ползване на 

административни общински услуги, подпомагане на достъпа до здравни и образователни 

услуги, управление на семейния бюджет, здравословно и балансирано хранене, други 

форми и теми за оказване на подкрепа и съдействие съобразно конкретните нужди и 

проблеми на целевите групи. Повишена е и обществената чувствителност спрямо хората 

от целевите групи. 

 

По проект „Преустройство и промяна предназначението на двуетажна 

масивна сграда – детска градина в 1. Център за настаняване от семеен тип на лица – 

целева група възрастни хора с деменция, 2.Център за настаняване от семеен тип на 

лица- целева група възрастни хора” е изграден Център за настаняване от семеен тип на 

лица - целева група възрастни хора с деменция с капацитет 15 места и Център за 

настаняване от семеен тип на лица – целева група възрастни хора с капацитет 8 места за 

настаняване. Изградени са помещения за медицински лица, персонал, социални 

работници, кухня, трапезария, дневни, перилно помещение, складове. В резултат са 

създадени комфортни и близки до семейната среда условия за живот на потребителите на 

социалните услуги. Създават се два вида социални услуги в общността, които ще има 

възможност да се ползват от потребители от целия регион на област Ямбол. 

Същевременно се осигурява постоянна заетост за 21 души, от които, съгласно методиките 

за прилагане на услугите: 8 броя специализиран персонал и 13 – неквалифицирани 

работници. 
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Проект „Преустройство и промяна предназначението на двуетажна масивна сграда 

– детска градина в 1. ЦНСТ – целева група възрастни хора с деменция, 2. ЦНСТ - 

целева група възрастни хора” 

 

Бенефициент: Община Болярово 

Източник на снимката: http://bolyarovo.eu/ 

По проект „Интеграция на деца и младежи с увреждания чрез предоставяне на 

социални услуги от резидентен тип в община Ямбол” е реализиран устойчив модел за 

деинституционализация на деца с увреждания, настанени в специализирани институции 

чрез развитие на резидентни форми на услуги в община Ямбол – 3 бр. центрове за 

настаняване от семеен тип и 1 бр. защитено жилище. 

Проект „Интеграция на деца и младежи с увреждания чрез предоставяне на 

социални услуги от резидентен тип в община Ямбол” 

 

Бенефициент: Община Ямбол 

Източник: Община Ямбол 
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По Мярка 3.6. „Подобряване на културната инфраструктура и на достъпа до 

културни услуги в област Ямбол“ са реализираните проекти и дейности, представени в 

таблицата по-долу: 

Таблица 11. Реализирани проекти и дейности по Мярка 3.6. 

№ 
Наименование на 

дейността/проекта 

Източник на 

финансиране 

- програма 

Бенефициент 

/ партньор 

Период на изпълнение Бюджет 

(в хил. 

лв.) 14 15 16 Статус 

1 

Проект „Подобряване 

достъпа на деца и младежи до 

културни услуги в селата 

Бояново, Кирилово, 

Маломирово, Раздел и 

Лесово“ 

ПРСР 2007- 

2013 

Община 

Елхово 
Х Х   Изпълнен 158 

2 

Проект „Създаване на 

архитектурни експозиции в 

унисон със съвременните 

практики, чрез ново 

пространствено 

художествено оформление“ 

ПРСР 2007- 

2013 

Община 

Елхово 
Х Х   Изпълнен 48 

3 

Реставрация, консервация, 

развитие и експониране на 

Безистен, гр. Ямбол 

Общински 

бюджет 

Община 

Ямбол 
Х Х   Изпълнен 260 

4 

Проекти за почитане на 

паметта на героите - 8 бр. 

проекти 

Общински 

бюджет 

Патриотични 

организации, 

кметства и 

църковни 

настоятелств

а в община 

Тунджа 

Х Х   Изпълнен 12 

5 

Културни инициативи в 

община Тунджа - 15 бр. 

проекти 

Общински 

бюджет 

Читалища, 

училища, 

кметства в 

община 

Тунджа 

Х Х   Изпълнен 18 

Общо Мярка 3.6: Подобряване на културната инфраструктура и на достъпа до 

културни услуги в област Ямбол 
496 

Източник: Справки в ИСУН и ИСУН 2020 

 

По проект „Подобряване достъпа на деца и младежи до културни услуги в 

селата Бояново, Кирилово, Маломирово, Раздел и Лесово“ е подобрено състоянието на 

сградите на читалищата в селата Бояново, Кирилово, Маломирово, Раздел и Лесово чрез 

извършване на пълни и частични ремонти. 

Проектът „Създаване на архитектурни експозиции в унисон със съвременните 

практики, чрез ново пространствено художествено оформление“ е насочен към 
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повишаване на атрактивността и сигурността на експозициите в Етнографско-

археологически музей в Елхово, като по него са реализирани няколко технични модула – 

единият е монтирането на два броя киоск устройства – информационни терминали в 

експозиция „Етнография“ и експозиция „Археология“. Част от проекта е и аудио гид 

система, която е с цел подобряване качеството на обслужване на туристите и посетителите 

в Етнографско-археологически музей Елхово. Аудио гид системата е озвучена на 

български, английски, руски и турски език, като по време на презентацията, която е с 

продължителност 45 минути, се дават и конкретни насоки за преминаване към следващ 

експонат или следваща витрина. 

 

Проект „Създаване на архитектурни експозиции в унисон със съвременните 

практики, чрез ново пространствено художествено оформление“ 

 

Бенефициент :Община Елхово 

Източник на снимката: http://elhovo.news  

 

По Мярка 3.7. „Изграждане и реконструкция на спортната инфраструктура за 

професионален спорт и спорт в свободното време и подобряване достъпа до спортни 

услуги в област Ямбол“ са реализирани проекти и дейности, представени в таблицата по-

долу: 

 

 

http://elhovo.news/
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Таблица 12. Реализирани проекти и дейности по Мярка 3.7. 

№ 
Наименование на 

дейността/проекта 

Източник на 

финансиране 

- програма 

Бенефициент 

/ партньор 

Период на изпълнение Бюджет 

(в хил. 

лв.) 14 15 16 Статус 

1 

Проект "Реконструкция и 

доизграждане на 

многофункционална спортна 

зала" гр. Елхово 

ПРСР 2007-

2013 

Община 

Елхово 
Х Х   Изпълнен 657 

2 

Проект "Повече възможности 

за масов спорт и 

оползотворяване на 

свободното време на младите 

хора на територията на МИГ 

– Тунджа" 

ПРСР 2007-

2013 

Община 

Тунджа 
Х Х   Изпълнен 74 

3 

Проект "Многофункционален 

спортен комплекс Диана - 

Изграждане на нова спортна 

зала и преустройство, 

реконструкция и укрепване 

на съществуваща спортна 

зала "Диана", гр. Ямбол (1-ва 

фаза)" 

ПИП РУРР 
Община 

Ямбол 
Х     Изпълнен 1 500 

Общо Мярка 3.7: Изграждане и реконструкция на спортната инфраструктура за 

професионален спорт и спорт в свободното време и подобряване достъпа до 

спортни услуги в област Ямбол 

2 231 

Източник: Справки в ИСУН, Справка проекти на ПРСР, Справка с проекти от общини 

 

По проект „Реконструкция и доизграждане на многофункционална спортна 

зала гр. Елхово“ са подобрени условията за тренировъчна дейност на всички спортни 

клубове, които са регистрирани на територията на община Елхово и е повишено 

качеството на живот на населението, чрез създаване на възможности за достъп до 

модернизирана материална база, предлагаща спортни и свързани със свободното време 

услуги. В дейностите за доизграждане на спортното съоръжение са извършени изграждане 

на ел. захранване, саниране, изграждане на система за топла вода. Залата разполага с 

бюфет, каса, гардероб за посетители, съблекални за мъже и жени, както и сауна със 

съответните обслужващи помещения – душ и съблекалня. Изградено е и помещение за 

спортен инвентар, лекарски кабинет и административно помещение. Трибуните в 

спортния салон са подвижни, разположени на три реда и предоставят общо 96 места за 

зрители.  

 

Общото финансово изпълнение на ПРИОРИТЕТ 3: „Развитие на пазара на 

труда, увеличаване на заетостта, адаптиране на образователни политики и 
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социално включване“ е 17 593 хил. лв. и спрямо планирания финансов ресурс (27 050 

хил. лв.) е равно на 65%. То може да се окачестви като отлично с оглед прогнозата от 

101% изпълнение до 2020 г. Изпълнението съставлява 5% от постигнатият напредък за 

цялата ОСР. 

 

1.4. Изпълнение на Приоритет 4: „Укрепване на административния и 

институционалния капацитет за добро управление“ 

 

По Мярка 4.1. „Насърчаване на електронно управление и фокусиране върху 

доброто управление“ са реализирани редица проекти и дейности за подобряване на 

административния капацитет, а през периода до 2020 г. се очакват и такива за насърчаване 

на електронното управление, финансирани от ОПДУ. Изпълнените проекти и дейности са 

представени в табличен вид по-долу. 

 

Таблица 13. Реализирани проекти и дейности по Мярка 4.1. 

№ 
Наименование на 

дейността/проекта 

Източник на 

финансиране 

- програма 

Бенефициент 

/ партньор 

Период на изпълнение Бюджет 

(в хил. 

лв.) 14 15 16 Статус 

1 

Проект „Усъвършенстване на 

професионалните умения и 

квалификацията на 

служителите в Областна 

администрация Ямбол за 

качествено административно 

обслужване“ 

ОПАК 

Областна 

администраци

я - Ямбол 

X   Изпълнен 50 

2 

Проект „Техническа помощ 

за изпълнение на 

Инвестиционната програма 

на град Ямбол“ 

ОПРР 2014-

2020 

Община 

Ямбол 
  X Текущ 136 

3 

Проект „Подобряване на 

административния капацитет 

в община Елхово“ 

ОПРР 2014-

2020 

Община 

Елхово 
  X Текущ 28 

4 

Проект „Подобряване на 

ефективността на общинска 

администрация Ямбол за 

ефективно изпълнение на 

функциите й“ 

ОПАК 
Община 

Ямбол 
Х   Изпълнен 67 

5 

Проект „Повишаване на 

капацитета на служителите в 

Общинска администрация 

Ямбол“ 

ОПАК 
Община 

Ямбол 
Х   Изпълнен 81 
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№ 
Наименование на 

дейността/проекта 

Източник на 

финансиране 

- програма 

Бенефициент 

/ партньор 

Период на изпълнение Бюджет 

(в хил. 

лв.) 14 15 16 Статус 

6 

Проект „Изграждане на 

капацитет за ефективно 

управление и повишаване 

компетентността на 

служителите в Общинска 

администрация Ямбол“ 

ОПАК 
Община 

Ямбол 
Х Х  Изпълнен 109 

7 

Проект „Компетентна 

администрация - гарант за 

добро управление“ 

ОПАК 
Община 

Стралджа 
Х   Изпълнен 82 

8 

Проект „Надграждащо 

обучение – Община 

Стралджа“ 

ОПАК 
Община 

Стралджа 
 Х  Изпълнен 106 

9 

Проект „Обучение за 

повишаване на 

квалификацията и 

компетентността на 

служителите на Община 

Болярово за по-добро 

административно 

обслужване“ 

ОПАК 
Община 

Болярово 
X X  Изпълнен 78 

10 

Проект „Повишаване на 

квалификацията на 

служителите в община 

Болярово“ 

ОПАК 
Община 

Болярово 
X X  Изпълнен 88 

11 

Проект „Подобряване 

достъпа на населението до 

общински услуги, чрез 

ремонтни дейности на 

сградите на кметствата в 

малките населени места на 

община Елхово“ 

ПРСР 2007-

2013 

Община 

Елхово 
Х Х  Изпълнен 18 

12 

Проект „Повишаване 

професионалния капацитет на 

служителите от Община 

„Тунджа” чрез обучения” 

ОПАК 
Община 

Тунджа 
Х Х  Изпълнен 87 

13 

Изработване на проект за 

Общ устройствен план 

(ОУПО) на Община 

Стралджа 

Централен 

бюджет 

Община 

Стралджа 
  Х Х Текущ 146 

14 

Основен ремонт сграда на 

общинска администрация 

Стралджа – ІV етап 

Проект 

"Красива 

България" 

Община 

Стралджа 
    Х Текущ 62 
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№ 
Наименование на 

дейността/проекта 

Източник на 

финансиране 

- програма 

Бенефициент 

/ партньор 

Период на изпълнение Бюджет 

(в хил. 

лв.) 14 15 16 Статус 

15 

Ремонт на общ. сграда, 

находяща се в УПИ X – 242 в 

кв. 17 по ПУП на с. Кабиле 

Общински 

бюджет 

Община 

Тунджа 
Х Х   Изпълнен 19 

Общо Мярка 4.1: Насърчаване на електронно управление и фокусиране върху 

доброто управление 
1 157 

Източник: Справки в ИСУН и ИСУН 2020 

 

По мярка 4.2. „Развитие на териториалното сътрудничество и 

взаимодействие“ са реализирани проекти, които се изпълняват от местни инициативни 

групи за изготвяне на стратегии за „Водено от общностите местно развитие”. Представени 

са по-долу в табличен вид: 

 

Таблица 14. Реализирани проекти и дейности по Мярка 4.2. 

№ 
Наименование на 

дейността/проекта 

Източник на 

финансиране 

- програма 

Бенефициент 

/ партньор 

Период на 

изпълнение 

Бюджет 

(в хил. 

лв.) 14 15 16 Статус 

1 

Проект по Подмярка 19.1 

„Помощ за подготвителни 

дейности” на ПРСР за 

изготвяне на стратегия за 

„Водено от общностите местно 

развитие” 

ПРСР 2014-

2020 

Община 

Стралджа 
    X Текущ 59 

2 

Проект по Подмярка 19.1 

„Помощ за подготвителни 

дейности” на ПРСР за 

изготвяне на стратегия за 

„Водено от общностите местно 

развитие” 

ПРСР 2014-

2020 

Сдружение 

"Местна 

инициативна 

група 

Елхово-

Болярово" 

    X Текущ 49 

3 

Проект по Подмярка 19.1 

„Помощ за подготвителни 

дейности” на ПРСР за 

изготвяне на стратегия за 

„Водено от общностите местно 

развитие” 

ПРСР 2014-

2020 

Сдружение 

"МИГ - 

Тунджа” 

    X Текущ 49 

Общо Мярка 4.2: Развитие на териториалното сътрудничество и взаимодействие 157 

Източник: Справки в ИСУН, ИСУН 2020, справки с проекти на общини от област Ямбол, справка с 

проекти на ПРСР 
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Следва да се има предвид, че в тази мярка не са включени реализирани 

трансгранични проекти, тъй като част от обхвата на тази мярка съвпада с обхвата на 

Мярка 5.3. „Развитие на трансграничното сътрудничество и мобилизиране 

потенциала на граничната територия в област Ямбол“.  

Препоръка за актуализацията на ОСР е тези две мерки да се обединят или да се 

направи ясно разграничение между тях, тъй като в момента и двете включват реализиране 

на трансгранични и междурегионални инициативи. 

Общото финансово изпълнение на ПРИОРИТЕТ 4: „Укрепване на 

административния и институционалния капацитет за добро управление“ е 1 314 

хил. лв. и спрямо планираният финансов ресурс (13 525 хил. лв.) се равнява на 10% и 

може да се окачестви като лошо с оглед на прогнозата от 15% изпълнение до 2020 г. 

Изпълнението съставлява по-малко от 1% от постигнатия напредък за цялата ОСР. 

 

1.5. Изпълнение на Приоритет 5: Балансирано териториално развитие и 

устойчиво градско развитие 

Основната цел на приоритета е да подпомогне процеса на устойчиво 

пространствено развитие и териториалното сближаване на област Ямбол с други региони 

на национално и европейско ниво. 

Следва да се има предвид, че в приоритета са включени Мярка 5.1. „Устойчиво 

интегрирано градско развитие и подобряване качеството на градската среда“ и 

Мярка 5.2. „Обновяване на населените места и подобряване качеството на живот в 

селските райони“, в които са планирани много инфраструктурни дейности (дейности, 

свързани с: доизграждане и модернизиране на местната техническа инфраструктура 

(общински пътища и мостове, улична мрежа, водоснабдителни и канализационни 

системи), обновяване и благоустрояване на градската инфраструктура и селата 

(тротоари, площади, осветление, зелени площи), предлагане на базови публични услуги, 

инвестиции в образователна, социална, здравна, културна и спортна инфраструктура, 

опазване на културното и природно наследство в населените места, развитие на 

туризма, подобряване на достъпа до интернет и др.), които се покриват в голяма 

степен с мерките по Приоритет 2 „Устойчиво и ефективно използване на ресурсите, 

развитие на модерна инфраструктура, подкрепяща растежа и създаването на работни 

места.“ и Приоритет 3 „Развитие на пазара на труда, увеличаване на заетостта, адаптиране 

на образователните политики и социално включване“. В този смисъл по-долу са 
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посочени само проектите, които не могат да намерят приложение в Приоритети 2 и 

3. 

По Мярка 5.1. „Устойчиво интегрирано градско развитие и подобряване 

качеството на градската среда“ са реализирани проекти и дейности, представени в 

таблицата по-долу: 

Таблица 15. Реализирани проекти и дейности по Мярка 5.1. 

№ 
Наименование на 

дейността/проекта 

Източник на 

финансиране 

- програма 

Бенефициент 

/ партньор 

Период на изпълнение Бюджет 

(в хил. 

лв.) 14 15 16 Статус 

1 

Проект „Осигуряване на 

устойчиво и интегрирано 

развитие чрез обновяване и 

модернизиране на градската 

среда в община Ямбол” 

ОПРР 2007-

2013 

Община 

Ямбол 
  X X Изпълнен 5 510 

2 

Проект „Изработване на 

Интегриран план за градско 

възстановяване и развитие на 

град Елхово“ 

ОПРР 2007-

2013 

Община 

Елхово 
    X Изпълнен 125 

3 

Проект „Подготовка на 

инвестиционни проекти за 

обекти в община Ямбол - в 

подкрепа за следващия 

програмен период” 

ОПРР 2007- 

2013 

Община 

Ямбол 
X     Изпълнен 445 

4 

Проект „Благоустрояване на 

централната градска част на 

град Елхово“ 

ПРСР 2007- 

2013 

Община 

Елхово 
Х Х   Изпълнен 1 251 

5 

Проект „Благоустрояване на 

централна градска част и 

прилежащи улици на гр. 

Болярово“ 

ПРСР 2007- 

2013 

Община 

Болярово 
Х     Изпълнен 2 426 

Общо Мярка 5.1: Устойчиво интегрирано градско развитие и подобряване 

качеството на градската среда 
9 757 

Източник: Справки в ИСУН, ИСУН 2020, справки с проекти на общини от област Ямбол, справка с 

проекти на ПРСР 

 

По проект „Осигуряване на устойчиво и интегрирано развитие чрез обновяване 

и модернизиране на градската среда в община Ямбол” е осъществена пълна 

модернизация на централна градска част. Промяната на ямболския център започва с 

основна реконструкция на централния площад между общината и читалище „Съгласие”, 

улица „Г. С. Раковски” от ул. „Преслав” до пл. „Освобождение”, както и района около 

Безистена.  
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Проект „Осигуряване на устойчиво и интегрирано развитие чрез обновяване и 

модернизиране на градската среда в община Ямбол” 

 

Бенефициент: Община Ямбол 

Източник на снимката: http://yambol.bg  

 

По Мярка 5.2. „Обновяване на населените места и подобряване качеството на 

живот в селските райони“ са изпълнени следните дейности: 

Таблица 16. Реализирани проекти и дейности по Мярка 5.2. 

№ 
Наименование на 

дейността/проекта 

Източник на 

финансиране 

- програма 

Бенефициент 

/ партньор 

Период на изпълнение Бюджет 

(в хил. 

лв.) 14 15 16 Статус 

1 

Проект „Благоустрояване на 

селата Лесово и Малък 

Манастир, чрез обновяване 

на детските площадки и 

съоръжения към тях“ 

ПРСР 2007-

2013 

Община 

Елхово 
Х Х   Изпълнен 48 

2 

Проект "Обновяване на 

детските площадки и 

съоръженията към тях в град 

Елхово" 

ПРСР 2007-

2013 

Община 

Елхово 
Х Х   Изпълнен 74 

3 

Проект "Подобряване облика 

и създаване на достъпна 

среда за хора с увреждания на 

площад ”Хр. Ботев” в гр. 

ПРСР 2007-

2013 

Община 

Елхово 
Х Х   Изпълнен 182 

http://yambol.bg/
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№ 
Наименование на 

дейността/проекта 

Източник на 

финансиране 

- програма 

Бенефициент 

/ партньор 

Период на изпълнение Бюджет 

(в хил. 

лв.) 14 15 16 Статус 

Елхово" 

4 

Проект "Обновяване на 

тротоарната настилка на 

уличната мрежа в гр. Елхово" 

ПРСР 2007-

2013 

Община 

Елхово 
Х Х   Изпълнен 30 

5 

Проект "Реконструкция на 

уличното осветление на 

населените места под 800 

души в община Елхово" 

ПРСР 2007-

2013 

Община 

Елхово 
Х Х   Изпълнен 161 

6 

Проект "Реконструкция на 

ул. "Индже войвода", гр. 

Ямбол /в обхват от о.т. 43-

703-729-52-294 до о.т. 344 - 

обходен път юг/" 

ПИП РУРР 
Община 

Ямбол 
Х     Изпълнен 1 500 

7 

Проект "Рехабилитация/ 

реконструкция на улична 

мрежа: възстановителни 

дейности на тротоарни 

площади в селата Голям 

Манастир и Веселиново" 

Общински 

бюджет 

Община 

Тунджа 
Х Х   Изпълнен 275 

8 

Проект "Преасфалтиране на 

улици в гр. Болярово след 

извършен ремонт на 

водопроводна мрежа" 

ПИП РУРР 
Община 

Болярово 
Х     Изпълнен 400 

9 

Проект "Подобряване 

съществуваща улична мрежа 

в населени места на община 

Стралджа" 

ПИП РУРР 
Община 

Стралджа 
Х     Изпълнен 664 

10 

Изпълнение на дейности за 

подобряване съществуваща 

улична мрежа в населени 

места на община Стралджа 

Общински 

бюджет 

Община 

Стралджа 
Х Х Х Изпълнен 505 

11 

Проект "Населените места в 

община "Тунджа" - по-добро 

място за живот - Изграждане 

на площадки за игра в селата 

Завой и Бояджик" 

ПИП РУРР 
Община 

Тунджа 
Х     Изпълнен 205 

12 

Проект „Създаване на зона за 

отдих в кв.39 по ПРЗ на град 

Елхово” 

ПУДООС 
Община 

Елхово 
Х Х   Изпълнен 10 

13 

Проекти „Изграждане на зона 

за отдих, социални контакти, 

игри и забавления в с. 

Маленово, общ. Стралджа”, 

"Възстановяване и 

облагородяване на парк с. 

Зимница, Община Стралджа" 

и "Почистване на парк и 

ПУДООС 
Община 

Стралджа 
Х Х   Изпълнен 30 
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№ 
Наименование на 

дейността/проекта 

Източник на 

финансиране 

- програма 

Бенефициент 

/ партньор 

Период на изпълнение Бюджет 

(в хил. 

лв.) 14 15 16 Статус 

обособяване на зона за отдих 

в с. Лозенец, общ. Стралджа" 

14 

Проекти за изграждане на 

фитнес площадки на открито 

в к-с „Граф Игнатиев, в к-с 

„Златен рог“, в к-с „Хале“, в 

кв. „Аврен“, в к-с „Зорница“, 

в Първи жилищен район, в к-

с „Златен рог“ 

ПУДООС 
Община 

Ямбол 
  Х Х Изпълнен 70 

Общо Мярка 5.2: Обновяване на населените места и подобряване качеството на 

живот в селските райони 
4 154 

Източник: Справки в ИСУН, ИСУН 2020, справки с проекти на общини от област Ямбол, справка с 

проекти на ПРСР 

 

По Мярка 5.3. „Развитие на трансграничното сътрудничество и мобилизиране 

потенциала на граничната територия в област Ямбол“ са реализирани следните 

проекти: 

Таблица 17. Реализирани проекти и дейности по Мярка 5.3. 

№ 
Наименование на 

дейността/проекта 

Източник на 

финансиране 

- програма 

Бенефициент 

/ партньор 

Период на изпълнение Бюджет 

(в хил. 

лв.) 14 15 16 Статус 

1 

Проект „Опазване на 

нематериалното културно 

наследство в региона на 

Елхово и Лалапаша чрез 

изграждане на 

инфраструктура за 

провеждане на традиционни 

събития“ 

ТГС 

България - 

Турция 2007-

2013 

Община 

Елхово, 

Община 

Лалапаша 

Х Х   Изпълнен 402 

2 

Проект „Иницииране на 

партньорства за валоризация 

на местните природни 

дадености и културно 

наследство“ 

ТГС 

България - 

Турция 2007-

2013 

Община 

Болярово 
Х     Изпълнен 187 

3 

Проект "Подобряване на 

културното взаимодействие 

между община Юскюп и 

община Болярово чрез 

развитие на културната 

инфраструктура" 

ТГС 

България - 

Турция 2007-

2013 

Община 

Юскюп, 

Община 

Болярово 

Х Х   Изпълнен 776 
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№ 
Наименование на 

дейността/проекта 

Източник на 

финансиране 

- програма 

Бенефициент 

/ партньор 

Период на изпълнение Бюджет 

(в хил. 

лв.) 14 15 16 Статус 

4 
Проект "За един по-добър 

живот" 

ТГС 

България - 

Турция 2007-

2013 

Община 

Стралджа, 

Община 

Кавакли 

Х Х   Изпълнен 410 

5 
Проект "Чиста енергия за 

осветление на обществени 

места в Стралджа и Кавакли" 

ТГС 

България - 

Турция 2007-

2013 

Община 

Стралджа, 

Община 

Кавакли 

Х Х   Изпълнен 784 

6 
Проект "Тунджа – Сулоглу – 

зелено бъдеще" 

ТГС 

България - 

Турция 2007-

2013 

Община 

Тунджа, 

Община 

Сулоглу  

Х Х   Изпълнен 982 

7 

Проект "Мост между 

културите: метод на 

необходимите политики и 

стратегии за включване на 

ромските ученици и техните 

родители в образователните 

системи" 

ЕРАЗЪМ +  
Община 

Тунджа 
Х Х   Изпълнен 71 

Общо Мярка 5.3: Развитие на трансграничното сътрудничество и мобилизиране 

потенциала на граничната територия в област Ямбол 
3 612 

Източник: Справки в ИСУН, ИСУН 2020, справки с проекти на общини от област Ямбол, справка с 

проекти на ПРСР 

 

По проект „Опазване на нематериалното културно наследство в региона на 

Елхово и Лалапаша чрез изграждане на инфраструктура за провеждане на 

традиционни събития“ е надграден вече съществуващия спортен комплекс в Елхово 

(също изграден по Програмата за трансгранично сътрудничество между България и 

Турция), като новоизградените алеи в градски парк Елхово са свързани с алеите на 

спортния комплекс в Елхово. Новите алеи, които вече са изградени в парковото 

пространство, имат и обособени десетки места за пикник на открито и отдих по поречието 

на река Тунджа, което предлага един много по-различен начин за семеен отдих на 

жителите и гостите на Елхово през свободното им време. 

С дейностите по проект "Подобряване на културното взаимодействие между 

община Юскюп и община Болярово чрез развитие на културната инфраструктура", 

финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България-Турция, 

Община Болярово е извършила възстановяване на сградата на читалището в града, чието 
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строителство е започнало преди 29 години. Чрез съпътстващите мерки - посещения на 

изпълнители от двете страни на границата, организирани изложби, отпечатано и 

разпространено проучване за общото наследство - проектът "Подобряване на културното 

взаимодействие между община Юскюп и община Болярово чрез развитие на културната 

инфраструктура" е допринесъл за задълбочаване на познанията на местните общности за 

фолклора и бита на България и Турция. 

 

Проект "Подобряване на културното взаимодействие между община Юскюп и 

община Болярово чрез развитие на културната инфраструктура" 

 

Бенефициент: Община Болярово 

Източник на снимката: http://bolyarovo.eu/  

 

По проект "За един по-добър живот" са почистени коритата и околностите на 

дерета в Стралджа и Кавакли и са укрепени с бетонни стени. Създадени са също места за 

социални постройки, което ще допринесе за разширяване полето за социални дейности на 

живеещите в тези райони. Предвижда се и построяване на места за забавление, спорт и 

почивка.  

Община Стралджа е изпълнила още един проект съвместно с Община Кавакли – 

проект „Чиста енергия за осветление на обществени места в Стралджа и Кавакли”. 

Изградено е алтернативно улично осветление по главните улици на Стралджа, Зимница, 

http://bolyarovo.eu/
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Лозенец и Воденичане. Монтирани са 295 бр. стълбове, фотоволтаични панели, 

акумулиращи и светодиодни осветители.  

По проект „Тунджа – Сулоглу – зелено бъдеще“ са изпълнени 3 инвестиционни 

мерки, насочени към опазване на околната среда и местните природни ресурси. Те са: 

изграждане на посетителски център в местността „Бакаджик“, изграждане на къмпинг в 

района на езерото при град Сулоглу и реконструкция на част от пътя, водещ до 

гореспоменатия посетителски център с дължина от 1,2 км. Създадено е устойчиво 

партньорство между българска община и публична организация в Турция насочено към 

насърчаване на екологосъобразното развитие на трансграничния регион. Подкрепено е 

устойчивото туристическо развитие на два природни обекта – местността Бакаджик в 

България и района на езерото, разположено в близост до Сулоглу в Турция. Общо 60 

ученици – 30 от община Тунджа и 30 от Сулоглу са включени в зелените училища, 

организирани по проекта. Учениците са повишили своите познания за природното 

богатство от двете страни на границата. Също така е разработена и Бяла книга с добри 

практики в областта на развитието на инфраструктура, насочена към опазване на 

природните забележителности. 

 

Проект „Тунджа – Сулоглу – зелено бъдеще“ 

 

Снимка на изградения и оборудван Посетителски център в местността Бакаджика 

Бенефициент: Община Тунджа  

Източник: сайт на проекта „Тунджа – Сулоглу – зелено бъдеще“ ( http://tundzha-suloglu.eu/index.php/bg/ ) 

 

http://tundzha-suloglu.eu/index.php/bg/
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Общото финансово изпълнение на ПРИОРИТЕТ 5. „Балансирано териториално 

развитие и устойчиво градско развитие“ е 17 523 хил. лв., което спрямо планирания 

финансов ресурс (121 725 хил. лв.) се равнява на 14%. То може да се окачестви като 

незадоволително при 22% - прогнозно изпълнение до 2020 г. Изпълнението съставлява 

5% от постигнатия напредък за цялата ОСР. 

 

2. Обобщение на неизпълнените проекти от Списъка с ключови проекти на ОСР 

Ямбол  

В ОСР Ямбол на стр. 78 е публикуван списък на ключови проекти с общинско, 

надобщинско и регионално значение за периода 2014-2020 г. в област Ямбол. В него 

проектите не са посочени към приоритети на стратегията, а по тематични области. В тази 

връзка по-долу са представени основните неизпълнени към настоящия момент 

проекти по приоритети.  

 

Приоритет 1. Възстановяване и повишаване конкурентоспособността на 

регионалната икономика 

 Модернизиране и изграждане на индустриални и бизнес зони и създаване на 

условия за високотехнологични логистични центрове в областта; 

 Въвеждане на енергоспестяващи технологии и използване на ВЕИ от 

предприятията в областта; 

 Изграждане на индустриални и бизнес зони в община Тунджа; 

 Разработване и популяризиране на средновековния пограничен вал "Еркесията" 

като паметник на културата и туристически обект с национално значение;  

 Проучване, реставрация и социализация на антични паметници в местността 

„Манастирски възвишения“; 

 Реконструкция и обновяване на Къща музей - гр. Болярово, Къща музей - с. Ст. 

Караджово. 

 

Приоритет 2. Устойчиво и ефективно използване на ресурсите, развитие на 

модерна инфраструктура, подкрепяща растежа и създаването на работни места 

 Модернизация на обществения транспорт на територията на областта; 

 Изграждане на обходен път Юг на град Ямбол; 

 Изграждане на пълен цифров подземен кадастър; 



 

Доклад относно резултатите от извършена междинната оценка за 

изпълнението на Областна стратегия за развитие на област Ямбол 

2014-2020 към 31.12.2016 г. 
 

„Институт за управление на програми и проекти“ ООД                                                 47 

 Изграждане на широколентови комуникационни мрежи на територията на 

областта; 

 Изграждане на гребна база на яз. Малко Шарково; 

 Създаване на инфраструктура за зареждане на електромобили на територията на 

областта; 

 Изграждане на велосипедни алеи и велопаркинги в населени места от областта; 

 Почистване на коритото и дигите на река Тунджа и превръщането й в зона за 

отдих; 

 Изграждане на предпазна дига на река Тунджа край Елхово; 

 Изграждане на нови хидромелиоративни мерки в община Болярово; 

 

Приоритет 3. Развитие на пазара на труда, увеличаване на заетостта, 

адаптиране на образователни политики и социално включване 

 Обновяване и ремонт на сградата на Художествена галерия "Жорж Папазов" и 

обособяване на модерна, мултимедийна зала, посветена на модернизма; 

 Основен ремонт на сцена и благоустрояване на терена за провеждане на 

традиционния събор на народното творчество "Мараш пее"; 

 Модернизация на МБАЛ „Свети Пантелеймон" - Ямбол; 

 Подобряване на спешната медицинска помощ чрез оптимизация на работата, нов 

автопарк, вкл. високопроходими МПС, изграждане на информационно-

комуникационна система; 

 

Приоритет 4. Укрепване на административния и институционалния 

капацитет за добро управление 

Няма планирани проекти. 

 

Приоритет 5. Балансирано териториално развитие и устойчиво градско 

развитие 

 Съхраняване на биоразнообразието по поречието на река Тунджа; 

 Създаване на система за ранно оповестяване за пожари, епизодична обстановка 

между община Болярово, Р. България и Р. Турция. 
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IV. РЕЗУЛТАТИ ОТ МЕЖДИННАТА ОЦЕНКА СЪГЛАСНО КРИТЕРИИТЕ ЗА 

ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА 

РАЗВИТИЕ 

В ОСР Ямбол 2014-2020 г. няма налични индикатори за оценка, затова екипът, 

изготвил настоящата междинна оценка, предлага своя матрица на индикатори, които 

отговарят на посочените в ОСР Ямбол критерии, а именно: 

1. Адекватност 

2. Реалистичност и приложимост 

3. Политическа и социална ангажираност, капацитет 

4. Ефективност 

5. Ефикасност 

Количествените индикатори за наблюдение и оценка на изпълнението на ОСР на 

област Ямбол 2014 - 2020 г. се обособяват в три основни категории: 

 рамкови индикатори за наблюдение, включващи основни макроикономически 

показатели и показателите на Стратегия „Европа 2020“; 

 специфични индикатори за наблюдение, дефинирани за всеки приоритет; 

 индикатори за интегриране на глобалните цели по околна среда. 

В таблицата по-долу са представени настоящите стойности на някои ключови 

макроикономически показатели и показателите по целите на Стратегия „Европа 2020“, 

както и изменението им в съответствие с базовата година, за каквато е приета годината на 

изготвяне на Областната стратегия за развитие на Ямбол – 2013 г. 

 

Таблица 18. Рамкови индикатори за наблюдение и оценка за област Ямбол 

№ Рамкови индикатори 

Изходни 

стойности – 

2013 г. 

Достигната 

стойност - 

2015 г. 

Изменение 

Основни макроикономически показатели 

1 БВП/човек – лева 7 168 8 159 +991 

2 
Дял на БВП на човек от средната стойност на 

ЕС 28 в % 
0,23 0,53 +0,30 

3 Коефициент на безработица % 16.1 12.0 -4,1 
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№ Рамкови индикатори 

Изходни 

стойности – 

2013 г. 

Достигната 

стойност - 

2015 г. 

Изменение 

4 
Коефициент на икономическа активност на 

населението на 15 и повече навършени години 
71.7 71.5 -0,2 

5 
Общ доход средно на лице от домакинство в 

лева 
4 572 4 437 -135 

6 

Средна годишна работна заплата на наетите 

лица по трудово и служебно правоотношение в 

лева 

7 111 8 053 +942 

Индикатори по целите на Стратегия „Европа 2020“ 

1 
Коефициент на заетост на населението на 

възраст 15-64 г. - %  
59.9 62.8 +2,9 

2 
Инвестиции в научно-изследователска и 

развойна дейност (НИРД) - % от БВП 
0,23 0,53 +0,30 

3 

Население в риск от бедност или социално 

изключване % (Индикаторът включва три 

показателя: 

 - риск от бедност 

 - нисък интензитет на икономическа активност 

 - материални лишения) 

47,8 32,4 -15,4 

4 
Дълготрайни материални активи с екологично 

предназначение (хил. лв.) 
36 611 58 585 +21 974 

5 
Осреднено намаление на енергийното 

потребление в обществените сгради в % 
н/п 

7,85% 
(Болярово - 17%; 

Елхово - 7%, 

Ямбол - 15.27%) 

 

6 
Учащи I -VIII клас, напуснали 

общообразователните и специални училища1 
185 161 -24 

7 

Относителен дял на населението на възраст 

между 25 и 64 навършени години с висше 

образование (%)2 
24.2 29.0 +4,8 

Източници: НСИ ( http://www.nsi.bg/) 

 

Оценката е осъществена на база на изменението на индикаторите. Данните 

показват, че част от стойности в областта на икономиката и доходите се движат с 

положително изменение като показателя БВП/човек и Дял на БВП на човек от средната 

стойност на ЕС 28 в %. В сравнение със средните стойности на ЕС показателите за 

                                                 
1 Тъй като на областно ниво не се поддържа индикаторът „преждевременно напуснали образователната 

система“ е предложен този индикатор. 
2 Тъй като на областно ниво не се поддържа индикаторът „дял на 30-34 годишните със завършено висше 

образование“ е предложен този индикатор. 

http://www.nsi.bg/
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областта са далеч от желаните, но има положителен напредък. С оглед на развиващата 

се икономика намалява безработицата с близо 4% и пак остава по-висока от средната за 

страната – 9,1. Разходите за НИРД повишават значително своята стойност и дял в БВП, но 

остават далеч от целевите за страната от – 1,5%. 

За целите „20/20/20" по отношение на климата/енергията и преждевременно 

напусналите образователната система не се поддържат данни на областно ниво и 

съответно не може да бъде изведен количествен индикатор за 2015 г. но може да се 

направи извод, че напусналите до 8-ми клас намаляват като брой. Комбинираният 

индикатор „Население в риск от бедност или социално изключване %“ показва значително 

намаление на това население на 32,4%, което също остава значителен дял.  

Необходимо е за тези индикатори в Актуализирания документ за изпълнение 

на ОСР Ямбол 2014-2020 г. да се заложи и целева стойност за 2020 г., за да може да се 

проследи постигането й.  

 

В таблицата по-долу са представени специфични индикатори по приоритети за 

наблюдение и оценка на изпълнението на ОСР Ямбол и техните достигнати стойности към 

2015-2016 г. в зависимост от това каква статистика се поддържа за съответния индикатор.  

 

Таблица 19. Специфични индикатори за наблюдение и оценка за област Ямбол 

№ Специфични индикатори 

Базови 

стойности 

2013 г. 

Достигнати 

стойности за 

2015/6 г. 

% 

Изменение 

ПРИОРИТЕТ 1: Възстановяване и повишаване конкурентоспособността на регионалната 

икономика 

1.  Брой предприятия 5 647 5 737 +90 

2.  Нетни приходи от продажби на МСП -хил. лв. 2 422 929 2 710 286 +287 357 

3.  Произведена продукция - хил. лв. 1 362 065 1 644 169 +282 104 

4.  Придобити ДМА в предприятията - хил. лв. 169 626 268 506 +98 880 

5.  Преки чуждестранни инвестиции - хил. евро 53 258,2 79 030,1 +25 771,9 

6.  Брой заети лица 26 334 29 299 +2 965 

7.  
Реализирани приходи от нощувки в средствата за 

подслон и местата за настаняване - хил. лв. 
3 377 4 006 +629 

8.  Брой заети в туризма и ресторантьорството 981 997 +16 

9.  Брой създадени/подобрени туристически атракции н/п 4 - 

10.  
Относителен дял на заетите в преработващата 

промишленост - %  
31,5 38,6 +7,1 
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№ Специфични индикатори 

Базови 

стойности 

2013 г. 

Достигнати 

стойности за 

2015/6 г. 

% 

Изменение 

11.  
Персонал, зает с научноизследователска и 

развойна дейност (НИРД) - брой 
128 258 +130 

12.  
Брой проекти за развитие/разработване/въвеждане 

на иновации в предприятията 
н/п 0  

13.  
Изградени и/или обновени технопаркове, 

бизнесинкубатори и индустриални зони - брой 
н/п 1  

ПРИОРИТЕТ 2: Устойчиво и ефективно използване на ресурсите, развитие на модерна 

инфраструктура, подкрепяща растежа и създаването на работни места 

14.  Население с подобрен транспортен достъп - % н/п 70%  

15.  
Относителен дял на подобрената второкласна 

пътна мрежа - % 
н/п 52,5%  

16.  
Относителен дял на подобрената третокласна 

пътна мрежа - % 
н/п 10%  

17.  
Обща дължина на реконструирани или подобрени 

пътища от четвъртокласната пътна мрежа - км 
н/п 38,3  

18.  
Обща дължина на реконструирани или подобрени 

улици в населените места - км 
н/п 34,74  

19.  Нова водопроводна мрежа - км н/п 8,7 - 

20.  
Разширена и реконструирана водопроводна мрежа 

- км 
н/п 29,15  

21.  Нова канализационна мрежа - км н/п 28,6  

22.  
Разширена и реконструирана канализационна 

мрежа - км 
н/п 16,35  

23.  
Относителен дял от населението, обслужвано от 

ПСОВ - % 
0% 4,7%  

24.  
Намаляване на загубите по водопреносната мрежа 

- % 
н/п 67%  

25.  
Население, свързано с обществено водоснабдяване 

- % 
100 100 0 

26.  Население на режим на водоснабдяване - % 0 0 0 

27.  
Население, свързано с обществена канализация - 

% 
70,3 71,5 +1,2 

28.  
Дял на обслужваното население от системи за 

организирано сметосъбиране - % 
100 100 0 

29.  
Население, обслужвано от организирана система за 

разделно сметосъбиране - % 
 

67% 
(50% Тунджа; 

70% Стралджа;  

90% Ямбол) 

 

30.  
Брой реализирани проекти за управление на 

отпадъци 
н/п 2  

31.  

Дял от населението, обхванато от системи за 

повторно използване на отпадъците и 

компостиране на биологичните отпадъци - % 

0% 0%  
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№ Специфични индикатори 

Базови 

стойности 

2013 г. 

Достигнати 

стойности за 

2015/6 г. 

% 

Изменение 

32.  

Брой реализирани проекти за опазване, 

поддържане и възстановяване на биологичното 

разнообразие в област Ямбол 

н/п 2  

33.  

Брой реализирани проекти за превенция на 

природни и технологични рискове на територията 

на област Ямбол 

н/п 5  

34.  

Изградени системи за ранно предупреждение за 

възникващи опасности от пожари, наводнения, 

активиране на свлачищни райони - брой 

н/п 3  

35.  

Брой реализирани проекти за повишаване на 

качеството на атмосферния въздух на територията 

на област Ямбол 

н/п 0  

36.  

Брой реализирани проекти за разширяване на 

достъпа до съвременни ИКТ мрежи – изграждане 

на широколентови мрежи за достъп до 

информация и услуги 

н/п 0  

ПРИОРИТЕТ 3: Развитие на пазара на труда, увеличаване на заетостта, адаптиране на 

образователните политики и социално включване 

37.  
Относителен дял на населението в трудоспособна 

възраст - %  
58,1 57,3 -0,8 

38.  
Дял на безработните, преминали курсове на 

преквалификация - % 
3,2 3,1 -0,1 

39.  

Брой реализирани проекти за намаляване на 

безработицата сред рисковите групи на пазара на 

труда, в т.ч. Насърчаване на младежката заетост 

12 12 0 

40.  
Брой реконструирани/рехабилитирани училища и 

детски градини 
н/п 5  

41.  
Брой нови, реконструирани/рехабилитирани 

здравни и социални заведения 
н/п 5  

42.  
Брой реализирани проекти за социална интеграция 

и предоставяне на услуги (без инфраструктура) 
н/п 31  

43.  
Брой реконструирани/рехабилитирани обекти на 

културата 
н/п 8  

44.  

Брой нови, реконструирани/рехабилитирани 

обекти на инфраструктурата за професионален 

спорт и спорт в свободното време 

н/п 7  

ПРИОРИТЕТ 4: Укрепване на административния и институционалния капацитет за добро 

управление 
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№ Специфични индикатори 

Базови 

стойности 

2013 г. 

Достигнати 

стойности за 

2015/6 г. 

% 

Изменение 

45.  
Брой проекти за подобряване на 

административния капацитет 
н/п 12  

46.  

Брой проекти за въвеждане на електронно 

управление и комплексно административно 

обслужване 

н/п 0  

47.  

Брой инициативи за ПЧП между общини и бизнес 

с цел предоставяне на основни услуги за 

населението 

н/п 0  

48.  

Брой проекти и инициативи, насочени към 

изграждане на взаимоотношения на партньорство 

с други общини – побратимяване и други 

н/п 0  

49.  

Брой проведени семинари, обучения и 

информационни кампании по проблемите на 

регионалното развитие 

н/п 15  

50.  

Брой служители, преминали обучение за развитие 

на уменията за управление на проекти, финансов 

контрол и прилагане на интегрирани системи за 

развитие 

н/п 125  

ПРИОРИТЕТ 5: Балансирано териториално развитие и устойчиво градско развитие 

51.  Брой изпълнени проекти по ИПГВР н/п 0  

52.  

Брой проекти за обновяване на населените места и 

подобряване качеството на живот в селските 

райони 

н/п 14  

53.  

Брой реализирани трансгранични и 

транснационални проекти, фокусирани в 

приоритетните за ЕС направления - иновации, 

наука, климатична сигурност и ефективно 

използване на ресурсите 

н/п 0  

54.  
Брой реализирани други трансгранични и 

транснационални проекти 
н/п 7  

55.  

Брой интегрирани стратегически планови 

документи за управление и развитие на 

трансгранични територии 

н/п 4  

Източници: НСИ (http://www.nsi.bg/), Справка ОДЗ, гр. Ямбол; Справка ДРСЗ – гр. Бургас; Справка РИОСВ 

– Ямбол, Справка „ВиК“ ЕООД гр. Ямбол, Справка в ИСУН и ИСУН 2020, справка въпросници общини от 

област Ямбол. 

 

 

 

http://www.nsi.bg/
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По отношение на предложените индикатори по Приоритет 1: „Възстановяване и 

повишаване конкурентоспособността на регионалната икономика“ може да се 

проследи съществен напредък с оглед стойностите от 2013 г. Показан е и напредък по 

индикатора за изградени и/или обновени технопаркове, бизнесинкубатори и индустриални 

зони. Основни проекти за развитие/разработване/въвеждане на иновации в предприятията 

се очакват за периода 2017-2020 г., тъй като ОПИК публикува резултати от тези 

процедури през 2016 и 2017 г. 

По отношение на индикаторите за Приоритет 2: „Устойчиво и ефективно 

използване на ресурсите, развитие на модерна инфраструктура, подкрепяща 

растежа и създаването на работни места“ се забелязва значителен напредък при 

индикатора „Относителен дял на подобрената второкласна пътна мрежа“ от над 50%. В 

допълнение, над 10% от третокласната пътна мрежа е подобрена, както и част от 

общинската пътна и улична мрежа. С реализирането на проекта за т. нар. „воден цикъл“ е 

подобрена ВиК мрежата в гр. Ямбол и се очаква до 2020 г. да има изградена и ПСОВ и по 

този начин да се повиши дела на населението обслужено от ПСОВ.  

По отношение на индикаторите за Приоритет 3: „Развитие на пазара на труда, 

увеличаване на заетостта, адаптиране на образователни политики и социално 

включване“ се забелязва значителен напредък по всички индикатори, като впечатляващ е 

броят на реализираните проекти за развитие на социални услуги. 

По отношение на индикаторите за Приоритет 4: „Укрепване на 

административния и институционалния капацитет за добро управление“ се 

забелязва значително повишаване на административния капацитет, а до 2020 г. е 

необходимо да се предвидят повече мерки за въвеждане и/или разширяване обхвата на 

възможностите за електронно управление.  

По отношение на индикаторите за Приоритет 5: „Балансирано териториално 

развитие и устойчиво градско развитие“ са реализирани инициативи за подобряване 

облика на населените места – т. нар. „селски райони“. Очаква се до 2020 г. да се 

реализират и основни проекти по одобрената инвестиционна програма от ИПГВР на гр. 

Ямбол и от ИПГВР на гр. Елхово в част енергийна ефективност. 
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V. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО И ОЦЕНКАТА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

НА ОБЩИНСКИТЕ ПЛАНОВЕ ЗА РАЗВИТИЕ 

 

Всички общини от област Ямбол имат изготвени Общински планове за развитие с 

рамка 2014-2020 г. Справка за изготвените Годишни доклади за наблюдение на 

изпълнението на ОПР, както и Последващи оценки на ОПР 2007-2013 г. и Междинни 

оценки на ОПР 2014-2020 г. по общини е представена по-долу в таблична форма.  

 

Таблица 20. Справка мониторинг на ОПР за общините в област Ямбол към 

юни 2017 г. 

Наименование 

Извършена 

последваща 

оценка на 

ОПР 2007-

2013 г. 

Годишен 

доклад за 

2014 г. 

Годишен 

доклад за 

2015 г. 

Годишен 

доклад за 

2016 г. 

Извършена 

междинна 

оценка на 

ОПР 2014-

2020 г. 

Община 

Болярово 
     

Община 

Елхово 
     

Община 

Стралджа 
     

Община 

Тунджа 
     

Община 

Ямбол 
     

Легенда: 

 Да 

 Изготвя се 

 Не 

 

За периода 2014-2016 г. общините Елхово, Стралджа, Тунджа са подали 

изготвените от тях Годишни доклади за наблюдение на ОПР за 2014, 2015 и 2016 г. към 

Областна администрация Ямбол. Отправя се препоръка към общините Болярово и Ямбол 

да започнат да изготвят Годишни доклади за наблюдение на ОПР.  
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Следва да се обърне внимание, че с изменения на ППЗРР от ДВ, бр. 50 от 2016 

г. е въведена нова точка в съдържанието на годишните доклади - изпълнение на 

проекти, допринасящи за постигане на целите и приоритетите на общинските 

планове за развитие и на областната стратегия за развитие. Някои от подадените 

доклади не съдържат тази точка и следва да се вземе предвид тази бележка за 

следващите годишни доклади. 

Като препоръка към общините за изготвяне на годишните доклади следва да се 

обърне по-голямо внимание на точка 1. „общите условия за изпълнение на 

общинския план за развитие и в частност промените в социално-икономическите 

условия в общината“. В голяма част от докладите информация за социално-

икономическото развитие на общината липсва.  

Всички доклади показват напредъка на общините в проектната им дейност. Добър 

пример са тези доклади, в които е включена информация и за подадени и чакащи 

финансиране проекти. По този начин се прави плавен преход към очакванията за 

следващата година. 
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VI. ИЗПОЛЗВАНИ ПРЕЗ ПЕРИОДА РЕСУРСИ ЗА ПОСТИГАНЕ ЦЕЛИТЕ НА 

ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ 

Оценката на ефективността и ефикасността на използваните ресурси се базира на 

сравнение между използваните финансови ресурси и планираните в Общата оценка на 

необходимите ресурси за постигане целите на ОСР Ямбол за периода 2014-2020 г.  

Общата стойност на планирания финансов ресурс на ОСР Ямбол за периода 

2014-2020 г. е 270 500 хил. лв. Към 31.12.2016 г. стойността на изпълнените и текущи 

проекти я надхвърля и е 325 686 хил. лв. Това може да се окачестви като отлично 

финансово изпълнение на Областната стратегия за развитие или като неточно 

финансово планиране с оглед на оставащите за изпълнение ключови 

инфраструктурни проекти. Финансовото изпълнение по приоритети е представено по-

долу в таблична и графична форма. 

 

Таблица 21. Оценка на финансовата ефективност на ОСР на област Ямбол за 

периода 2014-2016 г. (в хил. лв.) 

Приоритети 
Постигнат 

бюджет* 

Планиран 

бюджет3 

Изпълнение 

(в %) 

Приоритет 1. Възстановяване и повишаване 

конкурентоспособността на регионалната 

икономика 

91 574 40 575 226% 

Приоритет 2. Устойчиво и ефективно използване 

на ресурсите, развитие на модерна инфраструктура, 

подкрепяща растежа и създаването на работни 

места 

197 682 67 625 292% 

Приоритет 3. Развитие на пазара на труда, 

увеличаване на заетостта, адаптиране на 

образователни политики и социално включване 

17 593 27 050 65% 

Приоритет 4. Укрепване на административния и 

институционалния капацитет за добро управление 
1 314 13 525 10% 

Приоритет 5. Балансирано териториално развитие 

и устойчиво градско развитие 
17 523 121 725 14% 

Общо ОСР Ямбол 2014-2020 г. 325 686 270 500 120% 

*Включени са и текущите проекти 

Източник: Собствени изчисления 

 

                                                 
3 В Общата оценка на необходимите ресурси за постигане целите на ОСР Ямбол за периода 2014-2020 г. има 

техническа грешка при пресмятане на приоритетите, в които освен сумата на приоритетите е добавена и 

сумата на някои фондовете, вместо тя да е разпределена вътре в бюджета по приоритет. За изчисление на 

планираното изпълнение е взета крайната стойност от 270 500 хил. лв. и е разпределена спрямо процентното 

съотношение по приоритети, представено на стр. 77 от ОСР Ямбол. 
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Фигура 1. Финансово изпълнение на ОСР Ямбол 2014-2020 по приоритети в 

хил. лв. 

 

Източник: Собствени изчисления 

 

От данните може да се направи изводът, че с най-голямо финансово изпълнение се 

характеризира Приоритет 2. „Устойчиво и ефективно използване на ресурсите, развитие 

на модерна инфраструктура, подкрепяща растежа и създаването на работни места“, 

следвана от Приоритет 1. „Възстановяване и повишаване конкурентоспособността на 

регионалната икономика“, Приоритет 3. „Развитие на пазара на труда, увеличаване на 

заетостта, адаптиране на образователни политики и социално включване“ и Приоритет 5. 

„Балансирано териториално развитие и устойчиво градско развитие“, а с най-малко 

финансово изпълнение е Приоритет 4. „Укрепване на административния и 

институционалния капацитет за добро управление“.  

С оглед на факта, че това е междинна оценка и се изготвя за 3-годишен период от 7 

годишната финансова рамка на стратегията, в края на третата година приоритетите следва 

да са изпълнени на около 43%. При наличните данни става ясно, че Приоритетите 1 и 2 са 

преизпълнени неколкократно, Приоритет 3 е изпълнен отлично, а Приоритети 4 и 5 са с 

нисък дял на изпълнение.  

По-долу е представена и съпоставка на планираните и изпълнените инвестиции по 

отделните приоритети като част от цялото.  
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Фигура 2. Тежест на изпълнение на приоритетите на ОСР Ямбол 2014-2020 

от общото изпълнение към 31.12.2016 г. 

 

Източник: Собствени изчисления 

Фигура 3. Тежест на планирано изпълнение на приоритетите на ОСР Ямбол 

2014-2020 от общото изпълнение 

15%

25%

10%5%

45%

Приоритет 1 Приоритет 2 Приоритет 3

Приоритет 4 Приоритет 5

 

Източник: Собствени изчисления 

 

С оглед на данните могат да се направят следните изводи:  

 С най-голям обем са реализираните инвестиции по Приоритет 2 за 

инфраструктура, а са планирани най-много за Приоритет 5; 

 Вложените инвестиции за повишаване на конкурентоспособността също 

надминават очакваните и са увеличили своя дял/значение за изпълнението на ОСР от 15% 

на 28%; 
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 Приоритет 3 за пазара на труда и социално включване реализира наполовина 

заложената си тежест – 5 от 10 %; Същото, но в още по-висока степен се отнася и за 

Приоритет 4 за административен капацитет и добро управление – 1 от 5 %. 

 

Източниците за финансиране също са важен компонент на оценката за финансовата 

ефективност. Реализираните източници на финансиране са представени по-долу в 

табличен и графичен вид. 

 

Таблица 22. Източници на финансиране на ОСР Ямбол 2014-2020 до 2016 г.  

Видове източници 

на финансиране 

(в хил. лв.) 

Общински 

бюджет 

Централен 

бюджет 

Фондове на 

Европейски 

съюз 

Други 

източници 

(ФМ на ЕИП, 

Световна 

банка и други) 

Частни 

фондове, 

фирми 

Планирани 7 360 14 720 218 420 30 000 0 

Реализирани 22 112 58 665 195 631 18 912 30 366 

Източник: Собствени изчисления 

 

Фигура 4. Планирано разпределение на източниците на финансиране на ОСР 

Ямбол 2014-2020 
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Общински бюджет Централен бюджет

Фондове на ЕС Други източници

Фондове, фирми

 

Източник: Собствени изчисления 
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Фигура 5. Реализирано разпределение на източниците на финансиране на ОСР 

Ямбол 2014-2020 към 31.12.2016 г. 
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60%
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Общински бюджет Централен бюджет

Фондове на ЕС Други източници

Фондове, фирми

 

Източник: Собствени изчисления 

 

Най-голям дял от реализираните инвестиции до 2016 г. са тези, привлечени от 

Европейските фондове – ЕФРР, ЕСФ, КФ, ЕФРСР, ЕФМДР – 60% при заложени 81%. На 

второ място са средствата от републиканския бюджет с 18% при заложени 5%, следвани 

от средствата от частните фондове и фирми с 9%. При прогнозираните източници е леко 

надвишен дела на средствата от други източници и не е включен бюджет за частно 

съфинансиране и инвестиции. Средствата от общинските бюджети са със 7% дял при 

заложени 3%. 

 

С оглед на привлечените средства от фондовете на ЕС е представен в табличен вид 

броя проекти по програми. 
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Таблица 23. Изпълнени проекти по Оперативни програми и ПРСР 

№ Програма Брой 

1 
Оперативна програма "Транспорт"/"Транспорт и транспортна 

инфраструктура" 
0 

2 Оперативна програма "Околна среда" 5 

3 Оперативна програма "Регионално развитие"/"Региони в растеж" 12 

4 
Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската 

икономика"/"Иновации и конкурентоспособност" 
17 

5 Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 69 

6 Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 4 

7 Оперативна програма "Административен капацитет" 9 

8 Оперативна програма "Развитие на сектор Рибарство" 0 

9 Програма за развитие на селските райони 181 

10 Оперативна програма "Храни" 5 

11 
Програма за трансгранично сътрудничество по ИПП България-Турция 2007-

2013 
6 

 Общо  306 

Източник: ИСУН и ИСУН 2020, Справка проекти по ПРСР и ОПРСР 

 

С оглед на данните, с най-голям брой са проектите, финансирани по Програма за 

развитие на селските райони (181 бр.), следвани от проектите по Оперативна програма 

"Развитие на човешките ресурси" (69 бр.) и Оперативна програма "Развитие на 

конкурентоспособността на българската икономика" и нейното продължение Оперативна 

програма "Иновации и конкурентоспособност" (17 бр.). 

http://07-13.ipacbc-bgtr.eu/index.php
http://07-13.ipacbc-bgtr.eu/index.php
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VII. ВЪЗНИКНАЛИ ПРОБЛЕМИ И ПРЕДПРИЕТИТЕ ДЕЙСТВИЯ ОТ 

КОМПЕТЕНТНИТЕ ОРГАНИ ЗА ТЯХНОТО ПРЕОДОЛЯВАНЕ, 

ПРЕГЛЕД НА ПРЕДИШНИ ОЦЕНКИ 

 

По отношение на изпълнението на Областната стратегия за развитие не са 

идентифицирани проблеми, които да възпрепятстват нейното реализиране. 

По отношение на изготвянето и предаването на Годишните доклади за наблюдение 

на Общинските планове за развитие, към момента Община Болярово и Община Ямбол не 

са изготвили годишни доклади, като са взети корективни мерки и на общините им е 

напомнено да изготвят и изпращат такива доклади.  

Областната стратегия за развитие и Общинските планове за развитие са публични 

документи и са публикувани в съответните интернет страници на Областната 

администрация и на Общинските администрации, както и в Портала за обществени 

консултации на Министерски съвет – www.strategy.bg. Препоръчва се на този портал 

общините своевременно да качват и другите си стратегически документи.  

 

 

 

VIII. ПРОГНОЗА ЗА ОЧАКВАНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ И 

ПРИОРИТЕТИТЕ НА ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ ДО 

КРАЯ НА ПЕРИОДА НА ДЕЙСТВИЕ 

 

Прогнози (реалистична, песимистична и оптимистична) за очакваното изпълнение 

на целите и приоритетите на ОСР Ямбол до 2020 г. са представени по-долу в табличен 

вид. Изготвени са на базата на следните допускания:  

- реалистична – продължаващ темп на плавно повишаване на икономическия 

растеж (БВП), стабилна политическа среда, продължаващ интерес от страна на 

бенефициентите към привличане на безвъзмездни външни източници за финансиране, 

изпълнение с относително равни темпове на тези до 2016 г.; 

- оптимистична - темп на значително повишаване на икономическия растеж 

(БВП), стабилна политическа среда, нарастващ интерес от страна на бенефициентите към 

привличане на безвъзмездни външни източници за финансиране, откриване на 

възможности за общините да кандидатстват и изпълняват инфраструктурни проекти по 

ПРСР, ОПРР и ОПОС; 

http://www.strategy.bg/
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- песимистична - темп на намаляване на икономическия растеж (БВП), нестабилна 

политическа среда, затихващ интерес от страна на бенефициентите към привличане на 

безвъзмездни външни източници за финансиране, проблеми при изпълнение и дори 

невъзможност за осъществяване на инфраструктурни проекти по ПРСР, ОПРР и ОПОС, 

невъзможност за изпълнение на договорните отношения с УО на оперативните програми. 

 

Таблица 24. Прогнози (реалистична, песимистична и оптимистична) за 

очакваното изпълнение на приоритетите на ОСР Ямбол до 2020 г. 

Прогнози 
Песимист

ична  

Реалисти

чна 

Оптимис

тична 

Приоритет 1. Възстановяване и повишаване 

конкурентоспособността на регионалната икономика 
281% 351% 421% 

Приоритет 2. Устойчиво и ефективно използване на 

ресурсите, развитие на модерна инфраструктура, подкрепяща 

растежа и създаването на работни места 

364% 455% 546% 

Приоритет 3. Развитие на пазара на труда, увеличаване на 

заетостта, адаптиране на образователни политики и социално 

включване 

81% 101% 121% 

Приоритет 4. Укрепване на административния и 

институционалния капацитет за добро управление 
12% 15% 18% 

Приоритет 5. Балансирано териториално развитие и 

устойчиво градско развитие 
18% 22% 27% 

Областна стратегия за развитие на област Ямбол - общо 150% 187% 225% 

Източник: Собствени изчисления 

 

При оптимистичен сценарий изпълнението на ОСР до 31.12.2020 г. може да 

достигне 225%, а при песимистичен - 150%. По отношение на приоритетите, опасност от 

неизпълнение имат Приоритет 4. „Укрепване на административния и институционалния 

капацитет за добро управление“ и Приоритет 5. „Балансирано териториално развитие и 

устойчиво градско развитие“.  
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IX. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА 

РАЗВИТИЕ 

Предложенията за актуализация на Областната стратегия за развитие са свързани с 

идентифицираните до момента препоръки, а именно: 

1. Актуализиране на социално-икономическия анализ, поради настъпили промени 

в демографското, икономическото, социалното развитие, съответно в SWOT-анализа, ако 

е приложимо; 

2. Промяна на стратегическата рамка и преосмисляне на обхвата или дори 

съществуването на Приоритет 5. „Балансирано териториално развитие и устойчиво 

градско развитие“, който дублира мерки от всички останали приоритети, но най-вече от 

Приоритет 2 и затова вместо „хоризонтален приоритет“ би могло да се превърне в 

стратегическа цел, която се реализира посредством Приоритет 2. 

3. Актуализиране на Общата оценка на необходимите ресурси за постигане 

целите на ОСР Ямбол за периода 2014-2020 г. във връзка с прецизиране на финансовите 

ресурси по приоритети, поради преизпълнение на прогнозираните бюджети по едни 

приоритети и финансово надценяване на други приоритети; 

4. Актуализиране на районите за целенасочена подкрепа, поради наличие на 

следните условия: в резултат на промени в свързаното национално законодателство или в 

законодателството на ЕС и при промени в териториалния обхват на районите за 

целенасочена подкрепа4; 

5. Изготвяне на матрица с индикатори за наблюдение и оценка на изпълнението 

на стратегията и поставяне на целеви стойности на тези индикатори, тъй като в 

Областната стратегия за развитие на област Ямбол липсва такава.  

 

                                                 
4 Във връзка с промените в Закона за регионално развитие, обнародвани в бр. 15 на ДВ от 2016 г. в 

съдържанието на областните стратегии (чл. 12 ал. 3, т. 5 и 6) следва да се включат две нови точки, а 

именно: мерките и средствата за реализация на дейности в районите за целенасочена подкрепа; насоки и 

мерки за развитие на териториалното сътрудничество. В допълнение, при посочената промяна на Закона 

е изменено и понятието за „район за целенасочена подкрепа“ като под това вече следва да се разбира 

следното (чл. 6 от ЗРР): В териториалния обхват на район за целенасочена подкрепа се включват: 1. 

общините от четвърта и пета категория; 2. общините от втора и трета категория при наличието на 

някоя от следните географски характеристики: а) най-малко 50 на сто от територията на общината е в 

планински район; б) най-малко 50 на сто от територията на общината е в полупланински район; в) 

територията на общината е в пограничен район. 
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X. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Областната стратегия за развитие на област Ямбол 2014-2020 г. е документ за 

стратегическо планиране на регионалното развитие на областта, който е разработен в 

съответствие с Регионалния план за развитие на Югоизточен район. 

Междинната оценка на изпълнението на Областната стратегия за развитие показва 

един значителен прогрес, като за периода 2014-2020 г. са осъществени и договорени 

инвестиции за 325 686 хил. лв, което се равнява на 120% изпълнение. При настоящите 

условия изпълнението на стратегията към 2020 г. се прогнозира да е 187%, което 

може да се определи като отлично изпълнение, над очакванията. 

При оптимистичен сценарий изпълнението на ОСР до 31.12.2020 г. може да 

достигне 225%, а при песимистичен - 150%. По отношение на приоритетите, опасност от 

неизпълнение имат Приоритет 4. „Укрепване на административния и институционалния 

капацитет за добро управление“ и Приоритет 5. „Балансирано териториално развитие и 

устойчиво градско развитие“.  

Най-голям брой проекти са финансирани по Програма за развитие на селските 

райони (181 бр.), следвани от проектите по Оперативна програма "Развитие на човешките 

ресурси" (69 бр.) и Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на 

българската икономика" и нейното продължение Оперативна програма "Иновации и 

конкурентоспособност" (17 бр.). 

Тъй като в Областната стратегия за развитие на област Ямбол 2014-2020 г. няма 

изготвена матрица на индикаторите, не може да се направи оценка относно постигане на 

целевите им стойности.  

В резюме, резултатите от междинната оценка показват напредък по всички 

приоритети на стратегията. 

По отношение на предложените индикатори по Приоритет 1: „Възстановяване и 

повишаване конкурентоспособността на регионалната икономика“ може да се 

проследи съществен напредък с оглед стойностите от 2013 г. Показан е и напредък по 

индикатора за изградени и/ли обновени технопаркове, бизнесинкубатори и индустриални 

зони. Основни проекти за развитие/разработване/въвеждане на иновации в предприятията 

се очакват за периода 2017-2020 г., тъй като ОПИК публикува резултати от тези 

процедури през 2016 и 2017 г. 

По отношение на индикаторите за Приоритет 2: „Устойчиво и ефективно 

използване на ресурсите, развитие на модерна инфраструктура, подкрепяща 
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растежа и създаването на работни места“ се забелязва значителен напредък при 

индикатора „Относителен дял на подобрената второкласна пътна мрежа“ от над 50%. В 

допълнение, над 10% от третокласната пътна мрежа е подобрена, както и част от 

общинската пътна и улична мрежа. С реализирането на проекта за т. нар. „воден цикъл“ е 

подобрена ВиК мрежата в гр. Ямбол и се очаква до 2020 г. да има изградена и ПСОВ и по 

този начин да се повиши дела на населението обслужено от ПСОВ.  

По отношение на индикаторите за Приоритет 3: „Развитие на пазара на труда, 

увеличаване на заетостта, адаптиране на образователни политики и социално 

включване“ се забелязва значителен напредък по всички индикатори, като впечатляващ е 

броят на реализираните проекти за развитие на социални услуги. 

По отношение на индикаторите за Приоритет 4: „Укрепване на 

административния и институционалния капацитет за добро управление“ се 

забелязва значително повишаване на административния капацитет, а до 2020 г. е 

необходимо да се предвидят повече мерки за въвеждане и/или разширяване обхвата на 

възможностите за електронно управление.  

По отношение на индикаторите за Приоритет 5: „Балансирано териториално 

развитие и устойчиво градско развитие“ са реализирани инициативи за подобряване 

облика на населените места – т. нар. „селски райони“. Очаква се до 2020 г. да се 

реализират и основни проекти по одобрената инвестиционна програма от ИПГВР на гр. 

Ямбол и от ИПГВР на гр. Елхово в част енергийна ефективност. 

Необходима е актуализация на Областната стратегия за развитие на област 

Ямбол 2014-2020 г. във връзка с промяна на нормативната рамка, от една страна, 

определяща регионалното развитие в страната и новото понятие за „район за 

целенасочена подкрепа“, както и във връзка с идентифицирани с настоящата 

междинна оценка области за промяна, от друга страна. 

Областната стратегия за развитие и Общинските планове за развитие са публични 

документи и са публикувани в съответните интернет страници на Областната 

администрация и на Общинските администрации, както и в Портала за обществени 

консултации на Министерски съвет – www.strategy.bg.  

http://www.strategy.bg/
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XI. СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ 

Абревиатура Значение 

АЗ Агенция по заетостта 

ВЕИ Възобновяеми енергийни източници 

ДБТ Дирекция „Бюро по труда” 

ЕЗФРСР Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони 

ЕК Европейска комисия 

ЕС Европейски съюз 

ЕСИФ Европейски структурни и инвестиционни фондове 

ЕСФ Европейски социален фонд 

ЕФМДР Европейския фонд за морско дело и рибарство 

ЕФРР Европейски фонд за регионално развитие 

ЗРР Закона за регионалното развитие 

КФ Кохезионен фонд 

ИСУН/ 

ИСУН 2020 

Информационна система за управление и наблюдение на средствата от 

Структурните инструменти на Европейския съюз 

МРРБ Министерство на регионалното развитие и благоустройството 

МСП Малки и средни предприятия 

НСИ Национален статистически институт 

ОДЗ Областна дирекция „Земеделие” 

ОП Оперативна/и програма/и 

ОПАК Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013 г. 

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

ОПОС Оперативна програма „Околна среда” 2007-2013; 2014-2020 г. 

ОПИК Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020  

ОПНОИР Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 

2014-2020 г. 

ОПР Общински план за развитие 

ОПРКБИ Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на 

българската икономика” 2007-2013 г. 

ОПРР Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г./ ”Региони в 

растеж” 2014-2020 г. 

ОПРЧР Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г.; 

2014-2020 г. 

ОСР Областна стратегия за развитие 

ОУ Основно училище 

ППЗРР Правилник за прилагане на закона за регионално развитие 

ПРСР Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.; 2014-2020 г. 

ПСОВ Пречиствателна станция за отпадъчни води 

ПЧП Публично-частно партньорство 

РИОСВ Регионална инспекция по околната среда и водите 

СОУ Средно общообразователно училище 

ЦДГ Целодневна детска градина 

ЦНСТ Център за настаняване от семеен тип 

ЦОМПСИ Сдружение “Център за образователни програми и социални 

инициативи” - Ямбол 
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XII. СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ ОСНОВНИ ИЗТОЧНИЦИ НА 

ИНФОРМАЦИЯ 

Използваните източници на информация за изготвянето на настоящите междинна 

оценка и доклад за резултатите от нея са както следва: 

 Методически указания за разработване на национална стратегия за регионално 

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

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

развитие (2014–2020 г.); 2011 г. МРРБ; 

 Методика за изготвяне на междинна оценка на областна стратегия за развитие, 2009 

г. МРРБ; 

 Методически указания на Министерство на регионалното развитие и 

благоустройство за актуализация на действащите стратегии и планове за 

регионално и местно развитие – 2009 г.;  

 Регионален план за развитие на Югоизточен район за периода 2014–2020 г.; 

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

 Общински планове за развитие на общините от област Ямбол за периода 2014-2020 

г.; 

 Интегриран план за градско развитие и възстановяване на гр. Ямбол 2014-2020; 

 Интегриран план за градско развитие и възстановяване на гр. Елхово 2014-2020; 

 Планове, програми и стратегии на област Ямбол с хоризонт до 2020 г.; 

 Справки, годишни доклади и отчети на общините от област Ямбол, изисквани във 

връзка с изготвянето на МО на ОСР Ямбол; 

 ИСУН и ИСУН 2020 – Информационна система за управление и наблюдение на 

структурните инструменти на ЕС в България;  

 Информация предоставена от дирекциите на Областна администрация – Ямбол; 

 Интернет сайтове и портали: Областна администрация Ямбол, НСИ, АЗ, ОПОС, 

ОПАК, ОПРР, ОПРЧР, ОПРКБИ, ОПИК, ПРСР, ОПРСР и други; 

 Официални данни и статистическа информация от НСИ - http://www.nsi.bg/), 

Справка ОДЗ, гр. Ямбол; Справка ДРСЗ – гр. Бургас, Справка РИОСВ – Ямбол, 

Справка „ВиК“ ЕООД гр. Ямбол, Справка в ИСУН и ИСУН 2020, справка 

въпросници общини от област Ямбол. 

http://www.nsi.bg/
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