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ВЪВЕДЕНИЕ 

Този документ представя резултатите от извършената последваща оценка (ПО) на 

Общинския план за развитие (ОПР) на община Бяла за периода 2007-2013 г., изготвена в 

изпълнение на нормативните изисквания на Закона за регионалното развитие (ЗРР - чл.34 и 

чл.36) и Правилника за неговото прилагане (ППЗРР). 

Oбщинският план за развитие на община Бяла за периода 2007–2013 г. е средносрочен 

планов документ, съобразен с националната политика за регионално развитие и бюджетните 

планове на Европейския съюз. Той е основополагащ, стратегически, динамичен документ и 

важен инструмент при формирането и провеждането на устойчиво и балансирано местно 

развитие в посочената територия. Документът очертава средносрочната перспектива за 

икономическо, социално, инфраструктурно и екологично развитие на общината.  

Разработването на ОПР е започнало с Решение №184 по Протокол №13 на Общински 

съвет – Бяла от 15.12.2004 г. Oбщинският план е приет през 2005 г. на основание чл.21, ал.1, т. 

12 от ЗМСМА и чл. 14, ал. 4 от ЗРР и допълнен с Решение на ОС №22 по Протокол №3 от 

20.03.2008 г. 

През 2011 г. е извършена Междинна оценка за изпълнението на ОПР на община Бяла за 

периода 2007–2013 г., в резултат, на което е направена препоръка и е изготвен Актуализиран 

документ за изпълнението на плана. В настоящата последваща оценка обект на изследване ще 

бъде както ОПР на община Бяла за периода 2007-2013 г., така и Актуализирания документ за 

неговото изпълнение, изготвен през 2011 г. 

Последващата оценка на изпълнените общински планове за развитие е заключителния 

етап в комплексната система за оценяване реализацията на основните управленски документи, 

предхождан от предварителна и междинна оценки. Чрез последващата оценка се прави 

рекапитулация на цялостното изпълнение на плана, качеството на получените резултати и 

нивото на постигнатите очаквани и неочаквани ефекти за общинската територия. 

Последващата оценка е предприето действие за анализ на провеждането и резултатите от 

определен брой инициативи, които се осъществяват в повече или по-малко, формализирана 

методологична и институционална рамка с оглед на отчитането и/или подобряването на 

определени публични дейности, по-специално посредством сравняване на резултатите с 

поставените цели и с използваните средства. 

Съизмеримостта на постигнатите резултати с първоначално формулираните цели води 

до търсене на обяснение за отклоненията, т.е. до изследване на причините за идентифицирани 

дефицити и извличане на поуки, които да бъдат полезни за следващия програмен период. 

Последващата оценка има за цел да установи как са използвани обществените ресурси, 

каква е ефикасността на извършените интервенции, в каква степен са потвърдени предвидените 
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резултати и постигнати заложените цели. Тя проучва факторите за регистрирания успех или 

неуспех на намеренията за промяна, прави обобщени изводи за устойчивостта на резултатите и 

осигурената продължителност на въздействията. В идеалния случай тази оценка следва да се 

изготви по време на следващото програмиране, т.е. препоръките от отчетените грешки и 

слабости да намерят отражение в новия ОПР или в неговите актуализации. Последващата 

оценка е част от различните механизми за контрол на публичните действия. 

Целта на настоящата последваща оценка е да осигури независима и актуална 

информация за постигнатите резултати от прилагането на Общинския план за развитие на 

община Бяла през периода 2007-2013 г., да направи препоръки относно провеждането на 

политиката за регионално и местно развитие и за подобряване на управлението и 

координацията през новия програмен период. 

За постигането на тази цел са изпълнени следните задачи:  

• Изследване на резултатите от изпълнението и общото въздействие на ОПР; 

• Актуален преглед на изпълнението на плана за съответствие и приложимост на 

заложените цели и приоритети; 

• Изводи и препоръки за подобряване на политиката за регионално и местно развитие през 

новия програмен период. 

Основните критерии, които са използвани при изготвяне на последващата оценка на ОПР 

са: приложимост, обоснованост, ефективност, ефикасност, въздействие и устойчивост. 

В изготвянето и обсъждането на проекта на Последваща оценка на изпълнението на 

Общинския план за развитие на община Бяла за периода 2007-2013 г. взеха участие 

представители на Общинската администрация и различни заинтересовани страни. 

 

І. Методология на извършване на последващата оценка 

Последващата оценка на изпълнението на Общинския план за развитие на община Бяла 

за периода 2007-2013 г. се фокусира върху аналитичния обзор и сравнителния анализ на 

резултатите и въздействието от прилагането на ОПР при отчитане на настъпилите социално-

икономически и политически промени на местно, регионално и национално ниво, в светлината 

на промените в регионалната политика на ЕС и регистрираните резултати от прилагането на 

оперативните програми за България.  

Избраната методика е насочена към постигане на обективност на оценката относно 

изпълнението на ОПР, стратегията и мерките за координация на документа. Последващата 

оценка преминава през следните основни етапи: проучване, анализ и оценка, съгласуване и 

приключване.   
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Методиката за осъществяване на последващата оценка се основава на структуриран и 

систематичен процес на събиране, анализиране и представяне на информацията и може да бъде 

обобщена по следния начин:   

1. Избор на логика на интервенцията. Избраната методика за оценка насочва вниманието 

върху изпълнението и подобряването на качеството на планирането. Фокусът върху 

изпълнението се постига чрез оценка на ефикасността и ефективността, докато фокусът върху 

подобряването на качеството и съотносимостта на планирането се постига чрез:  

• актуален преглед на изпълнението на ОПР;  

• изследване на промените в контекста на плана за развитие;  

• извършване на необходимите промени, за да се оптимизира въздействието на ОПР.  

2. Разработване на оценителна методика. Методическият инструментариум на 

последващата оценка включва използването на определени критерии за оценка, които 

характеризират потенциала за реализация и качеството на резултатите при изпълнението на 

Общинския план за развитие на община Бяла 2007–2013 г.:  

• Стратегическо съответствие и хармонизация с целите и приоритетите на политиката за 

регионално и местно развитие за текущия планов и програмен период;   

• Нормативно съответствие с принципите, правилата и стандартите за планиране на 

регионалното развитие, залегнали в националното законодателство за регионалното развитие;  

• Отразяване и влияние върху състоянието и промените в социално-икономическия 

профил на общината за наблюдавания период след 2007 г.;  

• Постигнати резултати, въздействие и изпълнение на целите и приоритетите на ОПР;  

• Ефективно и ефикасно използване на ресурсите за развитие на територията на 

общината;  

• Политическа и социална ангажираност, административен и институционален капацитет 

за прилагане на политиката за устойчиво интегрирано регионално и местно развитие;  

• Устойчивост на постигнатите желани ефекти – ще продължат ли те да съществуват и 

отвъд времевия хоризонт на ОПР.  

Количествените индикатори за наблюдение на ОПР, определени в самия план за 

развитие, не осигуряват достатъчна база за изготвяне на обективна последваща оценка.  

В резултат, екипът предварително разработи критерии за оценка, които да допълват 

количествените параметри. Основната им цел е да определят качеството и степента на 

изпълнение на целите и приоритетите, да допринесат за поставянето на обективна оценка на 

развитието на общината и сравнение на постигнатите резултати и ефективно планиране на 

следващите действия.  
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3. Набиране на данни – първични и вторични. Методите за набиране на информация за 

изпълнение на последващата оценка са:  

• Работни срещи и консултации с представители на община Бяла;  

• Работа с документи и статистическа информация – подбор, съпоставяне, анализ, оценка 

и екстраполация, синтез.  

На този етап беше създадена организация за събиране на статистическа информация и 

проучване на основните планови и стратегически документи - Общински план за развитие 

(ОПР) на община Бяла 2007-2013 г., Междинна оценка на изпълнението на Общински план за 

развитие (ОПР) на община Бяла 2007-2013 г., Актуализиран документ за изпълнение на (ОПР) 

на община Бяла 2007-2013 г., Областната стратегия за развитие на област Русе 2005-2015 г., 

Актуализиран документ за изпълнение на Регионален план за развитие на Северен централен 

район 2011-2013 г. и др. 

При изготвянето на доклада бе обработена и анализирана статистическа информация, 

публикувана официално от Националния статистически институт и Агенция по заетостта. 

Проследени са конкретните приноси на отделните оперативни програми за изпълнение на всеки 

от приоритетите на ОПР, като е направена количествена експертна оценка (в %) и са 

използвани данни от Информационната система за управление и наблюдение на структурните 

инструменти на Европейския съюз - ИСУН. Анализиран е напредъка по всички приоритети на 

ОПР, като избраният подход на качествено оценяване позволява да бъдат направени изводи и 

заключения в сравнителен план за степента на изпълнение на приоритетите на ОПР.  

Събрана бе базова информация и статистически данни за нуждите на анализа и оценката 

от Общинска администрация - Бяла. За целите на проучването бяха използвани справки, 

въпросници и събирана информация в Интернет. Проведени бяха срещи и консултации със 

служители на Община Бяла и заинтересовани страни.   

4. Обработка и анализ на събраната информация. Използваните методи за анализ на 

събраната информацията са: сравнителен анализ; причинно-следствен анализ; аналогия; 

екстраполация; критериална оценка; експертна оценка; синтез; индукция; дедукция; селекция.  

5. Приложение на оценителната методика – Този етап включва обобщаване, анализ и 

оценка на събраните данни, факти и информация. Последващата оценка обхваща времевия 

период 2007 - 2013 г., като анализите, констатациите и експертните преценки ще се отнасят до 

тенденции или ключови и характерни за периода факти и данни, без да се достига до детайли по 

години или по отделни компоненти на икономическите, социалните и екологичните сектори.  

Последващата оценка включва анализ и оценка и на изпълнението на целите и 

приоритетите, релевантността на ОПР и капацитета за координация на отговорните за неговото 
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прилагане органи. Направени са съответните изводи, обобщения и препоръки за разработването 

и подобряване на работата по изпълнение на плановия документ за новия програмен период.  

6. Формулиране на изводи и препоръки.  

Изводите и препоръките по отношение на изпълнението на ОПР за изминалия програмен 

период и насоките за следващия ще са базирани на:  

• Експертност при разработването на последващата оценка;  

• Актуална, достоверна и пълна количествена и качествена информация;  

• Адекватни методи и за анализ;  

• Обективна система от критерии за оценка;  

• Ясно очертани и описани тенденции за развитие на общината;  

• Обективни критерии за оценка на изпълнението, на стратегията и на координацията.  

• Фактологически и методически обосновани оценки и препоръки за разработване на 

плановия документ на общината за следващия програмен период.  

Прилагането на описаната методология за оценка дава основание да бъдат посочени 

няколко съществени извода:   

• ОПР на община Бяла следва да бъде съобразен в контекста на новите стратегически 

насоки на ЕС в областта на регионалната политика за периода 2014-2020 г.;  

• Новата европейска стратегия на ЕС „Европа–2020” трябва да бъде отчетена при 

разработването на ОПР с оглед осигуряване на по-висока степен на кохезия на плановия 

документ с перспективната европейска политика.  

• Необходимо е структурата и съдържанието на плана да бъдат оптимизирани и 

актуализирани в съответствие с конкретните операции и схеми по оперативните програми за 

България, съфинансирани от фондовете на ЕС през периода 2014-2020 г и разработваната 

национална концепция за програмиране на развитието през настоящия програмен период.  

• Преглед на индикаторите за мониторинг и оценка на изпълнението на ОПР и тяхното 

допълване и прецизиране. Препоръчително е индикаторите за оценка да имат количествена 

характеристика и да се определят формите за тяхното предварително събиране, с цел 

обезпечаване с данни на оценката и планиране на последващи действия.  

• Усъвършенстване на организацията и подобряване на комуникацията както между 

ангажираните с изпълнението и наблюдението на ОПР длъжностни лица, така и повишаване на 

прозрачността и информираността на обществото за изпълнението на ОПР. Възможните 

решения тук са създаване на предпоставки за ранна диагностика на несъответствия и 

съществени пропуски в процеса по изпълнение на планираното планово развитие.  

• Повишаване на съществуващия административен капацитет в областта на изготвянето, 

изпълнението, отчитането, наблюдението и вътрешната оценка на стратегически и планови 
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документи, както и тяхното актуализиране в съответствие с динамично променящата се 

заобикаляща среда.  

Източници на информация - ОПР се реализира главно чрез ефективната реализация на 

проекти и програми за местно развитие в рамките на общината, изпълнявани от публични и 

частни организации. Важно е да бъдат отчитани постигнатите резултати по проекти, получили 

безвъзмездно финансиране по ОП, както и такива с междурегионален характер.  

Информационното осигуряване на последващата оценка се базира на следните по-

важни  източници:  

• Официални страници на УО на оперативните програми;  

• Регионална статистика на Евростат;  

• Данни, анализи и публикации на НСИ и АЗ;  

• ИСУН - Информационна система за управление и наблюдение на структурните 

инструменти на ЕС в България;  

• Официалната страница на Европейския съюз;   

• Официални справки от Община Бяла. 

За събиране на информация бяха разработени въпросници, които бяха предоставени за 

попълване на Общинска администрация – Бяла, структурите на гражданското общество и 

представители на бизнеса на територията на общината. Проведени бяха и срещи- консултации с 

представители на администрацията и заинтересовани лица.    

Изследвани и анализирани документи в процеса на изготвяне на последващата оценка:  

• ОПР на община Бяла за периода 2007 – 2013 г.;  

• ОСР на област Русе за периода 2005 – 2015 г.;  

• Междинна оценка по изпълнение на ОПР на община Бяла за 2007 – 2013 г.;  

• Актуализиран документ за изпълнение на ОПР на община Бяла 2011–2013 г.;  

• Актуализиран документ за изпълнение на РПР на СЦР;  

• Официални справки и доклади за изпълнение на проекти, програми и политики на 

територията на община Бяла;  

• Бюджети на община Бяла;  

• Планове на капиталовите разходи на Община Бяла за 2007-2013 г.;  

• Секторни стратегии и програми на общината;  

• Годишни справки и доклади за изпълнението на ОПР;  

• Актуални стратегически документи от по-високи нива;  

• Стратегия „Европа 2020”;  

• Методически указания за актуализиране на действащите стратегии и планове за 

регионално и местно развитие. 
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ІІ. Оценка на първоначалните резултати от изпълнението и 

общото въздействие   

Идеята на Последващата оценка за изпълнението на Общинския план за развитие е да 

обобщи с изводи какви са постиженията, на основата на придобитите ползи (резултати) от 

предприетите действия и получените ефекти (въздействия) от реализираните цели, довели до 

промяна в средата и условията на живот на местната общност.  

В стратегическата част на Общинския план за развитие на община Бяла 2007-2013 

г. са включени: Визия (В), Мисия (М), 4 приоритета (П), 5 специфични цели (СпЦ) и 15 

мерки (М).  

Визията е обобщена представа/желание на една общност за стандарта на живот и 

качествата на средата, която тя изгражда, поддържа и обитава.  

Визията за развитие на община Бяла, отразена в ОПР е: 

„Постигане на устойчиво развитие и утвърждаване на община Бяла като 

привлекателно място за инвестиции, производство, търговия и пълноценен живот”. 

В Актуализираният документ за изпълнение на Общинския план за развитие (АДИОПР), 

визията за развитие на общината е формулирана по следния начин: 

„Утвърждаване на община Бяла като привлекателно място за инвестиции и 

пълноценен живот, с добре изградена инфраструктура, развито земеделие, производство, 

туризъм и чиста природа”. 

Дългосрочната политика на община Бяла, очертана във визията играе ключова роля за 

постигането на устойчивото и балансирано местно развитие в различни аспекти икономически, 

социален, екологичен и териториален.  

Мисията дефинира стратегическата роля на община Бяла за осъществяването на 

посочената визия и постигане целите на ОПР. Тя включва следните по-важни дейности: 

- Доизграждане и поддържане на модерна и адекватна на потребностите инфрастуктура 

и създаване на  здравословна екологична среда. 

- Гарантиране на устойчива бюджетна политика и създаване на благоприятни 

инвестиционни условия за местно икономическо развитие и за повишаване на заетостта, чрез 

обединяване усилията на местната власт, местния бизнес и неправителствения сектор. 

- Осигуряване на условия за инвестиции в социалната сфера, чрез стимулиране на 

достъпно, модерно и качествено образование, здравеопазване, социални услуги, култура, спорт 

и туризъм и разширяване възможностите за отдих и развлечения. 

- Прозрачност и публичен контрол в местното самоуправление и разширяване 

възможностите за гражданско участие в него, в обществения живот и в реализацията на 

проектите, финансирани от Общинския бюджет, ЕС и други донорски организации. 
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В унисон с визията за развитие и мисията в ОПР на община Бяла са включени 4 основни 

приоритета:  

Приоритет 1:  Подобряване на инфраструктурата. 

Приоритет 2: Подобряване на инвестиционния климат и подкрепа на малкия и 

среден бизнес. 

Приоритет 3: Повишаване заетостта и качеството на работната сила. 

Приоритет 4: Прозрачно и ефективно управление и стабилизиране на 

социалните процеси. 

Като цяло структурата на стратегическата част в АДИОПР е запазена с изключение на 

броя на приоритетите, които от 4 стават 5, както следва: 

П-1:  Подобряване на инфраструктурата. 

П-2:  Опазване на околната среда. 

П-3: Повишаване на заетостта, конкурентоспособност и стимулиране на 

инвестициите. 

П-4: Развитие на човешките ресурси, образованието, културата и 

подобряване на социалните и здравни услуги.  

П-5: Прозрачно, ефективно управление и качествени административни услуги.  

Стратегическите цели и приоритети на ОПР – Бяла като цяло са съгласувани и уместни 

по отношение на плановите и стратегически документи от по-високо ниво.  

Приоритетите в АДИОПР ще се използват за базови при извършване на 

последващата оценка. Първият и най-важен приоритет е насочен към доизграждането и 

поддръжката на техническата инфраструктура в общината. 

Вторият приоритет касае опазването на околната среда.  

Третият е свързан със стимулиране на инвестициите в общинската икономика, 

повишаване на конкурентоспособността и на заетостта.  

Четвъртият приоритет предвижда развитие на човешките ресурси, образованието, 

културата и подобряване на социалните и здравните услуги за населението. 

Последният пети приоритет е свързан с укрепване на административния капацитет, 

ефективно управление и предоставяне на качествени административни услуги за гражданите.  

В своята съвкупност така формулираните приоритети и тяхната успешна реализация  

допринасят за изпълнение на визията и постигане целите на регионално, национално и 

европейско ниво. 
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Заложените в АДИОПР на община Бяла 12 специфични цели детайлизират 

изпълнението на приоритетите, стратегическата цел  и визията: 

Към Приоритет 1:  

Специфична цел 1: Подобряване и доизграждане на техническата инфраструктура, 

благоустрояване на други открити площи. 

Специфична цел 2: Енергийна ефективност и развитие на информационно-

комуникационните технологии. 

Към Приоритет 2:  

Специфична цел 1: Осигуряване на устойчиви дейности по управление на отпадъците и 

опазване на околната среда. 

Специфична цел 2: Опазване и разширяване на зелената система. 

Към Приоритет 3:  

Специфична цел 1: Повишаване на заетостта. 

Специфична цел 2: Подобряване на инвестиционния климат и подкрепа на малкия и 

средния бизнес. 

Специфична цел 3: Стимулиране развитието на селското стопанство и туризма. 

Към Приоритет 4:  

Специфична цел 1: Повишване качеството на образованието.  

Специфична цел 2: Развитие на културата и спорта. 

Специфична цел 3: Подобряване достъпа до здравеопазване и качеството на социалните 

услуги. 

Към Приоритет 5:  

Специфична цел 1: Усъвършенстване управлението на финансите и общинската 

собственост 

Специфична цел 2: Подобряване на административния капацитет и качеството на 

административните услуги 

В АДИОПР са заложени 23 мерки, голяма част от тях са релевантни и адекватни на 

съществуващата социално-икономическа ситуация в Бяла, на приоритетите и целите за 

развитие и финансовите възможности на общината.  

Постигането на целите на ОПР – Бяла допринася пряко за изпълнение целите на ОСР - 

Русе, РПР на СЦР, НСРР и реализира на практика общоевропейските цели на местно ниво. 

Стратегията за реализация на ОПР обхваща и проследява взаимовръзката между 

формулираната визия за развитие, определените приоритети за действие и техните специфични 
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цели, които трябва да бъдат постигнати посредством изпълнението на конкретни мерки, 

проекти и предвидените в проектите дейности.   

В извършената междинна оценка за изпълнението на ОПР се съдържа подробна 

аналитична информация за дейностите, ресурсите и получените въздействия на плана от 

началото на неговата реализация до 2011 г. включително. Анализът проследява изпълнението 

на приоритетите, като оценката е направена на база Справки от Община Бяла за реализираните 

през периода 2007-2011 г. проекти, въпросник, попълнен от Общината, Отчети и Доклади на 

Кмета, данни от различни институции и информация от ИСУН. 

За плановия период 2007-2013 г. в Индикативната финансова таблица към 

Общинския план за развитие на община Бяла са заложени за изпълнение 56 дейности и 

проекти на обща стойност 25 177 000 лева. 

Докладът за междинна оценка на ОПР показва, че за периода 2007-2010 г. са 

реализирани 66 общински проекта и дейности на обща стойност 11 267 921 лева. От тях 

успешно приключени са 63 проекта на обща стойност 6 459 766 лева.  Изводът е, че на етапа на 

междинна оценка към 2010 г. Община Бяла е постигнала 118% техническо изпълнение на ОПР 

на база реализирани дейности и проекти и 45% финансово изпълнение на база планирани и 

реализирани инвестиции по общински проекти.  

В изготвения през 2011 г. Актуализиран документ е съставена нова Индикативната 

финансова таблица за последните три години от периода на действие на ОПР - 2011-2013 г., с 

актуални прогнозни цени на проектите. В нея са предвидени инвестиции на обща стойност 122 

369 000 лева по петте основни приоритета на ОПР, като най-много средства - 63 179 000 лева са 

заложени за проекти, финансирани от ОПОС, 33 476 000 лева са предвидените инвестиции от 

ПРСР и 10 723 000 от ОПРР. Общо от оперативни програми, съфинансирани от ЕС са 

предвидени средства в размер на 76 314 000 лева. Държавните субсидии за изпълнение на ОПР 

са 887 000 лева, частните инвестиции – 1 365 000 лева, а собствените бюджетни средства на 

Община Бяла – 789 000 лева. 

В АДИОПР са заложени 111 проекта на обща стойност 122 369 000 лева, голяма 

част от тях са с по-продължителен период на реализация и ефекта и въздействието им ще се 

оценява през новия програмен период 2014-2020 г. 

Настоящата последваща оценка за изпълнение на ОПР използва за база първоначално 

заложения брой проекти и инвестиции и изследва резултатите и въздействието на всички 

проекти и дейности за периода 2007-2013 г., за които има събрани данни и информация. 

Оценява се и постигнатия през последните три години напредък в изпълнението на АДИОПР. 

Реалните резултати от изпълнението на ОПР са представени в следващата таблица: 
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Таблица 1: Справка за проектите и дейностите на Община Бяла през периода 2007-2013 г.  

 

№ 

по 

ред 

Наименование на 

проект/дейност  

Период на 

изпълнение 

(години) 

Обща 

стойност 

(лева) 

Източник на 

средства – 

програма, 

фонд, бюджет            

(собствен 

финансов 

принос в 

лева) 

Статус на 

проекта – 

приключен, 

в процес на 

изпълнение 

Съответствие 

с Общинския 

план за 

развитие/ 

АДИОПР  

1 

Обновяване и 

реконструкция настилки 

пред църква “Свети Георги” 

и часовникова кула 
2007 197 308 

Проект 

„Красива 

България” и 

собствени 

средства 

(99 544) 

приключен Приоритет 1 

2 

Демонтиране на 

съществуваща  повредена 

настилка и направа на нови 

тротоарни настилки по 

пешеходните зони на улици 

„Васил Левски” 

„Хаджи Димитър” 

„Панайот Волов” 

Площад ”Екзарх Йосиф-І” 

2007 61 157 

Собствени 

бюджетни 

средства на 

Община Бяла 

(61 157) 

приключен Приоритет 1 

3 

Подобряване (ремонт) на 

улична мрежа в Община 

Бяла, участък: Вътрешно 

квартален път 

2007-2009 119 622 

Програма 

САПАРД и 

собствени 

средства 

(34 712) 

приключен Приоритет 1 

4 

Ремонт на съществуваща 

пътна настилка-зарязване на 

повредени участъци и 

направа на бетонова 

настилка по улици: 

Част от „Минчо 

Папазчиков” 

Част от”Места” 

Част от „Искър” 

Част от „Плевен” 

2007 107 957 

Целева 

субсидия за 

капиталови 

разходи от 

републикански

бюджет и 

собствени 

средства  

(19 157) 

приключен Приоритет 1 

5 

Ремонт на уличната 

настилка по улица 

”Г.Бенковски”-Бяла , 

ул.”Иван Вазов”-

с.Босилковци и 

ул.”Г.Димитров”-

с.П.Косово 

2007-2008 214 425 

Целева 

субсидия 

МРРБ 

приключен Приоритет 1 

6 

Направа на нова 

канализация на ул. 

Шишман и 

присъединяването и към 

канализационната система 

на града 

2007 8 200 

Целева 

субсидия за 

капиталови 

разходи от 

републикански 

бюджет 

приключен Приоритет 2 

7 

Канализация ул.В.Априлов-

гара Бяла нова канализация 2007 29 600 

Целева 

субсидия за 

капиталови 

приключен Приоритет 2 
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разходи от 

републикански 

бюджет 

8 

Канализация ул. Хаджи 

Димитър- нова канализация 

2007 29 978 

Целева 

субсидия за 

капиталови 

разходи от 

републикански 

бюджет и 

собствени 

средства 

(3 478) 

приключен Приоритет 2 

9 

Изграждане на нова улична 

осветителна уредба на 

градска магистралана 2 км. 

от моста над р.Янтра в 

посока-София 

2007 199 960 

Проект 

„Красива 

България” и 

собствени 

средства 

(101 315) 

приключен Приоритет 1 

10 

Осветителна уредба на 

градска магистрала от ДЗС 

до Бензиностанция 

„Лукойл” 

 

2007-2008 495 015 

Целева 

субсидия 

МРРБ 

приключен Приоритет 1 

11 

Реконструкция на сградата 

на ОУ – с.Копривец 

2007 144 270 

Републикански 

бюджет-

Оптимизация 

на училищната 

мрежа 

приключен Приоритет 4 

12 

Доизграждане на нова 

сграда на СОУ – Бяла 

2007-2010 811 298 

Републикански 

бюджет-

Оптимизация 

на училищната 

мрежа 

приключен Приоритет 4 

13 

Ремонт на сградата на 

ДДЮ”Калина” – Стърмен 2007 9 443 

Собствени 

средства на 

Община Бяла 

приключен Приоритет 4 

14 

Преасфалтиране път 

Бистренци-Дряновец 

2007 80 300 

Целева 

субсидия за 

капиталови 

разходи от 

републикански 

бюджет 

приключен Приоритет 1 

15 

Преасфалтиране път ІV 

Босилковци-гара Бяла 

2007 53 800 

Целева 

субсидия за 

капиталови 

разходи от 

републикански 

бюджет 

приключен Приоритет 1 

16 

ППР – пречиствателна 

станция 
2007 1 920 

Собствени 

средства на 

Община Бяла 

(1 920) 

приключен Приоритет 2 

17 

Устройствена зона за 

многофункционално 

ползване – с.Ботров 2007 37 900 

Целева 

субсидия за 

капиталови 

разходи от 

републикански 

приключен Приоритет 1 
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бюджет 

18 

Реконструкция настилка 

ул."Битоля" ОК335-ОК469 - 

/60м/ 
2008 11 534 

Целева 

субсидия за 

капиталови 

разходи от 

републикански 

бюджет 

приключен Приоритет 1 

19 

Реконструкция настилка 

ул."Пиротска" ОК93-ОК103 

/50м/ 
2008 9 962 

Целева 

субсидия за 

капиталови 

разходи от 

републикански 

бюджет 

приключен Приоритет 1 

20 

Възстановяване на настилка 

ул."Кичево"ОК146-ОК147 -

140м 
2008 14 230 

Целева 

субсидия за 

капиталови 

разходи от 

републикански 

бюджет 

приключен Приоритет 1 

21 

Възстановяване на настилка 

ул."Стара планина"ОК439-

ОК437-200м 
2008 26 170 

Целева 

субсидия за 

капиталови 

разходи от 

републикански 

бюджет 

приключен Приоритет 1 

22 

Възстановяване на настилка 

ул."Баба Тонка"ОК210-

ОК227 /95м/ 
2008 8 949 

Целева 

субсидия за 

капиталови 

разходи от 

републикански 

бюджет 

приключен Приоритет 1 

23 

Възстановяване на настилка 

ул."Н.Обретенов"- ОК 72-

ОК146/157м/ 
2008 10 068 

Целева 

субсидия за 

капиталови 

разходи от 

републикански 

бюджет 

приключен Приоритет 1 

24 

Канализация 

ул."Прилеп"кв."Дружба – 

направа на нова 

канализация. 
2008 11 190 

Целева 

субсидия за 

капиталови 

разходи от 

републикански 

бюджет 

приключен Приоритет 2 

25 

Канализация ул."Черни 

дол" – ремонтиране на 

канал за повърхностни 

оточни води, свързване с 

канализацията на града и 

ремонт на чешма. 

2008 6 225 

Целева 

субсидия за 

капиталови 

разходи от 

републикански 

бюджет 

приключен Приоритет 2 

26 

Канализация ул."Средна 

гора" ОК322 

 към ул."11 декември"- 

направа на нова 

канализация на част от 

улицата и свързването и 

към канализацията на града. 

2008 9 901 

Целева 

субсидия за 

капиталови 

разходи от 

републикански 

бюджет 

приключен Приоритет 2 
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27 

Канализация ул."Раковска"- 

ОК59-ОК67/110м/ - направа 

на нова канализация на част 

от улицата  и свързването и 

към канализацията на града. 

2008 25 877 

Целева 

субсидия за 

капиталови 

разходи от 

републикански 

бюджет 

приключен Приоритет 2 

28 

Основен ремонт и 

реконструкция път 

Босилковци -гара Бяла 

от км + 4.400 до км +11.800 

2008 80 018 

КР- Общинска 

пътна мрежа приключен Приоритет 1 

29 

Преасфалтиране път 

Бистренци - Дряновец-

Копривец 

от км +2.200 до км +12.900 

2008 37 111 

КР- Общинска 

пътна мрежа приключен Приоритет 1 

30 

Основен ремонт водосток 

при км 9+713 и настилка 

при км 10+154  

по пътя Ботров - Стърмен 

2008 16 974 

КР- Общинска 

пътна мрежа приключен Приоритет 1 

31 

Възстановяване настилка 

ул."Шишман" 

2009 13 487 

Целева 

субсидия за 

капиталови 

разходи от 

републикански 

бюджет 

приключен Приоритет 1 

32 

Възстановяване настилка 

ул."Средна гора" 

2009 11 890 

Целева 

субсидия за 

капиталови 

разходи от 

републикански 

бюджет 

приключен Приоритет 1 

33 

Възстановяване настилка 

ул."Раковска"-гара Бяла 

2009 7 472 

Целева 

субсидия за 

капиталови 

разходи от 

републикански 

бюджет 

приключен Приоритет 1 

34  

Възстановяване настилка 

ул."Калоян"-гара Бяла 

2009 6 443 

Целева 

субсидия за 

капиталови 

разходи от 

републикански 

бюджет 

приключен Приоритет 1 

35 

Изграждане и проектиране 

на водопровод 

ул."Хр.Смирненски" 
2009 10 248 

Целева 

субсидия за 

капиталови 

разходи от 

републикански 

бюджет 

приключен Приоритет 2 

36 

Канализация 

"Н.Й.Вапцаров", Мануш 

войвода" и "Васил 

Априлов" - гара Бяла - 

направа на нова 

канализация на част от 

улицата и свързването и 

към канализацията на града. 

2009 105 600 

Целева 

субсидия за 

капиталови 

разходи от 

републикански 

бюджет 

приключен Приоритет 2 
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37 

Реконструкция на 

съществуваща 

канализационна мрежа 

 на кв."Освобождение" 

 
2009 900 796 

Републикански 

бюджет целеви 

средства за 

екологични 

обекти, 

съфинсиране 

от Община 

Бяла – 796  

приключен Приоритет 2 

38 

Ремонт и рехабилитация 

сградата на 

НУ”П.Р.Славейков”- град 

Бяла 

2009 270 507 

Програма 

ФАР, 

съфинасиране 

от Община 

Бяла – 14 237  

приключен Приоритет 4 

39 

Ремонт на сградата на 

ДДЮ”Калина” - Стърмен 

2009 30 437 

Собствени 

бюджетни 

средства на 

Община Бяла 

(30 437) 

приключен Приоритет 4 

40 

Основен ремонт и 

реконструкция път ІV 

Босилковци-гара Бяла 

/участък за ремонт от км 

8+400 до км 10+500/ 

2009 64 556 
КР - Общинска 

пътна мрежа 
приключен Приоритет 1 

41 

Преасфалтиране път ІV 

Бистренци-Дряновец-

Копривец /участък за 

ремонт от км 2+500 до км 

4+700/ 

2009 37 629 
КР - Общинска 

пътна мрежа 
приключен Приоритет 1 

42 

Преасфалтиране път ІV 

Босилковци - Пейчиново 

/участък за ремонт от км 

7+400 до км 3+500 

2009 27 515 
КР - Общинска 

пътна мрежа 
приключен Приоритет 1 

43 

Ремонт настилка при 

км.11+171 по път ІV-50012 

Ботров-Стърмен- Бяла 

2009 4 397 
КР - Общинска 

пътна мрежа 
приключен Приоритет 1 

44 

Ремонтно-възстановителни 

работи по р.Беленска река 

от х.км 12+11 до 

х.км.15+40-габионно 

изпълнение 

2009-2013 418 979 ПУДООС приключен Приоритет 1 

45 

Преустройство на 

съществуваща сграда в дом 

за стари хора 
2009 

 

404 618 

 

СИФ и 

собствени 

средства  

(113 240) 

приключен Приоритет 4 

46 
Ремонт на плочест водосток 

с.Босилковци 2009 18 538 
ПКЗНБАК 

приключен Приоритет 1 

47 
Укрепване бреговете на 

дере с.Ботров 2009 67 762 
ПКЗНБАК 

приключен Приоритет 1 

48 
Ремонт на църква с.Пет 

Кладенци 2009 33 697 
ПКЗНБАК 

приключен Приоритет 4 

49 

Проектиране и извършване 

на строително-монтажни 

дейности по канализация на 

2010 г. 39 168 

Целева 

субсидия за 

капиталови 

приключен Приоритет 2 
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ул. „Никола Обретенов” и 

ул. „Тодор Каблешков”, кв. 

гара Бяла 

разходи от 

републикански 

бюджет 

50 

Подмяна на 

енергоспестяваща дограма 

на Домашен социален 

патронаж (ДСП)     

2010 г. 
1 667 

 

Собствени 

средства 

(1 667) 

 

приключен Приоритет 4 

51 

Закупена готварска печка  и 

фризер за ДСП 

2010 г. 
2 448 

 

Целева 

субсидия за 

капиталови 

разходи от 

републикански 

бюджет 

приключен Приоритет 4 

52 

Закупено ново транспортно 

средство  „Ситроен”  

„Джемпер” за ДСП 2010 г. 
9 500 

 

Целева 

субсидия за 

капиталови 

разходи от 

републикански 

бюджет 

приключен Приоритет 4 

53 

Ремонт на покривна 

конструкция на 

незавършена сграда блок Б 

на СОУ„П. Волов”  

2010 г. 51 595 

Собствени 

средства 

(51 595) 
приключен Приоритет 4 

54 

Ремонт на покривите на 

ЦДГ  „Пролет”, „Латекс” и 

„1-ви юни” – филиал на 

стойност  

2010 г. 8 236 

Собствени 

средства 

(8 236) 
приключен Приоритет 4 

55 

Монтаж на помпа, котел и 

горелка на ОУ „ Н. Й. 

Вапцаров”  

2010 г. 6 360 

Собствени 

средства 

(6 360) 

приключен Приоритет 4 

56 

Доставка и монтаж на котел 

за отопление в ОУ „Неофит 

Рилски” – с. Копривец 

2010 г. 8 745 

Собствени 

средства 

(8 745) 
приключен Приоритет 4 

57 

Ремонт ограда на СОУ „П. 

Волов”  2010 г. 2 664 

Собствени 

средства 

(2 664) 

приключен Приоритет 4 

58 

Основен ремонт и 

реконструкция на 

четвъртокласен път 40-964 : 

Босилковци- гара Бяла и 

Преасфалтиране на път 

с.Бистренци-Дряновец-

Копривец ( от км. 3 + 700 до 

км. 4+ 700) 

2010 г. 

 

 

 

2010 г. 

85 770 

 
 

 

40 592 

Целеви  

средства-ОПМ 

 

приключен Приоритет 1 

59 

Извършени ремонтно-

възстановителни работи  

Хкм. 12+11 до Хкм. 15+40- 

габионно изпълнение  

2010 81 636 

ПУДООС 

приключен Приоритет 1 

60 

Направа и обзавеждане на 

съвременен здравен кабинет 

в НУ „П. Р. Славейков” 

2010 18 442 

АДО „Дунав” 
приключен Приоритет 4 
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61 

„Поетапно изкърпване на 

улици в град Бяла и селата 

на територията на Община 

Бяла” по  позиция І : 

„Поетапно изкърпване на  

10 улици в град Бяла- около 

3000 кв.м.” 

2011 69 517 

Собствени 

бюджетни 

средства 

(69 517) приключен Приоритет 1 

62 

„Поетапно изкърпване на 

улици в град Бяла и селата 

на територията на Община 

Бяла” по  позиция ІI : 

„Поетапно изкърпване на 

улици в селата на 

територията на Община 

Бяла- около 2100 кв.м.” 

2011 93 329 

Собствени 

бюджетни 

средства 

(93 329) 
приключен Приоритет 1 

63 

„Основен ремонт на 

ДОВДЛРГ „Калина”- с. 

Стърмен” 

2011 32 886 

Собствени 

средства 

(32 886) 

приключен Приоритет 4 

64 

„Основен ремонт път ІV-

40944- разклона от с. 

Дряновец за с. Виноград от 

км 0+000 до км 2+900” 

2011 126 365 

Общинска 

пътна мрежа – 

целеви КР 
приключен Приоритет 1 

65 

„Ремонт хидроизолация на 

покрива на архива на 

Община Бяла” 

2011 2 991 

Собствени 

средства 

(2 991) 

приключен Приоритет 1 

66 

„Довършване на градски 

фонтан (център)”- гр. Бяла  2011 19 989 

Собствени 

средства 

(19 989) 

приключен Приоритет 1 

67 

„Частичен ремонт 

хидроизолация на покрива 

на ЦДГ ”Пролет” – гр. 

Бяла” 

2011 901 

Собствени 

средства 

(901) 
приключен Приоритет 4 

68 

„Ремонт хидроизолация на 

покрива на стола на 

Домашен социален 

патронаж - гр. Бяла”  

2011 1 234 

Собствени 

средства 

(1 234) 
приключен Приоритет 4 

69 

„Ремонт хидроизолация на 

покрива на Ритуалната зала 

на Община Бяла” 

2011 3 514 

Собствени 

средства 

(3 514) 
приключен Приоритет 1 

70 

„Ремонт покрив на ЦДГ „1-

ви юни”-гр.Бяла” 2011 6 254 

Собствени 

средства 

(6 254) 

приключен Приоритет 4 

71 

„Ремонт (подмяна на 

участък) на канализацията 

на ул. „Средна гора” – гр. 

Бяла” 

2011 6 524 

Собствени 

средства 

(6 524) 
приключен Приоритет 2 

72 

„Ремонт хидроизолация на 

покрива на ОДЗ ”Стадиона” 

– гр. Бяла”  
2011 6 469 

Собствени 

средства 

(6 469) 
приключен Приоритет 4 
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73 

„Възстановяване на 

настилка/ Ремонт на улици 

в гр. Бяла ” по  І позиция: 

„Възстановяване на 

настилка на ул. „Никола Й. 

Вапцаров” в гр. Бяла” 

2011 7 483 

Целева 

субсидия за 

капиталови 

разходи от 

републикански 

бюджет 

приключен Приоритет 1 

74 

„Възстановяване на 

настилка/ Ремонт на улици 

в гр. Бяла ” по  ІІ позиция: 

„Възстановяване на 

настилка на ул. „Преспа” в 

гр. Бяла”  

2011 5 725 

Целева 

субсидия за 

капиталови 

разходи от 

републикански 

бюджет 

приключен Приоритет 1 

75 

„Възстановяване на 

настилка/ Ремонт на улици 

в гр. Бяла ” по  ІІI позиция: 

„Ремонт на ул. „Генерал 

Арнолди” в гр. Бяла”  

2011 19 315 

Целева 

субсидия за 

капиталови 

разходи от 

републикански 

бюджет 

приключен Приоритет 1 

76 

„Ремонт на парапет дере в 

района на ул. “Бунар 

Хисар”- гр. Бяла” 

2011 9 060 

Собствени 

средства 

(9 060) 

приключен Приоритет 1 

77 

„Ремонт хидроизолация на 

покрива на ниското тяло в 

сградата на Общинска 

администрация– гр. Бяла 

(частта над Заседателна 

зала)- 133.00 кв.м.” 

2011 3 997 

Собствени 

средства 

(3 997) 
приключен Приоритет 1 

78 

„Основен ремонт на улица 

„Неофит Бозвели” от ОК 

104 до ОК 109 в гр. Бяла” 2011 8 876 

Целева 

субсидия за 

капиталови 

разходи от 

републикански 

бюджет 

приключен Приоритет 1 

79 

 „Ремонт на спортна база- 

гр. Бяла” 2011 10 147 

Собствени 

средства 

(10 147) 

приключен Приоритет 1 

80 

 „Текущ ремонт на 

Републиканска пътна 

мрежа- изкърпване път II- 

51  Бяла- Попово от км 

1+500 до км 2+300” 

2011 8 414 

Целева 

субсидия за 

капиталови 

разходи от 

републикански 

бюджет 

приключен Приоритет 1 

81 

Доставка и полагане на 

спортна изкуствена тревна 

настилка, както и 

омекотяваща подложка 

2011 14 400 

Собствени 

средства 

(14 400) 

приключен Приоритет 1 

82 

"Доставка и монтаж на 

дограма за ЦДГ "Латекс"- 

гара Бяла и ЦДГ "Радост"- 

с. П.Косово" 

2012 3 751 

Собствени 

средства 

( 3 751) 
приключен Приоритет 4 
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83 

"Доставка и монтаж на 

дограма за Ученически стол 

в НУ "Св. Св. Кирил и 

Методий" 

2012 1 260 

Собствени 

средства 

(1 260) 
приключен Приоритет 4 

84 

"Доставка, монтаж и пуск 

на нов котел в ОДЗ 

"Стадиона"- гр. Бяла" 

2012 7 466 

Собствени 

средства 

(7 466) 

приключен Приоритет 4 

85 

"Изготвяне на 

първоначално проучване за 

укрепване на участъка в 

района на кръстовището на 

ул. Добри Чинтулов и ул. 

Йосиф Хербст" 

2012 15 600 

Собствени 

средства 

(15 600) 

приключен Приоритет 1 

86 

"Изработка, доставка и 

монтаж на детски 

съоръжения" – с.Полско 

Косово 

2012 6 858 

ПУДООС 

приключен Приоритет 1 

87 

"Полагане спортна 

изкуствена настилка на 

Спортна плошадка- 

стадион" 

2012 4 456 

Собствени 

средства 

(4 456) 
приключен Приоритет 1 

88 

"Осигуряване на пластичен 

проект и изработване на 

гипсов модел на релеф на 

П.Волов" 

2012 4 000 

Собствени 

средства 

(4 000) 
приключен Приоритет 4 

89 

"Ремонт подпорна стена и 

ревизионни шахти по ул. 

Братя Миладинови, ул. 

Тунджа и ул. Васил 

Априлов" 

2012 2 036 

Собствени 

средства 

(2 036) приключен Приоритет 1 

90 

"Боядисване на парапети по 

дере- гр. Бяла" 2012 1 824 

Собствени 

средства 

(1 824) 

приключен Приоритет 1 

91 

"Направа на рампа за 

инвалиди и ремонт стая 

автогара- гр.Бяла" 

2012 1 534 

Собствени 

средства 

(1 534) 

приключен Приоритет 1 

92 

"Ремонт на портиерна в 

сградата на Община Бяла- 

гр. Бяла" 

2012 493 

Собствени 

средства 

(493) 

приключен Приоритет 1 

93 

"Направа на покрив на 

тоалетни на Кооперативен 

пазар" 

2012 4 306 

Собствени 

средства 

(4 306) 

приключен Приоритет 1 

94 

"Изграждане на 

канализация по ул. Никола 

Обретенов"- кв. Гара Бяла" 

2012 6 758 

Собствени 

средства 

(6758) 

приключен Приоритет 2 

95 

"Ремонт на покрив топла 

връзка на ОДЗ "Стадиона"- 

Бяла” 

2012 1 597 

Собствени 

средства 

(1 597) 

приключен Приоритет 4 

96 

"Доставка и монтаж на 

интериорни врати за 

сградата на 

Общ.администрация- Бяла" 

2012 1 525 

Собствени 

средства 

(1 525) 

приключен Приоритет 1 



Последваща  оценка на изпълнението на Общински план за развитие на община Бяла 2007-2013 г. 

 

 
22 

97 

"Доставка и монтаж на PVC 

и алум. Дограма на 

тоалетни на Кооперативен 

пазар" 

2012 2 664 

Собствени 

средства 

(2 664) 

приключен Приоритет 1 

98 

"Направа на настилка и 

ремонт на открит канал на 

ул. Преспа- гр. Бяла" 

2012 
5 143 

Собствени 

средства 

(5 143) 

приключен Приоритет 1 

99 

"Ремонт на покривите на 

административната сграда 

на Кметско наместничество 

с. Стърмен и с. Пейчиново"-  

2012 

4 222 

Собствени 

средства 

(4 222) 

приключен Приоритет 1 

100 

"Ремонт на покрива на 

Къщата на културните 

дейци - гр. Бяла" 

2012 
4 173 

Собствени 

средства 

(4 173) 

приключен Приоритет 4 

101 

"Изграждане на 

канализация по ул. Гео 

Милев- гара Бяла" 
2012 40 912 

Целева 

субсидия за 

капиталови 

разходи от 

републикански 

бюджет 

приключен Приоритет 2 

102 

"Изграждане на 

вентилационна система в 

кухненски бокс в Дом за 

деца "Калина"- с. Стърмен" 

2012 2 886 

Собствени 

средства 

(2 886) 

приключен Приоритет 4 

103 

"Ремонт хидроизолация на 

покрива на ЦДГ "Радост"- с. 

П. Косово" 

2012 6 015 

Собствени 

средства 

(6 015) 

приключен Приоритет 4 

104 

"Направа фундамент и 

монтаж на автоспирка по 

бул. К.Фичето" 

2012 
1 436 Собствени 

средства 

(1 436) 

приключен Приоритет 1 

105 

"Ремонт на баня в Дом за 

стари хора- с. Бистренци" 2012 
5 825 Собствени 

средства  

(5 825) 

приключен Приоритет 4 

106 

"Ремонт покрив в сградата 

на музей "Освободителна 

война" 

2012 
5 992 Собствени 

средства 

(5 992) 

приключен Приоритет 4 

107 

"Изграждане на ограда 

около Спортен терен - Бяла" 2012 
9 536 Собствени 

средства  

(9 536) 

приключен Приоритет 1 

108 

"Изкърпване на улици в гр. 

Бяла" 2012 53 539 

Собствени 

средства 

(53 539)  

приключен Приоритет 1 

109 

"Частично събаряне на 

сградата на НУ "Д-р Петър 

Берон- с. Ботров" 

2012 5 000 

Собствени 

средства  

(5 000) 

приключен Приоритет 4 

110 

"Монтаж на седалки на 

спортна площадка на 

стадиона в гр. Бяла" 

2012 6 701 

Собствени 

средства  

(6 701) 

приключен Приоритет 1 

111 

"Ремонт покрив на 

администр.сграда на музей 

"Освободителна война"- гр. 

Бяла" 

2012 1 343 

Собствени 

средства  

(1 343) 

приключен Приоритет 4 

112 

"Ремонт ВиК инсталация на 

тоалетни на Кооперативен 

пазар- гр. Бяла" 

2012 700 

Собствени 

средства  

(700) 

приключен Приоритет 1 
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113 

"Възстановяване настилки в 

кв. Освобождение"- гр. 

Бяла" 
2012 22 886 

Целева 

субсидия за 

капиталови 

разходи от 

републикански 

бюджет 

приключен Приоритет 1 

114 

"Ремонт тоалетни Дом за 

стари хора- с.Бистренци" 2012 2 102 

Собствени 

средства 

(2 102) 

приключен Приоритет 4 

115 

"Изкърпване улици в с. Пет 

Кладенци" 2012 2 760 

Собствени 

средства 

(2 760) 

приключен Приоритет 1 

116 

"Ремонт ученически стол в 

НУ "Св. Св. Кирил и 

Методий"- гр. Бяла" 

2012 1 648 

Собствени 

средства 

(1 648) 

приключен Приоритет 4 

117 

"Ремонт покриви на 

тоалетна и основна сграда 

на ОУ "Н.Й.Вапцаров"- гара 

Бяла" 

2012 4 340 

Собствени 

средства 

(4 340) 

приключен Приоритет 4 

118 

"Ремонт стаи в кметство с. 

П.Косово" 2012 2 044 

Собствени 

средства 

(2 044) 

приключен Приоритет 1 

119 

"Изкърпване на улица 

"Кирил и Методий"- с. 

П.Косово" 
2012 6 976 

Дарение от 

земеделски 

производители 

приключен Приоритет 1 

120 

"Текущ ремонт на РПМ в 

чертите на гр. Бяла" 

2012 10 554 

Целеви 

средства за 

републиканска 

пътна мрежа -

АПИ 

приключен Приоритет 1 

121 

"Ремонт шахти и 

канализация на улици в гр. 

Бяла и кв. Гара Бяла" 
2012 2 515 

Собствени 

бюджетни 

средства 

(2 515) 

приключен Приоритет 2 

122 

"Ремонт на бетонови 

трибуни на спортна 

плошадка- Стадион- гр. 

Бяла" 

2012 15 160 

Собствени 

бюджетни 

средства 

(15 160) 

приключен Приоритет 1 

123 

"Доставка и монтаж на PVC 

дограма за ЦДГ "Първи 

юни"- филиал" 
2012 2 240 

Собствени 

бюджетни 

средства 

(2 240) 

приключен Приоритет 4 

124 

"Ремонт настилка на ул. 

Пирин и ул. Гео Милев- гр. 

Бяла" 
2012 4 368 

Собствени 

бюджетни 

средства 

(4 368) 

приключен Приоритет 1 

125 
"Ремонт на ОПМ /МП 

сметище/" 2012 4 365 
Целеви – ОПМ 

 приключен Приоритет 2 

126 

"Ремонт стъпала и парапети 

в гр.Бяла- ул. Училищна и 

ул. Цар Освободител" 

2012 4 265 

Собствени 

средства 

(4 265) 

приключен Приоритет 1 

127 

"Направа бетонова 

настилка- път на Общинско 

депо за ТБО" 

2012 8 872 

Собствени 

средства 

(8 872) 

приключен Приоритет 1 
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128 

"Възстановяване на 

настилка на ул. Поп Тетрад- 

гр. Бяла" 
2012 1 811 

Собствени 

бюджетни 

средства 

(1 811) 

приключен Приоритет 1 

129 

"Частично изкърпване 

ОПМ- Пейчиново- 

Босилковци" 

2012 5 678 
Целеви  

средства-ОПМ 
приключен Приоритет 1 

130 

"Доставка и монтаж на PVC 

дограма в Заседателна зала 

в сградата на Общ. 

Администрация – Бяла” 

2012 2 450 

Собствени 

бюджетни 

средства 

(2 450) 

приключен Приоритет 1 

131 

"Ремонт на наст.занималня 

в ЦДГ "Първи юни"- гр. 

Бяла" 
2012 1 201 

Собствени 

бюджетни 

средства 

(1 201) 

приключен Приоритет 4 

132 

Доставка на съдове за ТБО 

2012 59 904 

Собствени 

бюджетни 

средства 

(59 904) 

приключен Приоритет 2 

133 

„Газификация на котелните 

помещения на ОДЗ 

„Стадиона”- гр. Бяла и ЦДГ 

„Първи юни”- филиал- 

гр.Бяла” 

2012 53 330 

Собствени 

бюджетни 

средства 

(53 330) 

приключен Приоритет 4 

134 

“Основен ремонт на обекти 

от общинската пътна мрежа 

на територията на Община 

Бяла, област Русе” 

2012 122 265 

Общинска 

пътна мрежа – 

целеви 

средства 

приключен Приоритет 1 

135 

“Подмяна дограма тоалетни 

на Дом за стари хора с. 

Бистренци” 

2013 2 090 

Собствени 

средства 

(2 090) 

приключен Приоритет 4 

136 

Пренареждане паважна 

настилка ул. "Хаджи 

Димитър" 

2013 19 320 

Собствени 

средства 

(19 320) 

приключен Приоритет 1 

137 

Сградна газова инсталация 

на сградата на Общинска 

администрация- Бяла 

2013 600 

Собствени 

средства 

(600) 

приключен Приоритет 1 

138 

Ремонт и повдигане шахти 

и отоци по улици в гр. Бяла 2013 3 432 

Собствени 

средства 

(3 432) 

приключен Приоритет 1 

139 

 

Спешен ремонт шахти РПМ 

2013 520 

Собствени 

средства 

(520) 

приключен Приоритет 1 

140 

Изкърпване на ул. Стефан 

Стамболов 2013 10 526 

Целеви  

средства –

А”ПИ” 

приключен Приоритет 1 

141 

Подмяна на дограма на 

автогара 2013 692 

Собствени 

средства 

(692) 

приключен Приоритет 1 

142 

Подмяна на дограма в 

Домашен социален 

патронаж 

2013 1 248 

Собствени 

средства 

(1 248) 

приключен Приоритет 4 

143 

Доставка и монтаж на 

детски съоръжения 2013 5 885 

Собствени 

средства 

(5 885) 

приключен Приоритет 1 
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144 

Направа на отбивка и 

монтаж на автоспирка 2013  6 384 

Собствени 

средства 

(6 384) 

приключен Приоритет 1 

145 

Възстановяване на настилка 

на ул. Мануш войвода 

2013 24 773 

Целева 

субсидия за 

капиталови 

разходи от 

републикански 

бюджет 

приключен Приоритет 1 

146 

Ремонт на капаци по 

тротоари край дерето 2013 1 587 

Собствени 

средства 

(1 587) 

приключен Приоритет 1 

147 

Ремонт решетки на ул. 

Хаджи Димитър и ул. Васил 

Левски 

2013 1 287 

Собствени 

средства 

(1 287) 

приключен Приоритет 1 

148 

Ремонт покрив ОДЗ 

Стадиона 2013 5 322 

Собствени 

средства 

(5 322) 

приключен Приоритет 4 

149 

Изкърпване на улици в 

Община Бяла без засичане 2013 61 214 

Собствени 

средства 

(61 214) 

приключен Приоритет 1 

150 

Подмяна на стъкла на 

преградни стени  в ОДЗ 

СТАДИОНА- Бяла 

2013 480 

Собствени 

средства 

(480) 

приключен Приоритет 4 

151 

Ремонт фасада на ЦДГ 

ПРОЛЕТ- Бяла 2013 9 482 

Собствени 

средства 

(9 482) 

приключен Приоритет 4 

152 

Ремонт покрив ЦДГ Пролет 

2013 4 394 

Собствени 

средства 

(4 394) 

приключен Приоритет 4 

153 

Частичен ремонт на покрив  

ЦДГ 1-ви юни филиал- Бяла 2013 1 629 

Собствени 

средства 

(1 629) 

приключен Приоритет 4 

154 

Ремонт канализация на ул. 

Н. Обретенов и ул. Т. 

Каблешков- гр. Бяла 

2013 11 892 

Собствени 

средства 

(11 892) 

приключен Приоритет 2 

155 

Подмяна на парапети на 

моста на ул. Васил Левски и 

демонтаж автоспирка 

2013 7 063 

Собствени 

средства 

(7 063) 

приключен Приоритет 1 

156 

Ремонт тротоарна настилка 

ул. Скобелева и ул. 

Бенковска 

2013 3 974 

Собствени 

средства 

(3 974) 

приключен Приоритет 1 

157 

Ремонт вътрешна 

канализация и смесителни 

батерии ЦДГ ЛАТЕКС 

2013 317 

Собствени 

средства 

(317) 

приключен Приоритет 4 

158 

Доставка и монтаж на 

дограма съблекалня на 

стадион с. Босилковци 

2013 2 400 

Собствени 

средства 

(2 400) 

приключен Приоритет 1 

159 

Ремонт на покрив ЦДГ 

Елица с. Босилковци 2013 2 068 

Собствени 

средства 

(2 068) 

приключен Приоритет 4 

160 

Канализация по ул. Митко 

Палаузов 
2013 44 500 

Целева 

субсидия за 

капиталови 

разходи  

приключен Приоритет 2 
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161 

Подмяна на дограма на 

лекарски кабинет ОДЗ 

Стадиона филиал 

2013 1 536 

Собствени 

средства 

(1 536) 

приключен Приоритет 4 

162 

Ремонт устои и крила на 

мост с. Пейчиново 2013 3 057 

Собствени 

средства 

(3 057) 

приключен Приоритет 1 

163 

Ремонт на покрив Къща за 

специалисти с. Пейчиново 2013 1 160 

Собствени 

средства 

(1 160) 

приключен Приоритет 1 

164 

Ремонт на покрив лекарски 

кабинет ОДЗ Стадиона 

филиал 

2013 1 672 

Собствени  

средства 

(1 672) 

приключен Приоритет 4 

165 

Бетонова настилка кв. 

Освобождение 
2013 11 506 

Целеви  

капиталови 

разходи 

(11 506) 

приключен Приоритет 1 

166 

Канализация по ул. Ивайло- 

гара Бяла и кв. 

Освобождение 

2013 3 307 

Собствени  

средства 

(3 307) 

приключен Приоритет 2 

167 

Пренареждане част от 

паважа на ул. Сан Стефано 2013 3 492 

Собствени  

средства 

(3 492) 

приключен Приоритет 1 

168 

Аварийно укрепване на 

бреговете на дере с. Полско 

Косово 

2013 179 455 

Фонд 

„Стихийни 

бедствия” 

приключен Приоритет 2 

169 
Ремонт на обекти ОПМ 

2013 148 949 
Целеви 

разходи - ОПМ 
приключен Приоритет 1 

170 

"Подготовка на проект за 

подобряване и развитие на 

инфраструктурата за 

питейни и отпадъчни води в 

град Бяла, област Русе" 

2009-2011 1 072 320 ОПОС приключен Приоритет 1 

171 

„Преоборудване с 

медицинска апаратура, 

ремонт и мерки по 

енергийна ефективност за 

МБАЛ „Юлия Вревская” 

ЕООД град Бяла” 

2011-2013 4 549 065 

ОПРР и 

собствени 

средства 

(228 172) 

приключен Приоритет 4 

172 

„Подобряване на 

съществуващи центрове за 

предоставяне на културни 

услуги на населението на 

територията на община 

Бяла”. 

2010-2013 2 323 590 ПРСР приключен Приоритет 4 

173 

"Придобиване на умения и 

постигане на обществена 

активност за потенциална 

МИГ на територията на 

Община Бяла"  

2009-2010 81 644 ПРСР приключен Приоритет 4 

174 

„Реконструкция и 

изграждане на тротоари, 

площади и улично 

2010-2013 1 551 768 ПРСР приключен Приоритет 1 
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осветление в град Бяла” 

175 

Създаване на звено за 

услуги в домашна среда и 

помощ в дома на 

територията на Бяла 

2012-2014 144 433 ОПРЧР приключен Приоритет 4 

176 

"Интегрирано управление 

на водите на територията на 

гр.Бяла, област Русе - етап 

I" 

2012-2015 

Общо - 40 

396 597 

Изплатени 

към 2013 

г. –  

7 828 374 

ОПОС 
В процес на 

изпълнение 
Приоритет 2 

177 

Повишаване ефективността 

на общинските 

администрации чрез 

стратегическо планиране на 

организационното развитие 

и оптимизация на работните 

процеси в Община Бяла и 

Община Ценово 

2012-2014 154 634 ОПАК приключен Приоритет 5 

178 

“Преустройство и промяна 

предназначението на 

съществуваща сграда в 

Център за социална 

рехабилитация и 

интеграция и изграждане на 

Защитено жилище в Бяла” 

2012-2014 578 958 ПРСР 
В процес на 

изпълнение 
Приоритет 4 

179 

„Услуги за деца до 7 години 

и техните семейства” 2011-2013 437 524 

 „Социално 

включване” 

към МТСП 

приключен Приоритет 4 

180 

„И аз имам семейство” 

2011-2014 31 379 

ОПРЧР 

бенефициент е 

АСП, а 

Община Бяла е 

партньор  

В процес на 

изпълнение Приоритет 4 

181 

„Личен асистент” по проект 

„Подкрепа за достоен 

живот” 2011-2014 244 714 

ОПРЧР 

бенефициент е 

АСП, а 

Община Бяла е 

партньор  

В процес на 

изпълнение Приоритет 4 

182 

„Изгражданена регионална 

система за управление на 

отпадъците в регион Борово 

(Бяла, обл. Русе) 

2012-2015 

Общо - 23 

214 948 

Изплатени 

към 2013–  

1 102 710 

ОПОС и 

собствени 

средства на 

общините  

В процес на 

изпълнение Приоритет 2 

ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТИТЕ: 27 368 757 100% 

В Т.Ч. СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА НА ОБЩИНА БЯЛА: 1 588 445 6% 

ЦЕЛЕВИ СРЕДСТВА ОТ ДЪРЖАВАТА: 4 239 177 15% 

СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИ ФОНДОВЕ И ПРОГРАМИ: 19 776 597 72% 

ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ: 1 764 538 7% 
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Обобщената справка за общинските проекти в Таблица 1 показва, че за периода 

2007-2013 г. Община Бяла е изпълнила 182 проекта на обща стойност 27 368 757  лева.  

За реализация на заложените цели и приоритети на Общинския план за развитие 

Община Бяла е работила предимно самостоятелно. Около 55% (общо сто броя) от 

реализираните проекти и дейности на стойност 1 588 445 лева са финансирани от бюджета 

на Община Бяла. Това са 6% от инвестициите за отчетния програмен период. Най-много 

инвестиции (72%) са осигурени от европейски фондове и програми – 19 776 597 лева, като 

броят на проектите, финансирани с тези средства е 14. Близо 15% от изпълнените 

дейности са реализирани с помощта на държавни субсидии и целеви средства в общ обем – 

4 239 177 лева. 

В партньорство и сътрудничество с други общини и НПО за периода 2007-2013 г. са 

изпълнени общо четири проекта.. 

Съвместен проект е  МИГ – от  Приоритетна ос 4, подмярка 431-2 „Придобиване на 

умения и постигане на обществена активност на съответните територии за потенциални местни 

инициативни групи в селските райони” от Програма за развитие на селските райони. Проектът с 

наименование „Придобиване на умения за постигане на обществена активност за потенциална 

местна инициативна група на територията на Община Бяла” се осъществява в партньорство със 

ЗП „Георги Ангелов Георгиев” и НПО „Инициативи БГ” – Бяла. Проектът е на стойност 140 

052,00 лева и е реализиран в периода 2009 г. – 2010 г. В ДФЗ е внесена за одобрение и 

финансиране и Стратегията за местно развитие по мярка 431 за Местни инициативни групи. 

Община Бяла е партньор с други местни НПО и фирми по изпълнение на този проект. 

В партьорство със Сдружение „Ромски съвет КУПАТЕ – Русе” е реализиран проект 

„Ремонт и рехабилитация на сградата на НУ „П.Р.Славейков” – град Бяла по Програма ФАР, 

BG2005/017-353.01.03, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подобряване 

състоянието и интергация на малцинствени групи в неравностойно положение със специален 

фокус върху ромите” в партньорство Проектът е на стойност  270 507 лева. 

Пример за успешно междуобщинско сътрудничество е реализирания проект с Община 

Ценово, финансиран от ОПАК - „Повишаване ефективността на общинските администрации 

чрез стратегическо планиране на организационното развитие и оптимизация на работните 

процеси и административни структури/ звена в Община Бяла и Община Ценово” на стойност - 

154 634 лева. 

В условия на междуобщинско сътрудничество се работи и по проект за изграждане на 

регионалното депо за отпадъци, финансиран от ОПОС. Проектът включва партньорство между 

Общините: Борово, Бяла, Две Могили, Ценово, Полски Тръмбеш и Опака. Общо - 40 396 597 

лева. Изплатени към 2013 г. – 7 828 374 лева. 
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Проверка в ИСУН показва, че през последните години на територията на община Бяла е 

реализиран само един социален проект с бенефициент НПО -  „Еколинкс-Граждански съвет за 

управление на природните ресурси и опазване на околната среда гр.Русе”. Проектът е на 

стойност – 63 677 лева и е за предоставяне на социалната услуга „Домашен помощник”. 

Единственото ПЧП, реализирано от Община Бяла е свързано със създаването на МИГ и 

разработване на Стратегия за местно развитие. 

Като цяло местния бизнес и НПО не са много активни, както за партньорства, така и за 

самостоятелно разработване на проекти и участие в процесите по усвояване на средства от 

европейските фондове. Те почти нямат принос за реализацията на ОПР през последните години, 

с изключение на частните инвестиции в селското стопанство, промишлеността и дребния 

туристически бизнес. 

На етапа на ПО Община Бяла няма изпълнени международни и трансгранични проекти. 

Изводът, който се налага от данните в Таблица 1 е, че Община Бяла е преизпълнила 

Общинския план за развитие за периода 2007-2013 г. на база сравнителен анализ между 

реализираните общински проекти и дейности, привлечените инвестиции и заложеното в 

плана през 2005 г. На база индикативната финансова таблица на АДИОПР, анализът на 

етапа на ПО показа за 2012-2013 г. изпълнение на 100 общински проекта на обща 

стойност 14 076 458 лева. Тоест Община Бяла е постигнала за две години 90% техническо 

изпълнение на актуализирания ОПР и 12% финансово. Бюджетната рамка на АДИОПР 

включва мащабни инфраструктурни проекти по ОПОС, които ще приключат в новия 

програмен период и това се отразява върху по-ниския процент финансова реализация. 

В тези обобщени цифри липсва информация за частните инвестиции на местния бизнес 

за периода 2007-2013 г., така че реалното финансово и техническо изпълнение на плана е по-

голямо, но за съжаление не може да бъде измерено точно. В настоящата последваща оценка ще 

представим събраните данни и информация за проектите на НПО и частния сектор, 

финансирани по мерките на Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 

г., за да оценим общия напредък и постигнатите резултати и въздействия върху целевата 

територия и нейното население. 

По информация от Справка на ДФ „Земеделие” за периода 2007-2013 г. по ПРСР на 

територията на община Бяла са финансирани 69 проекта, за които са изплатени субсидии на 

обща стойност 11 678 693 лева. Тези проекти самостоятелно допринасят за около 46% 

финансово изпълнение на ОПР на община Бяла и като брой са повече от всички заложени през 

2005 г. в плана 56 проекта. За да оценим коректно въздействието на проектите, финансирани от 

ПРСР ще извадим общинските по мерки 321 и 322, описани в Таблица 1.  

http://umispublic.minfin.bg/iBeneficientProjects.aspx?benef=832
http://umispublic.minfin.bg/iBeneficientProjects.aspx?benef=832
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По така наречените „частни” мерки на ПРСР на територията на община Бяла, 

обл. Русе за отчетния период са финансирани 63 проекта на обща стойност 5 935 885 

лева, както следва: 

Таблица 2: Справка за проектите на НПО, физически и юридически лица от община Бяла, 

финансирани от ПРСР за периода 2007-2013 г. 

Мярка 

Брой проекти, 

по които има 

плащания 

 Изплатена 

субсидия  

112 "Създаване на стопанства на млади 
фермери" 20          830 444  

121 "Модернизиране на земеделските 
стопанства" 17       3 103 978  

123 "Добавяне на стойност към земеделски и 
горски продукти" 2       1 350 691  

141 "Подпомагане на полупазарни стопанства в 
процес на преструктуриране" 21          191 081  

223 "Първоначално залесяване на неземеделски 
земи" 1               3 920  

312 "Подкрепа за създаване и развитие на 
микропредприятия" 2          455 771  

ОБЩО 63 5 935 885 

 

Проектите по тези мерки допринасят за техническо преизпълнение на ОПР на община 

Бяла и за 24% финансово изпълнение. 

За оценка на общото въздействие и ефекта от реализацията на Общинския план за 

развитие е проведено и анкетно проучване сред двадесет и един граждани на община Бяла. 

Анкетата показва следните обобщени резултати:  

Според 62% от анкетираните Община Бяла е била активна в разработването и 

изпълнението на проекти за устойчиво местно развитие на територията през програмния период 

2007-2013 г., 14% оценяват проектната активност на Общината като силна, други 14% считат, 

че тя е слаба, а 10% от анкетираните не могат да преценят. 

За 62% от анкетираните образователните, социалните, културните, църковните, 

спортните, бизнес и неправителствени организации в Община Бяла са имали добра активност 

по отношение разработването и изпълнението на проекти. Според 14% те са били силно 

активни, за други 14% са слабо активни, а 10% нямат информация и не могат да преценят. 

95% от анкетираните желаят да получават информация за изпълнението на Общинския 

план за развитие на община Бяла, а 5% не желаят да получават такава информация. 

Според 71% от участниците в анкетното проучване влизането на България в ЕС и 

достъпа до финансови средства от европейските фондове е повлияло положително върху 

развитието на общината в средна степен. За 14% влизането на България в ЕС е с висока степен 
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на влияние върху територията и населението на Бяла, 5% смятат, че има ниска степен или няма 

влияние, а други 5% не могат да преценят. 

На въпроса в каква степен е информиран анкетирания за целите, мерките и дейностите за 

развитие на общината, 71% отговарят, че са информирани в средна степен, 14% казват че са 

слабо информирани, 10% са много добре информирани, а 5%, отговарят, че не са информирани. 

На въпроса дали прилагането на Общинския план за развитие (ОПР) влияе позитивно 

върху развитието на община Бяла, 47% отговарят, че по-скоро влияе, други 33%, считат, че 

влиянието е неутрално, за 10% определено влияе, 5% отговарят, че по скоро не влияе, а други 

5% не могат да преценят. 

На Въпроса как се развива общината от 2007 г. до момента, 62% от попълнилите 

анкетата отговарят, че се развива към по-добро, 28% не могат да преценят, а 10%, че развитието 

на Бяла е към по-лошо. 

Постигнатият напредък на Община Бяла в изброените области се оценява от 

анкетираните по следния начин ( Легенда: 5 – най-висок напредък, 1 – най-нисък напредък): 

- Икономическо развитие – 2,62 от 5; 

- Градско развитие – 3,24 от 5; 

- Инфраструктурно развитие – 2,71 от 5; 

- Екологично развитие – 3,24 от 5; 

- Социално развитие – 3,19 от 5. 

Според 52% от анкетираните, ОПР оказва средна степен на въздейстивие върху 

населението на община Бяла. За 19% влиянието е в ниска степен, други 19% считат, че 

влиянието е във висока степен, 5% смятат, че ОПР не оказва влияние и 5% не могат да 

преценят. 

Според 52% от анкетираните ОПР оказва средна степен на въздейстивие върху 

територията на община Бяла и нейното развитие. 19% смятат, че влиянието е във висока степен, 

24%, че е в ниска степен и 5% не могат да преценят. 

Оценките на участниците в анкетата за провежданата политика за регионално и местно 

развитие на Община Бяла са следните: 

- Отлична – 14%; 

- Добра – 52%; 

- Средна –24%; 

- Слаба – 5%; 

- Не мога да преценя – 5%. 
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ИЗВОДИ:  

В общия си вид стратегията за развитие на община Бяла с приоритети – 

инфраструктура, околна среда, развитие на икономиката и човешките ресурси, прозрачно 

и ефективно управление е уместна по отношение на основните нужди и проблеми на 

целевия район и не следва да се променя в новия програмен период.  

Визията на ОПР звучи актуално, съгласувана е с регионалните, национални и 

европейски планове и стратегии за развитие.  През 2011 г. по препоръка от извършена 

междинна оценка е изготвен актуализиран документ за изпълнение на ОПР, където 

визията и основните приоритети са редактирани и допълнени. Специфичните цели 

кореспондират с приоритетите и визията. 

За плановия период 2007-2013 г. в Индикативната финансова таблица на ОПР на 

община Бяла са заложени 56 дейности и проекти на обща стойност 25 177 000 лева, а в 

края на периода е отчетено общо изпълнение на 245 проекти и дейности за 33 304 642 лева. 

Следователно можем да обобщим, че имаме техническо и финансово преизпълнение на 

плана на етапа на последваща оценка, съответно с 438% на база брой изпълнени проекти 

и дейности и със 132% на база реализирани инвестиции. 

В актуализирания документ за изпълнение на ОПР за последните две години от 

плановия период 2012-2013 г. са заложени 111 проекта на обща стойност 122 369 000 лева, 

като 52% от средствата са за големи инфраструктурни проекти, финансирани от ОПОС, 

които ще приключат в новия програмен период. На тази основа обобщавайки данните в 

Таблица 1 за 2012-2013 г. отчитаме изпълнение на 100 общински проекта на обща 

стойност 14 076 458 лева. Община Бяла е постигнала за две години 90% техническо 

изпълнение на актуализирания план и 12% финансово. В тези цифри не са отразени 

проектите, финансирани от ПРСР и частните инвестиции на бизнеса. Следователно 

изпълнението на АДИОПР е много по-голямо и вероятно в технически аспект е над 100%.  

 Най-много проекти и дейности са реализирани с финансовата подкрепа на 

европейски фондове и програми. Привлечените средства от тях са в размер на 25 712 482 

лева или 77% от всички отчетени инвестиции на етапа на последваща оценка на плана. 

 Добрите резултати от изпълнението на ОПР се дължат на съвместните усилия на 

Община Бяла и местния бизнес. НПО, образователните и културни институции в 

общината не са били много активни в кандидатстването и изпълнението на 

самостоятелни проекти. 

Според 62% от анкетираните граждани през периода 2007-2013 г. община Бяла се 

развива към по-добро. Изпълнението на Общинския план за развитие е допринесло за 

подобряване живота на хората и на социално-икономическата ситуация в района. 
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ІІІ. Оценка на степента на постигане на съответните цели и 

приоритети 
  

  Стратегията за реализация на ОПР обхваща и проследява взаимовръзката между 

формулираната визия за развитие, определените приоритети за действие и техните специфични 

цели, които ще бъдат постигнати посредством изпълнението на конкретни мерки, проекти и 

предвидените дейности. За база в последващата оценка на постигане на съответните цели са 

взети петте приоритета от АДИОПР на община Бяла.  

  След направения подробен анализ на реализираните проекти, описани в Таблици 1 и 2  

бяха изведени следните обобщени изводи за изпълнението на ОПР и постигнатия напредък по 

петте приоритета, както следва:  

     

  Изпълнение на Приоритет 1: Подобряване на инфраструктурата. 

В Стратегическата част на АДИОПР и индикативната финансова таблица към него за 

този приоритет са заложени 25 дейности/проекта, за изпълнението на които са предвидени 

инвестиции на обща стойност 31 441 000  лева.  

В изпълнението на този приоритет отчитаме всички проекти и дейности за: ремонт, 

реконструкция, преасфалтиране, рехабилитация и поддръжка на общинската пътна мрежа; 

изграждане, възстановяване, ремонт и рехабилитация на улична мрежа; реконструкция и 

изграждане на тротоари и площади; подмяна на улично осветление и др. инфраструктурни 

интервенции. 

В края на изпълнение на плана по Приоритет 1 са отчетени 98 общински проекта за 6 282 

548 лева. Най-много дейности за подобряване на инфраструктурата (50 броя) са финансирани 

със средства от бюджета на Община Бяла. С целеви субсидии от държавата са финансирани 36 

проекта по приоритета, 11 са изпълнени със средства от национални и европейски фондове и 

програми и 1 проект е финансиран с дарение на земеделски производители. 

 

Анализът на база заложеното в АДИОПР на община Бяла показва 392% техническо 

преизпълнение на Приоритет 1 по брой изпълнени дейности и проекти и около 20% 

финансово изпълнение в края на периода. На етапа на ПО следва да се даде много добра 

оценка за общия напредък в обновяване на инфраструктурите и изпълнението на 

Приоритет 1. Препоръката е през новия програмен период за тези дейности да се 

привличат повече инвестиции от европейски фондове и програми и да се разходват по-

малко собствени бюджетни средства на Община Бяла. 
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Изпълнение на Приоритет 2: Опазване на околната среда. 

В Стратегическата част на АДИОПР и индикативната финансова таблица към него за 

този приоритет са заложени 15 дейности/проекта, за изпълнението на които са предвидени 

инвестиции на обща стойност 68 064 000  лева.  

В изпълнение на този приоритет отчитаме основно проекти и дейности за: изграждане на 

нови и ремонт на съществуващи водопроводи и канализации, изграждане на ПСОВ, периодично 

почистване на замърсявания и закриване на нерегламентирани микросметища във всички 

населени места на територията на общината, изграждане на регионално депо за ТБО, корекция 

и укрепване на бреговете на реките, почистване и поддържане на дерета, доставка на съдове за 

ТБО и др. 

В края на изпълнение на плана по Приоритет 2 отчитаме 24 общински проекта за 10 452 

205 лева. Около 63% или 15 броя от проектите за опазване на околната среда са финансирани с 

целеви средства от републиканския бюджет, национални фондове и програми. Само 2 от 

проектите са с европейско финансиране от ОПОС и останалите 7 са изпълнени със собствени 

бюджетни средства на Община Бяла. 

 

Анализът показва съществен напредък в реализацията на Приоритет 2. Общото му 

техническо преизпълнение е 160%, а финансовото изпълнение около 15%, на база  

заложеното в АДИОПР. На етапа на ПО следва да се даде добра оценка за общия напредък 

в обновяване на ВиК инфраструктурите и опазването на околната среда в изпълненио на 

Приоритет 2. Препоръката е през новия програмен период да се търсят повече 

възможности за привличане на средства от европейски фондове и програми за тези 

дейности. 

 

Изпълнение на Приоритет 3: Повишаване на заетостта, конкурентоспособност и 

стимулиране на инвестициите. 

В Стратегическата част на АДИОПР и индикативната финансова таблица към него за 

този приоритет са заложени 28 дейности/проекта, за изпълнението на които са предвидени 

инвестиции на обща стойност 7 959 000  лева.  

В изпълнение на този приоритет отчитаме основно проекти и дейности за развитие на 

местната икономика. На етапа на ПО разполагаме с данни само от ДФЗ за проектите на частни 

предприемачи и земеделски производители, финансирани от ПРСР. За съжаление няма 

информация за инвестициите на частни капитали и привлечените банкови кредити за развитие 

на икономиката и бизнеса в целевата територия. 
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Напредъкът в изпълнението на Приоритет 3 ще бъде отчетен на база събраните данни на 

етапа на ПО, но вероятното му финансово и техническо изпълнение са много по-големи. 

В края на анализирания отчетен период по Приоритет 3 отчитаме 63 проекта на обща 

стойност 5 935 885 лева. Всички проекти са финансирани от ПРСР, както следва: 

- за „Създаване на стопанства на млади фермери” - 20 проекта; 

- за „Модернизиране на земеделските стопанства” – 17 проекта; 

- за „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране” – 21; 

- за "Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти" – 2 проекта; 

- за "Първоначално залесяване на неземеделски земи" – 1 проект; 

-  за „Създаване и развитие на микропредприятия” – 2 проекта. 

Изводът е, че най-много проекти – 58 броя са насочени към инвестиции в развитие на 

местното селско стопанство. Най-много средства от ПРСР са инвестирани в модернизиране на 

земеделските стопанства - 3 103 978  лева.  

 

Анализът на база събраната информация за местното икономическо развитие на 

етапа на ПО показва много добро изпълнение на Приоритет 3, включително 225% или 2,25 

пъти преизпълнение на броя реализирани проекти и 75% финансово изпълнение. Реалното 

изпълнение на приоритета е много по-голямо, но липсва информация за частните 

инвестиции и проекти на местния бизнес. 

 

Изпълнение на Приоритет 4:  Развитие на човешките ресурси, образованието, 

културата и подобряване на социалните и здравни услуги.  

В Стратегическата част на АДИОПР и индикативната финансова таблица към него за 

този приоритет са заложени 33 дейности/проекта, за изпълнението на които са предвидени 

инвестиции на обща стойност 14 770 000  лева.  

В изпълнение на този приоритет отнасяме основно проекти и дейности за: основни 

ремонти, реконструкции, оборудване и обзавеждане на сгради на училища, детски градини, 

читалища, църкви и др. Тук се отчитат и всички социани проекти на общината и тези свързани с 

подобряване качеството на живот и развитие на човешките ресурси. 

В края на изпълнение на плана по Приоритет 4 отчитаме 59 общински проекта за 10 479 

370 лева. Около 70% или 41 броя от проектите са финансирани със собствени бюджетни 

средства на Община Бяла. От европейските фондове и програми е осигурено изпълнението на 8 

броя от проектите, 1 е финансиран от Асоциацията на Дунавските общини, а останалите 9 от 

целеви субсидии от държавата и национални фондове и програми. 
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Анализът показва много добра реализация и на Приоритет 4, като отчитаме 178% 

техническо преизпълнение на база брой изпълнени проекти и 71% финансово изпълнение 

на база бюджетната рамка на АДИОПР. На етапа на ПО следва да се даде положителна 

оценка за изпълнението на Приоритет 4. Препоръката е през новия програмен период за 

тези дейности да се привличат повече инвестиции от европейски фондове и програми и да 

се разходват по-малко собствени бюджетни средства на Община Бяла. 

 

Изпълнение на Приоритет 5: Прозрачно, ефективно управление и качествени 

административни услуги.  

В Стратегическата част на ОПР и индикативната финансова таблица към него за този 

приоритет са заложени 10 дейности/проекта, за изпълнението на които са предвидени 

инвестиции на обща стойност 135 000  лева.  

В изпълнение на този приоритет отнасяме основно проекти и дейности за: повишаване 

на административния капацитет, ефективността на управлението и качеството на 

административните услуги, които Община Бяла предоставя на гражданите. Тук трябва да се 

отчетат и всички обучения за повишаване квалификацията на служителите в администрацията. 

В края на изпълнение на плана по Приоритет 5 отчитаме само един проект: „Повишаване 

ефективността на общинските администрации чрез стратегическо планиране на 

организационното развитие и оптимизация на работните процеси в Община Бяла и Община 

Ценово”, финансиран от ОПАК на обща стойност 154 634 лева. Общината има и други проекти 

по ОПАК, но те са изпълнявани в началото на новия програмен период и ще бъдат отчетени на 

етапа на МО на новия ОПР. 

Анализът показва средно изпълнение на Приоритет 5, като отчитаме 115% 

финансово преизпълнение, но само 10% техническо изпълнение на база АДИОПР. В 

заключение може да се каже, че това е най-слабия приоритет в плана за развитие на Бяла 

за периода 2007-2013 г. 

 

ИЗВОДИ:  

Анализът в края на програмния период 2007-2013 г. показва много добро общо 

изпълнение на Общинския план за развитие на община Бяла. На база заложени и 

изпълнени дейности отчитаме техническо преизпълнение по първите четири приоритета 

и финансово преизпълнение по Приоритет 5. 

Най-добро техническо изпълнение – 392% на база брой изпълнени проекти 

отбелязва Приоритет 1 - Подобряване на инфраструктурата. 
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Най-много инвестиции в общинската територия са привлечени по Приоритет 2 и 

Приоритет 4 – общо 20 931 575 лева или 63% от всички средства за изпълнение на ОПР.  

Най-слабо е изпълнението на Приоритет 5 - Прозрачно, ефективно управление и 

качествени административни услуги. 

Обобщено можем да посочим Приоритет 4 - Развитие на човешките ресурси, 

образованието, културата и подобряване на социалните и здравни услуги, като като най-

успешен за Община Бяла за периода 2007-2013 г. със средно 178% техническо и 71% 

финансово изпълнение. Това е приоритета с най-устойчиви резултати и ползи от 

реализираните дейности и проекти за подобряване на общинската образователна, 

културна и социална инфраструктури и развитие на социални услуги с най-дълготраен 

ефект за целевата територия и нейното население. 

 

ІV.  Оценка на ефективността и ефикасността на 

използваните ресурси 

Стратегията за реализация на ОПР отразява логиката на интервенциите за постигане на 

конкретни резултати, ефект и въздействие от прилагането на общинския план за развитие. 

Ефектът от прилагането на плана се проявява в крайните видими и измерими резултати, 

продуктите и въздействието на съответните дейности и проекти върху целевата територия и 

нейното население. Наблюдението и оценката на изпълнението на плана следва да проследяват 

не само използването на финансовия и ресурсен потенциал, но активно да отчитат и физическия 

прогрес върху територията на общината /настъпващи промени в състоянието на средата в 

резултат от предприети интервенции/. Това изисква набор от специфични индикатори и 

възможност за алтернативност и адаптивност при оценяване изпълнението на плана.  

Оценката за ефективност на ОПР се изготвя на база заложените в актуализирания 

документ по изпълнението на ОПР на община Бяла 35 броя индикатори (показатели и 

измерители) за мониторинг и преглед на тяхната измеримост, актуалност, съгласуваност и 

отношение към напредъка в изпълнението на плана.  

 

ИНДИКАТОРИ 

1. Равнище на безработица (%) 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

9,8 8,7 12,1 11,0 17,5 20,0 21,3 
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2. Коефициентът на икономическа активност (съотношение между икономически активните
1
 

лица и населението на 15 и повече навършени години) - 42%  

3. Коефициентът на заетост (съотношение между броя на заетите лица и населението на 15 и 

повече навършени години) – 36%  

4. Равнище на средната работна заплата в общината (лева); 

Година Общо 

Сектори 

Селско 

стопанство Индустрия Услуги 

2007 3957 3765 3901 4038 

2008 4934 5642 4720 4900 

2009 5236 4518 5213 5386 

2010 5585 4909 5714 5632 

2011 5693 5755 5728 5657 

 

5. Чуждестранни преки инвестиции от нефинансовия сектор (хил.евро) 

Година 2007 2008 2009 2010 2011 

Община 

Бяла 
3348.3 9250.4 2614.6 2152.1 2413.6 

 

6. Брой на предприятията в община Бяла 

Година 2008 2009 2010 2011 

Община 

Бяла 
480 471 542 521 

 

7. Нетни приходи от продажби на предприятията (хил. лева) 

Година 2008 2009 2010 2011 

Община 

Бяла 
134 439 122 465 141 451 159 917 

 

8. Заети и наети лица в предприятията (брой) 

Година 2008 2009 2010 2011 

Заети 3203 2813 2936 2789 

Наети 2801 2446 2435 2328 

 

9. Изградена канализационна мрежа (км) – 20 км 

10. Брой проекти/дейности за обновявяне на водопроводни и канализационни мрежи - 17 

11. Брой проекти/дейности за подобряване на общински пътища - 14 

12. Брой проекти/дейности за подобряване на улична мрежа и тротоари - 30 

13. % отпадни води, подложени на пречистване – няма официални данни 

14. Намаляване на загубите на вода по водопреносната мрежа – няма официални данни  

                                                 
1 Икономически активните лица в община Бяла наброяват 4 881 души по данни от последното преброяване – 

01.02.2011 г.  
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15. Дължина на построената газопреносна мрежа – 2650 метра 

16. Дължина (в километри) на обновена електропреносна мрежа – 1 км 

17. Икономии от внедрени общински мерки за енергийна ефективност (кW) – индикаторът е 

трудно измерим  

18. Брой на създадените "он-лайн" административни услуги - 0 

19. Брой общински служители, преминали курсове за квалификация и обучение - 25 

20. Брой изградени обекти на местната бизнес инфраструктура, в т.ч. бизнес офиси, бизнес 

центрове, инкубатори, индустриални паркове, производствени, индустриални зони и др. - 

няма официални данни 

21. Брой на малките и средни предприятия, които получават бизнес услуги  – индикаторът е 

трудно измерим на етапа на ПО 

22. Брой места за настаняване и/или средства за подслон – 10 броя по данни от ОПР на Бяла за 

2014-2020 г. 

23. Брой реализирани нощувки в местата за подслон и настаняване – 12 736 броя по данни от 

ОПР на Бяла за 2014-2020 г. 

24. Приходи от нощувки в хотели, къщи за гости и др. места за настаняване: 

- 2011 г. – 1 364,20 лева 

- 2012 г. – 5 168,83 лева 

- 2013 г. – 2 459,14 лева 

25. Приходи от посетители на туристически и културни обекти и забележителности – средно 

1 500 лева на година от продажба на билети и рекламни материали. 

26. Брой туристи посетили туристически и културни обекти и забележителности – средно 4 000 

туристи годишно 

27. Брой сключени договори с работодатели по мерките за насърчаване на заетостта - няма 

официални данни  

28. Брой безработни лица, включени в заетост по мерките за насърчаване на заетостта – 1 757  

29. Брой включени безработни лица в квалификационни курсове – няма официални данни  

30. Брой социални услуги, предоставяни в общността - 5 

31. Декари обработваеми земеделски площи - 173 240 дка 

32. Декари поливни земеделски площи – - няма официални данни  

33. Декари новозалесени площи - 520 дка 

34. Брой животновъдни ферми – 2 биволовъдни ферми 

35. Брой ремонтирани, обновени и новоизградени детски и спортни площадки – 10 детски и 10 

спортни площадки 
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  ИЗВОДИ:  

  В АДИОПР на община Бяла са заложени 35 индикатора за мониторинг и оценка на 

изпълнението. По-голямата част от тях са измерими, добре формулирани и не следва да се 

променят в новия програмен период. За някои индикатори е трудно да бъде събрана 

информация и на практика не могат да бъдат измерени и оценени, за това следва да 

отпаднат. За по-добрата оценка на социално-икономическите процеси и въздействия от 

реализацията на новия ОПР следва да се добавят няколко нови индикатори, които да 

съответстват на актуални статистически показатели и да бъдат лесно измерими.  

  На база индикатори ОПР на община Бяла бележи добро изпълнение на етапа на 

ПО. Най-видимия ефект и въздействие от прилагането на плана са инвестициите в 

инфраструктурата – ремонт на пътища, подобряване на ВиК и канализационните мрежи, 

обновяване и саниране на обществени сгради и културни обекти, общо благоустрояване 

на средата и др. На следващо място са инвестициите в развитие на социалните услуги и в 

местната икономика за създаване на нови работни места. 

Оценката на ефикасността на използваните ресурси се базира на сравнение между 

използваните ресурси при изпълнението на заложения ОПР за целия период от време 2007-

2013 г. Извършен е аналитичен преглед на проектите и дейностите, реализирани от община 

Бяла, други организации и частни компании, финансирани със средства от бюджета на 

общината, структурни фондове на ЕС, ЕЗФРСР, частни инвестиции и други източници. 

 В тази част на последваща оценка ще разгледаме финансовото изпълнение на отделните 

приоритети на база сравнение между заложеното в Индикативната финансова таблица на 

АДИОПР и реално отчетеното изпълнение и инвестиции, както и броя на изпълнените проекти. 

  По Приоритет 1: Подобряване на инфраструктурата. 

В Стратегическата част на АДИОПР и индикативната финансова таблица към него за 

този приоритет са заложени 25 дейности/проекта, за изпълнението на които са предвидени 

инвестиции на обща стойност 31 441 000  лева. В края на изпълнение на плана по Приоритет 1 

са отчетени 98 общински проекта за 6 282 548 лева. Приоритет 1 показва 392% техническо 

преизпълнение по брой изпълнени дейности и проекти и около 20% финансово изпълнение в 

края на периода. 

По този Приоритет има много добра ефикасност на вложените ресурси, тъй като 

с една пета от предвидените средства са изпълнени почти четири пъти повече проекти 

от предвиденото. 

По Приоритет 2: Опазване на околната среда. 

В Стратегическата част на АДИОПР и индикативната финансова таблица към него за 

този приоритет са заложени 15 дейности/проекта, за изпълнението на които са предвидени 
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инвестиции на обща стойност 68 064 000  лева. В края на изпълнение на плана по Приоритет 2 

отчитаме 24 общински проекта за 10 452 205 лева. Общото техническо преизпълнение на 

Приоритет 2 е 160%, а финансовото му изпълнение около 15%. 

Изводът е, че с 15% от предвидени финансови средства за този Приоритет, са 

реализирани почти 1,5 пъти повече проекти от планираното и тук има сравнително 

добра ефикасност на изпълнението. 

По Приоритет 3: Повишаване на заетостта, конкурентоспособност и стимулиране 

на инвестициите. 

В Стратегическата част на АДИОПР и индикативната финансова таблица към него за 

този приоритет са заложени 28 дейности/проекта, за изпълнението на които са предвидени 

инвестиции на обща стойност 7 959 000  лева. В края на анализирания отчетен период по 

Приоритет 3 отчитаме 63 проекта на обща стойност 5 935 885 лева.  

Ефикасността тук е много добра, тъй като с около 75% от предвидените 

финансови средства са изпълнени 2,25 пъти повече проекти. 

По Приоритет 4: Развитие на човешките ресурси, образованието, културата и 

подобряване на социалните и здравни услуги.  

В Стратегическата част на АДИОПР и индикативната финансова таблица към него за 

този приоритет са заложени 33 дейности/проекта, за изпълнението на които са предвидени 

инвестиции на обща стойност 14 770 000  лева. В края на изпълнение на плана по Приоритет 4 

отчитаме 59 общински проекта за 10 479 370 лева.  

За Приоритет 4 също е постигната добра ефикасност, тъй като със 71% от 

предвидените средства са изпълнени 1,78 пъти повече проекти. 

По Приоритет 5: Прозрачно, ефективно управление и качествени административни 

услуги. В Стратегическата част на ОПР и индикативната финансова таблица към него за този 

приоритет са заложени 10 дейности/проекта, за изпълнението на които са предвидени 

инвестиции на обща стойност 135 000  лева. В края на изпълнение на плана по Приоритет 5 

отчитаме само един проект на стойност 154 634 лева.  

Анализът показва много слаба ефикасност на вложените ресурси в изпълнението на 

този приоритет. Със 115% от предвидените финансови средства е постигнато само 10% 

техническо изпълнение и е отчетен само един проект. 

ИЗВОДИ:  

Мониторингът на изпълнението на ОПР на база индикатори показва подобряване 

на социално-икономическото развитие на община Бяла, частично обновяване на 

инфраструктурите, насърчаване на икономиката, разнообразяване на предлаганите 

социални услуги и други положителни въздействия. Най-видимият ефект от прилагането 



Последваща  оценка на изпълнението на Общински план за развитие на община Бяла 2007-2013 г. 

 

 
42 

на плана остават инвестициите в инфраструктурата - ремонт на пътища, обществени 

сгради, благоустрояване и др. Отчитайки видимите, реални резултати от изпълнението на 

ОПР и техния ефект върху населението и целевата територия можем да отчетем добра 

обща ефективност за периода 2007-2013 г. 

 Най-добра ефикасност на вложените средства е постигната при реализацията на 

Приоритет 1, а най-слаба при Приоритет 5.  

 V. Обобщени изводи от проведената последваща оценка 

на изпълнението на Общински план за развитие на община 

Бяла за периода 2007-2013 г. 

Анализът на етапа на Последваща оценка показва изключително добри резултати и 

преизпълнение на Общинския план за развитие на община Бяла за 2007-2013 г. В края на 

периода отчитаме техническо и финансово преизпълнение на плана на база реализирани 

проекти и дейности, усвоени средства и инвестиции в целевата територия и почти на 100% 

изпълнение на АДИОПР. Реализацията на плана е много успешна и предвид липсващите данни 

и информация за всички инвестиции, проекти и дейности на частния сектор, които са трудно 

проследими и няма как да бъдат отчетени и включени в последващата оценка. 

В общия си вид стратегията за развитие на община Бяла с приоритети – обновяване на 

инфраструктурата,  опазване на околната среда, развитие на икономиката и човешките ресурси, 

прозрачно и ефективно управление е уместна по отношение на основните нужди и проблеми на 

целевия район и не следва да се променя. Тя е съгласувана с регионалните, национални и 

европейски планови и стратегически документи.  

В стратегическата част на Общинския план за развитие на община Бяла 2007-2013 г. са 

включени: Визия, Мисия, 4 приоритета, 5 специфични цели и 15 мерки. Визията на ОПР звучи 

актуално, съгласувана е с регионалните, национални и европейски планове и стратегии за 

развитие.  През 2011 г. по препоръка от извършена междинна оценка е изготвен актуализиран 

документ за изпълнение на ОПР, където визията и основните приоритети са редактирани и 

допълнени. Специфичните цели кореспондират с приоритетите и визията. 

За плановия период 2007-2013 г. в Индикативната финансова таблица на ОПР на община 

Бяла са заложени 56 дейности и проекти на обща стойност 25 177 000 лева, а в края на периода 

е отчетено общо изпълнение на 245 проекти и дейности за 33 304 642 лева. Следователно 

можем да обобщим, че имаме техническо и финансово преизпълнение на плана на етапа на 

последваща оценка, съответно с 438% на база брой изпълнени проекти и дейности и със 132% 

на база реализирани инвестиции. 

В актуализирания документ за изпълнение на ОПР за последните две години от плановия 

период 2012-2013 г. са заложени 111 проекта на обща стойност 122 369 000 лева, като 52% от 
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средствата са за големи инфраструктурни проекти, финансирани от ОПОС, които ще 

приключат в новия програмен период. На тази основа за последните две години отчитаме 

изпълнение на 100 общински проекта на обща стойност 14 076 458 лева. Община Бяла е 

постигнала 90% техническо изпълнение на актуализирания план и 12% финансово. В тези 

цифри не са отразени проектите и частните инвестиции на бизнеса. Следователно изпълнението 

на АДИОПР е по-голямо и вероятно в технически аспект е над 100%. 

На база заложени и изпълнени дейности отчитаме техническо преизпълнение по първите 

четири приоритета и финансово преизпълнение по Приоритет 5. Най-добро техническо 

изпълнение – 392% на база брой изпълнени проекти отбелязва Приоритет 1 - Подобряване на 

инфраструктурата. Най-много инвестиции в общинската територия са привлечени по 

Приоритет 2 и Приоритет 4 – общо 20 931 575 лева или 63% от всички средства за изпълнение 

на ОПР. Най-слабо е изпълнението на Приоритет 5 - Прозрачно, ефективно управление и 

качествени административни услуги. 

Обобщено можем да посочим Приоритет 4 - Развитие на човешките ресурси, 

образованието, културата и подобряване на социалните и здравни услуги, като като най-

успешен за Община Бяла за периода 2007-2013 г. със средно 178% техническо и 71% финансово 

изпълнение. Това е приоритета с най-устойчиви резултати и ползи от реализираните дейности и 

проекти за подобряване на общинската образователна, културна и социална инфраструктури и 

развитие на социални услуги с най-дълготраен ефект за целевата територия и нейното 

население. 

Мониторингът на изпълнението на ОПР на база индикатори показва подобряване на 

социално-икономическото развитие на община Бяла, частично обновяване на 

инфраструктурите, насърчаване на икономиката, разнообразяване на предлаганите социални 

услуги и други положителни въздействия. Най-видимият ефект от прилагането на плана остават 

инвестициите в инфраструктурата - ремонт на пътища, обществени сгради, благоустрояване и 

др. Отчитайки видимите, реални резултати от изпълнението на ОПР и техния ефект върху 

населението и целевата територия можем да отчетем добра обща ефективност за периода 2007-

2013 г. Най-добра ефикасност на вложените средства е постигната при реализацията на 

Приоритет 1, а най-слаба при Приоритет 5.  

За реализация на заложените цели и приоритети на Общинския план за развитие Община 

Бяла е работила предимно самостоятелно. Около 55% (общо сто броя) от реализираните 

проекти и дейности на стойност 1 588 445 лева са финансирани от бюджета на Община Бяла. 

Най-много инвестиции са осигурени от европейски фондове и програми – (77% от всички 

средства за изпълнение на ОПР),  а 11% са от държавни субсидии и целеви средства в общ обем 

– 4 239 177 лева. 
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 В Община Бяла е създадена добра организация за прилагане и изпълнение на ОПР от 

гледна точка на планирани и реализирани проекти, вътрешен мониторинг и контрол. Общината 

е натрупала значителен опит в разработването и изпълнението на проекти, но все още няма 

достатъчен административен и финансов капацитет за сериозно усвояване на средства от 

европейските фондове. НПО и бизнеса не се търсят като партньори и източници на 

информация, а техните проекти и дейности също допринасят за постигане целите на ОПР.  

Според 62% от анкетираните граждани през периода 2007-2013 г. община Бяла се 

развива към по-добро. Изпълнението на Общинския план за развитие е допринесло за 

подобряване живота на хората и на социално-икономическата ситуация в района. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Община Бяла е изпълнила много успешно Общинския план за развитие за периода 2007-

2013 г., както от гледна точка на предвидени и реализирани проекти и дейности, така и от 

гледна точка на привлечени инвестиции и изпълнение на финансовата рамка на стратегическия 

документ. За реализацията на плана са работили различни заинтересовани страни – най-вече 

общинската администрация, бизнеса, някои НПО, културни, образователни институции и др. 

Изграден е местен капацитет за успешно разработване, управление, изпълнение и приключване 

на проекти, финансирани от фондовете на ЕС и други източници. 

Последните тенденции в развитието на Бяла показват (макар и доста слабо и колебливо) 

подобрение на социално-икономическото развитие на общината, което се нуждае от стимули за 

преодоляване на проблема с безработицата, ускоряване на икономическия растеж и 

устойчивост на развитието. Потребностите от “коригиращи” и подкрепящи публични намеси в 

развитието на общината са се увеличили през последните години. Необходимо е ново 

териториално насочване на мерките и подобрена координация, за да се постигнат трайни и 

осезаеми промени в желаните насоки и успешно изпълнение на целите и приоритетите на 

Общинския план за развитие 2014-2020 г. 

На тази основа, стратегията за развитие на общината за оставащия период до 2020 г. 

следва да бъде агресивна по отношение на необходимите предпоставки за развитие на местната 

икономика и привличане на инвестиции, подкрепяща по отношение на желания териториален 

баланс в развитието на общината и протичането на демографските процеси и стабилизираща по 

отношение изграждането и обновяването на инфраструктурите.  

В резултат на проведената последваща оценка за изпълнение на ОПР на община 

Бяла имаме следните препоръки: 

1. Да се следи стриктно изпълнението на програмата за реализация към плана за развитие 

на община Бяла 2014-2020 г. и да бъде актуализирана веднага след приемане на окончателните 

варианти на Оперативните програми на ЕС до края на 2015 г. 
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2. Да се допълнят формулираните индикатори в новия план за развитие на община Бяла за 

периода 2014-2020 г. на етапа на неговата актуализация.   

3. Определяне на оптимален брой количествени стойности на индикаторите.  

4. Иницииране на мерки за създаване на работещ механизъм за периодично събиране на 

данни по заложените индикатори от всички участници в процесите по изпълнение на ОПР.   

5. Интегриране на индикаторите, т.е обединяване на същите постигнати от различни 

организации – общинска администрация, други публични организации, структурите на 

гражданското общество, бизнеса и т.н.  

6. Да се търсят нови възможности за кандидатстване и финансиране на готовите проекти 

на общината, с цел реализация до 2020 г. 

7. Да се популяризира ОПР сред гражданите и да се активизират бизнеса и НПО да 

участват в различни дейности и проекти, за да се повиши общия напредък по изпълнение на 

заложените цели и приоритети до 2020 г. 

8. Да се засили контрола по изпълнението на ОПР 2014-2020 г. от страна на Кмета на 

общината и Общинския съвет. 

Предвидените средства за осигуряване на публичност и прозрачност в процеса на 

планиране на ОПР 2007-2013 г. са по-скоро от общ принципен характер, доколкото се 

установява липса на конкретни целенасочени действия в тази посока в периода на реализиране 

на мерките за въздействие на плановия документ.  

Предприетите от страна на община Бяла инициативи тук могат да бъдат: 

• Консултации с всички заинтересовани страни за координация и мобилизация на местните 

ресурси с цел успешно прилагане на политиката за местно интегрирано развитие;  

• Диалог и съобразяване с мнението на гражданите;  

• Обсъждането на влиянието на реалните общински политики върху ежедневието на 

хората;  

• Достъп до гражданите, чрез предпочитани от тях информационни канали.  

Препоръчително е да се разпише цялостна процедура, конкретизираща системата за 

координация на ОПР, съвместните действия с представителите на заинтересованите страни, 

включително за осигуряване на информация и публичност.  

Необходимо е информацията за изпълнението на ОПР да е директна, доколкото 

принципът на прозрачност и публичност е задължително условие за всеки проект, изпълняван 

със средства по ОП, и доколкото Програмата за управление на община Бяла е предвидено да се 

отчита ежегодно.  

Нужно е също така да се предвиди разработването на механизми за събиране на актуална 

информация от заинтересованите страни за техния принос в изпълнение на ОПР.  
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СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ 

АЗ – Агенция по заетостта 

АСП – Агенция за социално подпомагане 

АДИОПР – Актуализиран документ за изпълнение на Общински план за развитие 

АДИОСРОР - Актуализиран документ за изпълнение на Областна стратегия за развитие на 

област Русе 2010-2013 

АДИРПРСЦР – Актуализиран документ за изпълнение на Регионален план за развитие на 

Северен централен район 2010-2013 

ВЕИ – възобновяеми енергийни източници 

ГПСОВ - градски пречиствателни станции за отпадъчни води 

ДМА – дълготрайни материални активи 

ДБТ – Дирекция „Бюро по труда” 

ДГС – Държавно горско стопанство 

ДЛС – Държавно ловно стопанство 

ЕИСУРР – Единна информационна система за управление на регионалното развитие 

ЕО – екологична оценка 

ЕСФ – Европейски социален фонд 

ЕФРР – Европейски фонд за регионално развитие 

ЗООС – Закон за опазване на околната среда 

ЗРР – Закон за регионалното развитие 

ЗТ – защитени територии 

ИАОС – Изпълнителна агенция по околна среда 

ИСУН – Информационна система за управление и наблюдение на средствата от Структурните 

инструменти на Европейския съюз 

МРРБ – Министерство на регионалното развитие и благоустройството 

МО – Междинна оценка 

МОСВ – Министерство на околната среда и водите 

МСП – малки и средни предприятия 

НИРД – научно-изследователска и развойна дейност 

НПО – неправителствени организации 

НПРР – Национален план за регионално развитие 

НСИ – Национален статистически институт 

НСОРБ – Национално сдружение на общините в Република България 

НСРР – Национална стратегическа референтна рамка 
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NUTS – обща класификация на териториалните единици за статистически цели, прилагана от 

ЕВРОСТАТ за регионите в Европейския съюз 

ОДЗ – Областна дирекция „Земеделие” 

ОП – Оперативна/и програма/и 

ОПАК – Оперативна програма „Административен капацитет” 

ОПОС – Оперативна програма „Околна среда” 

ОСР – Областна стратегия за равитие 

ОСП – Обща селскостопанска политика 

ОПР – Общински планове за развитие 

ОПРКБИ – Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската 

икономика” 

ОПРР – Оперативна програма „Регионално развитие” 

ОПРСР – Оперативна програма за развитие на сектор “Рибарство” 

ОПРЧР – Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 

ОСЗ – Общинска служба по земеделие 

ОУ – основно училище 

ОУП – общ/и устройствен/и план/ове 

ППЗРР – Правилник за прилагане на Закона за регионалното развитие 

ПРСР – Програма за развитие на селските райони 

ПСОВ - пречиствателни станции за отпадъчни води 

ПЧИ – преки чужди инвестиции 

ПЧП – публично-частни партньорства 

РИОСВ -Регионална инспекция по околната среда и водите 

РСЗ – Регионална служба по заетостта 

СЦР – Северен централен район  

СИФ – Социално-инвестиционен фонд 

СОУ – средно общообразователно училище 

СЦ – Стратегическа цел 

СпЦ – Специфична цел 

ТБО – твърди битови отпадъци  

ТГС – трансгранично сътрудничество  

ТИЦ – туристически информационен център 

ТСБ – Териториално статистическо бюро 

УО – Управляващ орган 

ЦДГ – целодневна детска градина 


