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АКЦЕНТИ В СЪДЪРЖАНИЕТО НА ГОДИШНИЯ ДОКЛАД

Част първа. Общи условия за изпълнение на АДИ РПР СИР 2011-2013 г.

Анализ на социално–икономическото развитие на СИР през 2013 г.

ОСНОВНИ ИЗВОДИ:

 Положителни тенденции:

 показателите за макроикономическата ситуация бележат незначително
покачване

 “морската индустрия” се развива относително добре и в свързаност с други
икономически сектори, като формира клъстер

 потенциал за развитие на туризъм, селско стопанство, индустрия,
транспорт

 добре развити образователна и здравна системи, необходимост от
гъвкавост и подобрен достъп

 добре развита пътна мрежа, необходимо е подобряване на
междуселищните пътища в района

 привличане на чуждестранни инвестиции на база стратегическото
географско положение и транспортната инфраструктура на СИР

 стимулиране развитието на полицентрична система от градски центрове и
на Варна като балансьор на столицата в СИР
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Анализ на социално–икономическото развитие на СИР през 2013 г.

ОСНОВНИ ИЗВОДИ

 Отрицателни тенденции:

 туризмът се развива едностранно - само по крайбрежието, недостатъчно се
разнообразяват туристическите продукти

 продължава да е незадоволително нивото на разходи за НИРД

 високо е нивото на външна миграция, особено на млади хора

 нисък е кофициентът на заетост на лицата на 20-64 г. - 59.9%, при
национална цел за изпълнение на Стратегия Европа 2020 - 76% заетост

 задълбочават се неравенствата между център и периферия

 все още е ограничен достъпа и качеството на Интернет в малките градове
и в селата

 силна уязвимост на СИР към предизвикателствата на 21-и век -
глобализацията, енергийната зависимост, демографските и климатичните
промени

АКЦЕНТИ В СЪДЪРЖАНИЕТО НА ГОДИШНИЯ ДОКЛАД
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Част Втора. Напредък през 2013 г. по целите и приоритетите на АДИ РПР 
СИР

Стратегическа цел 1

Приоритет 1: Подкрепа за икономическото развитие, основано на растеж 
и заетост 

 БВП – 7 996 млн.лв, СИР на 4-то място в  страната, нарастване спрямо 2010 г. – 6.6%

 БВП ч/н – 8 294 лв, СИР на 3-то място в  страната, нарастване спрямо 2010 г. - 8.96%

 БВПч/н в СИР - 16.9% от БВПч/н в ЕС-28, СИР сред районите в ЕС с най-нисък БВПч/н

 БДС - 6 920 млн.лв, принос в нац. БДС 10.6%, СИР на 4-то място, нарастване – 7.1%

 КЗ 15-64 г. - 56,5 %, СИР на 4-то място, нарастване спрямо 2012 г. - 1.5%

 КБ -16,9% (ЕС27-10.9% БГ-13%), най-висок в страната, намаление спрямо 2012г. 1.5%

 ПЧИ – 2 024 996,6 хил.евро, СИР на 4-то място, нарастване спрямо 2011 г. – 0.3%

 Изградени обекти за добив на енергия от ВЕИ през 2013 г.– 26, СЕ – 20, ВЕ - 5, БМ- 1, 
СИР на 2-ро място

 Население с подобрен достъп до общ. транспорт – увеличение в областите Варна 
и Търговище

 Рехабилитирана II и III клас ПМ-173.4 км (5,14%), увеличение спрямо 2012г  39,75 км

 Рехабилитирана IV клас ПМ – 335.8 км, увеличение спрямо 2012 г. почти 2 пъти

АКЦЕНТИ В СЪДЪРЖАНИЕТО НА ГОДИШНИЯ ДОКЛАД
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Стратегическа цел 1

Приоритет 2: Постигане на качествен и атрактивен туризъм и 
териториално балансиране на туристическото развитие в СИР:

 Създаване и популяризиране на туристически дестинации на база културно-
историческо наследство – 10 проекта - по ОПРР, СОП ЧБ и ОПТГС “България-
Румъния”,разпределение по области: Варна – 4, Добрич - 3, Търговище – 1, Шумен – 2

 Създаване на нови туристически продукти – 4 проекта – по ОПРР и ОП ЮИЕ 
разпределение по области: Варна – 2, Добрич – 1, Шумен – 1

 Създаване/подобряване на туристически атракции – 9 проекта по ОПРР, СОП ЧБ             
разпределение по области: Варна – 5, Добрич – 1, Шумен – 3

 Инфраструктурно осигуряване на отрасъла (дейности за подобряване на ВиК 
инфраструктурата, транспортните комуникации, осигуряване на екологично устойчива 
околна среда) – 12 проекта по ОПРР, ОПОС и ОПТГС “България-Румъния” 
разпределение по области: Варна – 6, Добрич - 4, Търговище – 1, Шумен – 1

АКЦЕНТИ В СЪДЪРЖАНИЕТО НА ГОДИШНИЯ ДОКЛАД
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Стратегическа цел 2

Приоритет 3: Повишаване потенциала на човешките ресурси и
подобряване на социалната, образователната и културната
инфраструктура

 Население с подобрена социална, образователна, здравна и културна 
инфраструктура – реализирани 68 проекта по ОПРР, Приоритетни оси 1 и 4 и 47 
проекта  по ОПРЧР,  Приоритетни оси 5 и 7

 Намаляване на децата, отпаднали от у-ще – 3.35%, намаление спрямо 2012г. 0.63%

 Брой рехабилитирани образователни заведения – 145, здравни заведения – 6
разпределение по области: Варна – 59, Добрич - 60, Търговище – 8, Шумен – 18

 Брой модернизирани културни обекти и сгради– 56, нарастване спрямо 2012г.- 56% 
разпределение по области: Варна – 7, Добрич - 40, Търговище – 5, Шумен – 4;
модернизирани културни обекти в рамките на ОПРР, Приоритетна ос 1 – 22

 Създадени и възстановени зелени площи в градски агломерации - разпределение 
по области: Варна – 15 дка, Добрич – 35.7 дка, Търговище – 3%, Шумен – 5 обекта; 
реализирани 33 проекта по ОПРР, Приоритетни оси 1 и 4 

АКЦЕНТИ В СЪДЪРЖАНИЕТО НА ГОДИШНИЯ ДОКЛАД
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Стратегическа цел 2

Приоритет 4: Екологизация на средата и устойчиво градско развитие
 Разходи за ОВОС – 212 574 хил.лв., 12,6% от нац. разходи, СИР на 4-то място, 

нарастване спрямо 2011 г. - 0.7%

 % увеличение на населението, използвало общ. гр. транспорт – в отделни общини 
на областите Варна, Добрич и Търговище 

 % население свързано към ПСОВ – 70.2%, СИР на 2-ро място, нарастване спрямо 
2011 г. – 2.6%

 % население обслуж. от рег.с-ми за УО - 98.9%, СИР на 5-то място, нарастване
спрямо 2011 г. 0.1%

 Обновен жилищен фонд -587 сгради,СИР на 1-во място, въпреки намалението
спрямо 2011 г. с 27.1%, разпределение по области: Варна - 443, Добрич – 96, 
Търговище – 18, Шумен - 30

 Нови и рехабилитирани ПСОВ – 2 броя, намаление спрямо 2012 г. два пъти
разпределение по области: Варна-1, Добрич-0, Търговище-1, Шумен-0

 Разширена и реконструирана ВиК мрежа – 46 км, намаление спрямо 2012г. 23% 
разпр. по области в км: Варна -15, Добрич -13.5, Търговище -17.5, Шумен -11.6; дял 
нас. с режим на водоснабдяване 2,5%, увеличение спрямо 2011 г. 1.4%; дял нас. с ВиК 
без пречистване 4.2%, СИР на 1-во място, въпреки високия % в областите Търговище 
и Шумен; реализирани проекти по ОПОС – 31

 Изградени депа за депониране на битови отпадъци - 559 дка заета площ, СИР на 4-
то място,намаление спрямо 2011г. 2.4%; разпределение по области: Добрич -53.7%, 
Варна-30.8%, Шумен – 9.5%, Търговище -6%; реализирани проекти по ОПОС – 6

АКЦЕНТИ В СЪДЪРЖАНИЕТО НА ГОДИШНИЯ ДОКЛАД
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АКЦЕНТИ В СЪДЪРЖАНИЕТО НА ГОДИШНИЯ ДОКЛАД

Стратегическа цел 3

Приоритет 5: Повишаване на административния и проектен капацитет и
подобряване на публичните услуги

 Брой договори по 7-те ОП, съфинансирани от СФ и КФ на ЕС–790, увеличение

спрямо 2012г. 60%, договор. с-ва 1 163 382 447.89 лв, намаление спрямо 2012г.-10%

 Брой договори по ПРСР и ОПРСР, съфинансирани от ЕЗФРСР и ЕФР-92, увеличение

спрямо 2012г.15%, договор. с-ва 32 568 415.18 лв., намаление спрямо 2012г. 63%

 Брой проекти за междурег. сътрудничество - 69, от тях по ОП ТС и ТГС - 55, 

намаление спрямо 2012 г. - 1.8%

 Брой съвместни проекти между рег. и общ. адм., частен сектор и НПО – 36, по 

ОПРР, ОПАК, ОПОС, ОП ТС и ТГС, увеличение спрямо 2012 г. над 10 пъти

 Дял на общините, прилагащи мерки за ТС - 91.4%, увеличение спрямо 2012 г. - 42,8%

 Общо договори, съфинансирани от ЕС - 937, увеличение - 49,6%, общо значими 

проекти, финансирани от други източници, извън ЕФ – 143, увеличение - 16.3%

 Брой обучени служители в обл. и общ. адм.–1297ч., увеличение спрямо 2012г.-74.3%

 Брой обучени служ. по упр. и фин. на проекти– 223, намаление спрямо 2012г.-13.2%

 Извод: наличен капацитет за упр. на ЕС средства, затруднено фин. състояние на 

общините, необходимост от кредитен ресурс за изпълнение на проектите
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АКЦЕНТИ В СЪДЪРЖАНИЕТО НА ГОДИШНИЯ ДОКЛАД

Част Трета. Действия, предприети от РСР СИР за осигуряване на 
ефективност и ефикасност  при изпълнението на АДИ РПР СИР 2011-2013 
през 2013 г.

 със съдействието на Председателя на РСР СИР, обл. управители и кметовете на общини 
в СИР, УО на ОП и ГД «СПРРАТУ» в МРР - събрани, обобщени и анализирани данни по 
всички индикатори за наблюдение на Плана, с изкл. на 1 (брой фирми); 

 на 4-те съвместни заседания на РСР и РКК СИР представена обобщена информация за 
изпълнението на ОП 2007-2013 и подготовката на ОП 2014-2020;     

 РПР СИР 2014-2020 г. обсъден от РСР СИР и приет с решение на МС от 31.07.2013 г.: 

 Дял на областите с приети ОСР 2014-2020 г. – 100 %
 Дял на общините в СИР с разработени ОПР – 100%, с разраб. ГД за 2013 г. - 60%;

 на 4-те съвместни заседания на РСР и РКК СИР представени и обсъдени общо 14 
ключови за СИР секторни стратегии, политики, програми и проекти;

 с право на съвещателен глас в заседанията са участвали: 12 предст. на ТЗ на 
изпълнителната власт, 3 предст. на академични организации, 13 предст. на НПО в 
сферата на социално-икономическото развитие в СИР;

 на заседания на РСР СИР обсъдени и изготвени арг. предложения за: идентифиц. в ОП 
за периода 2014-2020 на мерки за борба с ерозията и свлачищата в крайбрежните зони, 
присъединяване на обл. Варна към ОПТГС 2014-2020 финансиране ГИП за дейността на 
Съвета, ускорено изграждане на регионални пътища, възст. на летище Търговище.
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Част Четвърта. Заключения и предложения за подобряване на
резултатите от наблюдението на РПР СИР

 Заключения и предложения относно използваните данни от източниците на 
информация на национално, регионално и местно нива:

- данни по ключови и основни индикатори от източници на нац. ниво са за 2 години
назад, което затруднява актуалния социално-икономически анализ;

- данни по индикатори за отчитане на глобалните еколог. проблеми и постигане
целите на Стратегия Европа 2020 са само на нац. ниво, което затруднява
установяването на между- и вътрешнорегионални различия;

- уеднаквяване на наблюдаваните показатели с НСИ и други институции, създаване
на централизирана междуведомствена информационна система

 Заключения и предложения относно ролята на РСР СИР в процеса на
наблюдение на РПР СИР:

- ГИП за дейността на РСР финансово неосигурена и през 2013 г.

- предвиждане на индикативни средства за дейността на РСР СИР в проекто-
бюджетите на ОА

- осигуряване на фин. средства за създаване на специализирани работни групи

- осигуряване публичност на Последващите оценки на РПР СИР и ОСР 2007-2013

- координация между всички институции и заинтересовани страни в процеса на
наблюдение изпълнението на РПР СИР 2014-2020

АКЦЕНТИ В СЪДЪРЖАНИЕТО НА ГОДИШНИЯ ДОКЛАД
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АКЦЕНТИ В СЪДЪРЖАНИЕТО НА ГОДИШНИЯ ДОКЛАД

Приложение 1:

 Таблици по индикаторите за наблюдение

Приложение 2:

 Доклад за 2013 г. по наблюдението и контрола при прилагането на АДИ РПР СИР

2011-2013 г., включително на мерките за предотвратяване, намаляване или

отстраняване на екологичните щети в резултат на изпълнението на плана през

2013 г., съгласно Становище 7-3/2005 г. на МОСВ по ЕО на РПР СИР 2007-2013 г.

Докладът съдържа:

 изпълнение през 2013 г. на мерките за предотвратяване, намаляване или

отстраняване на екологичните щети в резултат на изпълнението на плана, въз

основа на актуалния анализ на икономическото, социалното и екологично състояние

на СИР

 Изпълнение през 2013 г. на мерките по наблюдението и контрола при прилагането на

АДИ РПР СИР 2011-2013 г. по компоненти и фактори на околната среда, въз основа

на данни от Годишните доклади за състоянието на ОС на РИОСВ Варна, Шумен и

Бургас (за община Бяла)
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