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СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ 

 

АЗ – Агенция по заетостта 

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 

ЕЕ – енергийна ефективност 

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” 

ОС – Общински съвет 

ОСЗ – Общинска служба „Земеделие” 

ОСР – Областна стратегия за равитие 

ОСП – Обща селскостопанска политика 

ОПР – Общински план 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” 

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 

РИОСВ - Регионална инспекция по околната среда и водите 

РСЗ – Регионална служба по заетостта 

СИФ – Социално-инвестиционен фонд 

СОУ – средно общообразователно училище 

СЦР – Северен централен район 

ТБО – твърди битови отпадъци  

ТГС – трансгранично сътрудничество  

ТИЦ – туристически информационен център 

ТСБ – Териториално статистическо бюро 

ЦДГ – целодневна детска градина 
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РЕЗЮМЕ 

 

Този доклад представя резултатите от първата междинна оценка (МО) на 

Общинския план за развитие на община Бяла  2007-2013 г., изготвена в изпълнение на 

нормативните изисквания на Закона за регионалното развитие (ЗРР - чл.33, ал.1 и чл.36, 

ал.1) и Правилника за неговото прилагане (ППЗРР). 

Oбщинският план за развитие на община Бяла, област Русе 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. и допълнен 

с Решение на ОС №22 по Протокол №3 от 20.03.2008 г. 

Целта на настоящата междинната оценка е да осигури независима и актуална 

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

община Бяла през периода 2007-2010 г., да направи препоръки за подобряване на 

управлението и координацията по изпълнение на заложените цели и за актуализиране на 

документа за оставащия период на неговото действие до 2013 г. 

За постигането на тази цел са изпълнени следните задачи:  

1. Изследване на промените във вътрешната и външната среда в контекста на ОПР; 

2. Актуален преглед на изпълнението на плана, съответствие и приложимост на 

заложените цели и приоритети; 

3. Изводи и препоръки за актуализация и максимизиране на въздействието на ОПР. 

Основните критерии, които са използвани при междинната оценка са критериите за 

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

Анализите на текущото състояние показаха, че община Бяла се нуждае от ускоряване 

на социално-икономическото си развитие и стимули за преодоляване на демографските 

проблеми, генериране на растеж, заетост и устойчиво развитие на секторите селско 

стопанство и туризъм.  

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

Общинския план за развитие 2007-2013 г. На тази основа, стратегията за развитие на 

общината за оставащия период до 2013 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.  

Община Бяла е на второ място по население и на пето място по територия сред 

общините в област Русе. Общата й територия е 341 кв.км, 94% от които земеделски и 

горски площи. За периода 2005-2011 г. населението на общината е намаляло с 16%.  

По официални статистически данни от преброяването към 01.02.2011 г. населението 

на община Бяла е 13 467 души. Общината ще продължи да бъде уязвима от 

неблагоприятните демографски тенденции ако не настъпят чувствителни промени в 

икономическата среда и ръст на заетостта. 

Безработицата в община Бяла намалява за периода 2005 - 2008 г. до 8,7%, но през 

2009 г. нараства и достига 12,1%. По информация от РСЗ – Русе към месец април 2011 г. 

безработицата в общината е 10,83% (с 1.5% повече от средните стойности за страната и с 

2.3% повече от средните за област Русе).  

Общата икономическа криза и лошата бизнес среда се отразяват негативно на 

развитието на предприятията в общината и финансовите им резултати. Около 60% от 

предприятията в Бяла работят в сферата на търговията, услугите, хотелиерството, 

ресторантьорството и транспорта. Близо 90% от фирмите са микро – с до 9 заети лица. 

Средната годишна работна заплата в общината е с около 30% по-ниска от средната за 

страната, но нараства от 3 574 лева - 2005 г. на 5 236 лева - 2009 г. 

Стратегията за развитие на община Бяла с приоритети – инфраструктура,  икономика, 

човешки 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. Визията, приоритетите, специфичните цели и мерки на ОПР – Бяла следва да 

се редактират и допълнят, като се добавят акценти, свързани със селското стопанство, 

туризма и социалните услуги.  

В ОПР няма включени индикатори за мониторинг и оценка. Това е пропуск в 

документа и препоръката ни е при актуализация на Общинския план да се разработят 

индикатори (показатели), които да съответстват на специфичните цели и приоритети и да 

измерват тяхното постигане.  



Доклад за междинна оценка на Общински план за развитие на община Бяла 2007-2013 г. 

 

 7 

Междинната оценка на изпълнението на Общинския план за развитие на община 

Бяла 2007-2013 г. показа следните резултати:  

 

1. Община Бяла е постигнала много добри резултати и съществен напредък в 

изпълнението на ОПР за първите четири години от прилагането на документа. 

Реализирани са 66 общински проекта и дейности на обща стойност 11 267 921 лева. От 

тях успешно приключени са 63 проекта на обща стойност 6 459 921 лева.  На етапа на 

МО в процес на изпълнение са 3 мащабни проекта на обща стойност 4 808 155 лева. 

2. Община Бяла отбелязва 18% техническо преизпълнение на ОПР на база реализирани 

дейности и проекти и 45% финансово изпълнение на предвидените в индикативната 

таблица инвестиции и разходи.  

3. Най-добър напредък и реализация отбелязва Приоритет-1 - Подобряване на 

инфраструктурата. Най-слабо е изпълнението на Приоритет 2 - Подобряване на 

инвестиционния климат и подкрепа на малкия и среден бизнес.  

4. В община Бяла има много слабо усвояване на средства от фондовете на ЕС. Основни 

източници на финансови средства за постигане целите на ОПР през анализирания 

период са: Републиканския бюджет, Общинския бюджет, Програми на българското 

правителство (СИФ, ПУДООС, «Красива България» и др.). Само 8% или 5 от 65 

проекта са финансирани от европейски програми и фондове.  

5. Създадена е добра организация за прилагане и изпълнение на ОПР от гледна точка на 

планирани и реализирани проекти, вътрешен мониторинг и контрол. Общината е 

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

нужния административен и финансов капацитет за усвояване на средства от 

европейските фондове.  

6.  НПО и бизнеса не се търсят като партньори и източници на информация, а техните 

проекти, инвестиции и дейности също могат да допринесат за постигане целите на 

ОПР. 

 

В резултат на проведената междинна оценка за изпълнение на Общинския план за 

развитие на община Бяла, област Русе имаме следните препоръки:  

1. ОПР да се актуализира за оставащия период на неговото действие до 2013 г. и да се 

изготви Актуализиран документ за изпълнение на ОПР. 

2. В актуализирания документ на ОПР да се разработят и включат количествено 

измерими индикатори за мониторинг и оценка на изпълнението на плана. 
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3. Да се изготви Програма за изпълнение на плана до 2013 г., в която целите да се 

обвържат с конкретни проекти, дейности, мерки, срокове и отговорници 

(изпълнители). В изготвянето на програмата да се привлекат и включат 

представители на НПО и бизнеса, които да подадат информация за техните 

приоритетни инвестиционни намерения и дейности до 2013 г. 

4. Да се редактират визията, приоритетите, целите и мерките на ОПР и да се включат 

адекватни, важни за общинското развитие и реално изпълними до 2013 г. дейности. 

5. Да се актуализира Индикативната финансова таблица на ОПР и да се включат 

ПРСР и оперативните програми, по които Община Бяла е бенефициент като 

източници на средства за конкретни мерки, дейности и проекти.  

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

проекти на общината, с цел реализация до 2013 г. 

7. Да се засили контролът по изпълнението на ОПР от страна на Кмета на общината 

в оставащия период на неговото действие до 2013 г. 

8. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Доклад за междинна оценка на Общински план за развитие на община Бяла 2007-2013 г. 

 

 9 

МЕТОДИКА 

При оценката са използвани Методическите указания на МРРБ за актуализация на 

действащите стратегии и планове за регионално и местно развитие – 2009 г. 

І. ЕТАПИ НА МО - Оценката на стратегията за развитие на община Бяла премина 

последователно през следните етапи: 

 ПРОУЧВАНЕ: На този етап бе създадена организацията за провеждане на 

междинната оценка. Проучени бяха основните планови и стратегически документи – 

Общински план за развитие (ОПР) на община Бяла 2007-2013 г., Областна стратегия за 

развитие на област Русе 2005-2015 г., Актуализиран документ за изпълнение на Областна 

стратегия за развитие на област Русе 2010–2013 г., Актуализиран документ за изпълнение 

на Регионален план за развитие на Северeн централен район 2010-2013 г. Беше събрана 

базова информация и статистически данни за нуждите на анализа и оценката от Общинска 

администрация - Бяла, ТСБ – Русе, ДБТ - Бяла, ОДЗ-Русе, ОСЗ – Бяла и ИСУН. За целите 

на проучването са използвани справки, отчети и други документи и е събрана 

допълнителна информация в Интернет. Проведени бяха консултации с Община Бяла. 

 АНАЛИЗ И ОЦЕНКА: На този етап бе извършено обобщаване, анализ и  

оценка на събраните данни, факти и информация. Изготвена беше междинната оценка на 

ОПР, резултатите от която са описани в настоящия доклад. Извършен е подробен анализ и 

оценка на промените в социално-икономическото развитие на общината, изпълнението на 

целите и приоритетите, релевантността на ОПР и капацитета за координация на 

отговорните за неговото прилагане органи. Направени са съответните изводи, обобщения 

и препоръки за подобряване на работата по изпълнение на ОПР и актуализиране на 

документа за периода, оставащ до края на неговото действие (2013 г.).  

 СЪГЛАСУВАНЕ И ПРИКЛЮЧВАНЕ: Това е заключителния етап, свързан 

със съгласуване на Доклада от междинната оценка и направените констатации с Общинска 

администрация - Бяла. Направените допълнения, коментари и забележки от страна на 

администрацията са взети под внимание и са включени в доклада за междинната оценка.   

ІІ. МЕТОДОЛОГИЯ 

За изготвяне на междинната оценка са използвани следните методи: 

 Наблюдение – пряк метод за събиране на данни и информация; 

 Проучване - проучване на документи, информация и данни от различни 

източници; 

 Описание – описват се факти, данни, резултати, констатации, препоръки и 

изводи; 
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 Анализ и синтез – анализира се базовата входяща информация и данни и се 

обобщават резултатите за нивото на изпълнение на ОПР; 

 Оценка – оценява се степента на изпълнение, степента на постигане на 

заложените цели, ефективност и ефикасност на използваните ресурси и други; 

 Сравнение – сравняват се данни, факти, показатели и резултати. На база на 

сравнението се правят изводи и препоръки; 

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

действията на екипа за изготвяне на междинната оценка за изпълнение на ОПР; 

 SWOT анализ – анализ на силните и слабите страни, възможностите и 

заплахите за изпълнение на ОПР до остатъка от периода на неговото действие; 

 Индексен метод - изравняване равнището на даден показател, заложен в ОПР 

към неговото равнище в минал период или време, прието за база; 

 Графичен метод – за изобразяване на данни, факти, тенденции чрез 

геометрически изображения на функционална зависимост с помощта на линии на 

равнината. 

ІІІ. ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ 

За междинната оценка са използвани следните източници на данни и информация: 

1. Общински план за развитие на община Бяла 2007-2013 г.; 

2. Областна стратегия за развитие на област Русе 2005-2015 г. 

3. Актуализиран документ за изпълнение на Областна стратегия за развитие на 

област Русе 2010–2013 г.; 

4. Актуализиран документ за изпълнение на Регионален план за развитие на 

Северен централен район 2010-2013 г.; 

5. Официални данни от ТСБ - Русе, РСЗ - Русе и ДБТ - Бяла; 

6. Справки, доклади и отчети на Община - Бяла; 

7. ИСУН – Информационна система за управление и наблюдение на 

структурните инструменти на ЕС в България; 

8. Методическите указания на МРРБ за актуализация на действащите 

стратегии и планове за регионално и местно развитие – 2009 г. 

9. Интернет сайтове и портали: Община Бяла, НСИ, АЗ, РСЗ-Русе, ОПОС, 

ОПАК, ОПРР, ОПРЧР, ОПРКБИ, ПРСР и други. 
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МЕЖДИННА ОЦЕНКА 

І. АНАЛИЗ НА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИЯ ПРОФИЛ НА ОБЩИНАТА 

 

Фиг. 1: Карта на област Русе 

          Община Бяла се намира в Северна 

България и е разположена в най-южната част на 

област Русе по долното течение на река Янтра.  

           Територията на общината е 341 кв. км., 

което представлява 12% от общата площ на 

област Русе и около 2% от територията на 

Северен централен район (СЦР, NUTS 2).  
 

Урбанистичната структура на общината се характеризира с 11 населени места - град 

Бяла, който е административен център и 10 села, обединени в 9 кметства – Бистренци, 

Босилковци, Ботров, Дряновец, Копривец, Лом Черковна, Пейчиново, Полско Косово, 

Стърмен и едно наместничество - Пет Кладенци. Град Бяла е равно отдалечен от Областните 

центрове Русе и Велико Търново и общинските центрове Свищов и Попово, което го 

обособява като пресечна точка на транспортните връзки между тях. 

През територията на Община Бяла преминават ж.п. линията Русе - Горна Оряховица 

и пътят Русе - Велико Търново – част от трансграничния транспортен коридор № 9. 

 

Таблица 1: Основни данни за община Бяла и останалите общини в област Русе 
 

Район, област, община 
Територия 

кв. км 

Население 

брой 

31.12.2010 г. 

Гъстота на 

населението 

за 2010 г. 

(души на 

кв.км.) 

Населени 

места 

(брой) 

Градове 

(брой) 

Села 

(брой) 

България 111 001.9 7 504 868 67.6 5 304 253 5 051 

Северен централен 14 974.0 901 885 60.2 996 39 957 

Област Русе 2 803.4 246 670 88.0 83 9 74 

Община Бяла 341.0 14 661 43.0 11 1 10 

Община Борово 252.2 6 511 25.8 7 1 6 

Община Ветово 448.7 13 564 30.2 7 3 4 

Община Две могили 342.3 10 089 29.5 12 1 11 

Община Иваново 425.8 10 001 23.5 13  - 13 

Община Русе 469.2 174 378 371.6 13 2 11 

Община Сливо поле 255.0 11 471 45.0 11 1 10 

Община Ценово 258.2 5 995 23.2 9  - 9 

Източник: Национален статистически институт 



Доклад за междинна оценка на Общински план за развитие на община Бяла 2007-2013 г. 

 

 12 

 

Община Бяла е на второ място по население и на пето място по територия сред 

общините в област Русе. В Бяла живее около 6% от населението на област Русе (14 661 

души към 31.12.2010 г.) и едва 1.6% от населението на СЦР. (Таблица 1) 

Средната гъстота на населението в община Бяла (43 души на кв. км.) е по-ниска от 

средните стойности за област Русе (88), за СЦР (60.2) и за страната (67,6). По брой 

населени места (11), Бяла дели третото място в областта с община Сливо поле след 

общините Русе и Иваново (по 13 населени места) и Две могили (12 населени места). 

 
         Фиг. 2: Разпределение на площта на община Бяла по видове територии 

75%

19%

2% 2%

1%

1%

земеделска  горска

 населени места  водни течения и водни площи

 за добив на полезни изкопаеми  за транспорт и инфраструктура 

 
Източник: Национален статистически институт 

 

Около 94% от територията на община Бяла се състои от земеделски и горски 

площи. Земеделските земи заемат общо 253 544 дка (75% от площта на общината при 

средно за страната 57,4%). Обработваемата земеделска площ е 233 194 дка или 68% от 

територията на общината. Поливните площи са само 4% от обработваемата земеделска 

земя. Горските територии заемат 65 907 дка (19% при средно за страната 33,5%).  

Населените места (7 802 дка) са едва 2% от територията на общината. Толкова 

заемат и водните течения и водни плащи – 6 314 дка.  

Най-малък относителен дял (по 1%) имат териториите за транспорт, 

инфраструктура и добив на полезни изкопаеми.  
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Таблица 2: Население в община Бяла  2005 - 2011 г. 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
1
 

16040 15852 15533 15213 14962 14661 13467 

Източник: Национален статистически институт 

 

Динамиката на населението в община Бяла през последните години показва трайна 

тенденция на намаление (с около 16%) или с 2 573  души през 2011 спрямо 2005 г. По 

официални статистически данни от последното преброяване към 01.02.2011 г. населението 

на община Бяла е 13 467 души.   

Таблица 3: Население в община Бяла по местоживеене и пол към 01.02.2011 г. 

Общо Град Село 

Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени 

13467 6715 6752 8457 4210 4247 5010 2505 2505 

Източник: Национален статистически институт 

 

В град Бяла живее 63% от населението на общината или 8 457 души, а в 

прилежащите села – 5 010 души. По признака пол структурата на населението на община 

Бяла е сравнително балансирана. Мъжете са само с 37 по-малко от жените и съставляват 

49% от населението.  

Таблица 4: Население в община Бяла  по възрастови групи към 01.02.2011 г. 

Възрастови групи 

Общо 0 -  9 10 - 19 20 - 29 30 - 39 40 - 49 50 -59 60 - 69 70 - 79 80 + 

13467 1148 1243 1452 1476 1783 2076 2161 1491 637 

Източник: Национален статистически институт 

 

Най-голям относителен дял във възрастовата структура на населението заемат 

лицата на възраст между 30 и 59 години – 40%. Възрастните на 60 и повече години са 32% 

от населението, а децата и младежите до 29 години - 18%. . (Таблица 4) 

 

Таблица 5: Население в община Бяла под, във и над трудоспособна възраст 2005-2010 г. 

Години 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Под трудоспособна възраст 2392 2345 2267 2 168 2136 2089 

В трудоспособна възраст 9237 9189 9067 8 967 8791 8590 

Над трудоспособна възраст 4411 4318 4199 4 078 4035 3982 

Източник: Териториално статистическо бюро - Русе 

През 2010 г. под трудоспособна възраст е 14% от населението на община Бяла. 

Възрастните над трудоспособна възраст са 3 982 души или 27% от населението. Около 

59% е делът на населението в трудоспособна възраст на 15 и повече години. Лицата под 

                                                 
1
 Официални статистически данни от Преброяване на населението към 01.02.2011 г. 
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трудоспособна възраст намаляват с 303 души през 2010 спрямо 2005 г. Хората в 

трудоспособна възраст намаляват с 647, а над трудоспособна възраст с 429 души. Изводът, 

който се налага е, че населението на община Бяла бележи все още слаба, но трайна 

тенденция на застаряване. (Таблица 5 и Фиг. 3) 

 
Фиг. 3: Население по пол и възраст в община Бяла към 01.02.2011 г.   

 

  
Източник: Национален статистически институт 

 

Икономически активните лица заемат значителен дял във възрастовата структура на 

населението – 42% или 4 481 души от населението на 15 и повече години по данни от 

последното преброяване. От икономически активните лица заети са 4 256 души, 

останалите са безработни, които активно търсят работа. Пенсионерите в община Бяла са 

33% от населението. 

 

Фиг. 4: Население по местоживеене, възраст и юридическо семейно положение към 01.02.2011 г. 

 
Източник: Национален статистически институт 
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По признака юридическо семейно положение, данните на НСИ сочат, че 45% от 

населението на община Бяла (6 068 души) са семейни – женени/омъжени, около 5% са 

разведени(691 души), близо 13% са със статут на вдовец или вдовица. (Виж Фиг. 4). 

Несемейните са 37% от населението, като се приспадне групата на децата и 

младежите до 19 години, делът на несемейните хора в община Бяла е 19% от общото 

население. Резултатите от Пребряване 2011 г. сочат, че 8% от населението живее в 

условия на съжителство без брак. Това са около 44% от юридически несемейните лица, 

като повече от половината от тях са във възрастовата група между 20 и 39 години. 

 

Таблица 6: Население на 7 и повече години в община Бяла по образование към 01.02.2011г. 

Община, 

Местоживеене 

 

Общо 
Висше 

образование 

Средно 

образование 

Основно 

образование 

Начално  

образование 

Незавършено 

начално 

Никога не 

посещавали 

училище 

Дете 

Бяла 12668 1571 5046 3773 1458 672 126 22 

В града 8003 1356 3712 1909 600 347 65 14 

В селата 4665 215 1334 1864 858 325 61 8 

Източник: Национален статистически институт 

 

Данните в Таблица 6 показват, че към 01.02.2011 г. 70% от населението на община 

Бяла на 7 и повече години е със средно или основно образование. С начално образование 

са 11,5%, с незавършено начално – 5%, а 126 души никога не са посещавали училище и са 

напълно неграмотни. Броят на висшистите в общината е 1 571 или 12% от населението. В 

града живеят 1356 лица с висше образование, а в селата 215.  

 

Таблица 7: Естествен прираст на населението на община Бяла 2005-2010 г. 

Година 

Живородени Умрели Естествен прираст 

Общо Момчета Момичета Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени 

2005 125 67 58 285 157 128 -160 -90 -70 

2006 138 70 68 300 133 167 -162 -63 -99 

2007 149 73 76 322 180 142 -173 -107 -66 

2008 135 65 70 275 134 141 -140 -69 -71 

2009 137 74 63 249 130 119 -112 -56 -56 

2010 122 69 53 277 148 129 -155 -79 -76 

Източник: Национален статистически институт 

Естественият прираст на населението на община Бяла за изследвания период е 

отрицателен, като бележи тенденция на нарастване от 2005 до 2007 г., намалява през 2008 

и 2009 и отново се увеличава през 2010 г. до минус 155 души. Средно годишният брой на 

живородените деца в общината през периода е 134. Средната смъртност в Бяла за 

изследваните 6 години е 284 човека годишно. (Таблица 7) 
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Таблица 8: Заселени, изселени и механичен прираст в община Бяла 2005-2010 г. 

Година 
Заселени Изселени Механичен прираст 

Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени 

2005 311 120 191 350 157 193 -39 -37 -2 

2006 217 91 126 243 99 144 -26 -8 -18 

2007 223 105 118 369 160 209 -146 -55 -91 

2008 139 47 92 319 137 182 -180 -90 -90 

2009 183 81 102 322 138 184 -139 -57 -82 

2010 220 96 124 366 159 207 -146 -63 -83 

Източник: Национален статистически институт 

Механичният прираст в община Бяла през анализирания период също е 

отрицателен. Броят на изселените от общината лица превишава броя на заселените през 

целия анализиран период. През 2005 г. механичният прираст е само минус 39, през 2008 г. 

нараства до минус 180, а през 2010 г. намалява до минус 146 души. 

Общо в резултат на естествен и механичен прираст населението в Бяла през 2005 г. 

намалява със 199, а през 2010 г. с 301  души.  

Таблица 9: Население по постоянен адрес в община Бяла 2005 - 2010 г. 

Населени места 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

гр. Бяла 10914 10763 10610 10514 10450 10342 

с. Бистренци 330 330 324 308 302 296 

с. Босилковци 768 748 733 722 705 673 

с. Ботров 339 330 329 330 328 332 

с. Дряновец 792 806 786 775 751 741 

с. Копривец 1102 1059 1028 977 964 940 

с. Лом Черковна 376 369 376 375 371 359 

с. Пейчиново 389 381 367 358 345 334 

с. Полско Косово 1951 1930 1874 1825 1813 1766 

с. Стърмен 328 317 307 298 290 285 

с. Пет Кладенци 58 52 49 49 49 47 

Общо за общината 17347 17085 16783 16531 16368 16115 

        Източник: Национална база данни „Население” 

Населението на община Бяла по постоянен адрес също бележи тенденция на 

намаление с 1 232 души през 2010 г. спрямо 2005 г. Демографска криза се забелязва в град 

Бяла и всички села на територията на общината.  

Безработицата в община Бяла намалява за периода 2005 - 2008 г. от 13,9% на 8,7%, 

но остава със стойности по-високи от средните за област Русе и за страната. През 2009 г. 

безработицата в общината бележи ръст и достига 12,1%, след това намалява до 11,3% през 

2010 г. при средни равнища за областта 8,73% и за страната 9,24%. По информация от РСЗ 

– Русе към месец април 2011 г. безработицата в община Бяла е 10,83% (с 1.5% повече от 

средните стойности за страната). По този показател общината е на трето място в областта 

след община Русе (6,27%) и община Иваново (8,37%). (Виж Таблица 10 и Фиг.5) 
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Таблица 10: Брой на безработните лица и равнище на безработица в община Бяла (2006-2010) 

Показател 2006 2007 2008 2009 2010 

Брой регистрирани лица 1071 754 671 928 848 

Мъже 510 351 312 457 401 

Жени 561 403 359 471 447 

Равнище на безработица (%) 13,9 9,8 8,7 12,1 11,3 

Източник: Дирекция „Бюро по труда” – Бяла 

За анализирания период най-ниска е безработицата през 2008 г. – 671 регистрирани 

лица, което с 400 по-малко спрямо 2005 г. Безработните в община Бяла през 2010 г. 

нарастват до 848 лица, а през април 2011 г. официално са регистрирани 833 лица. 

Относителният дял на жените в регистрираните безработни е по-висок от този на мъжете и 

се запазва сравнително постоянен в границите между 51 и 53% през изследвания период.  

Фиг. 5: Динамика на безработицата в община Бяла 2006-2010 г. 
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Източник: Дирекция „Бюро по труда” – Бяла 

Най-голям е броят на безработните с основно, начално и по-ниско образование -

56%. Следват ги лицата със средно образование – 40% от всички регистрирани в бюрото 

по труда през 2010 г. Най-малък е относителния дял на висшистите – 4%. (Таблица 11) 

 

Таблица 11: Безработица в община Бяла по образование за 2006-2010 г. 

Образование 2006 2007 2008 2009 2010 

С висше образование 31 22 26 41 34 

Със средно образование 326 258 247 335 339 

С основно о и по-ниско 

образование 
714 474 398 552 475 

Източник: Дирекция „Бюро по труда” – Бяла 
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Икономическото развитие на община Бяла през последните години се 

характеризира с различна динамика – ръст до 2008 г. и спад след Световната финансова и 

икономическа криза за 2009 и 2010 г. Структуроопределящи отрасли за развитието на 

икономиката на общината са: промишленост, селско стопанство, търговия, услуги, 

транспорт и строителство. 

.Таблица 12: Предприятия (без финансовите) в община Бяла по икономически дейности 

                                                                                                                                                                           /брой/ 

Отраслови сектори 2005 2006 2007 2008 2009 

Селско, ловно и горско стопанство 29 30 40 52 44 

Преработваща промишленост 45 55 55 56 55 

Строителство 9 8 12 12 13 

Търговия, ремонт и техническо обслужване на автомобили и 

мотоциклети, на лични вещи и стоки за домакинството 
218 235 226 214 224 

Хотели и ресторанти 37 38 44 46 39 

Създаване и разпространение на информация и творчески 

продукти, далекосъобщения 
..

2
 .. .. 5 5 

Транспорт и складиране  21 23 28 26 17 

Операции с недвижими имоти, наемодателна дейност и 

бизнесуслуги 
25 24 21 11 12 

Професионални дейности и научни изследвания    20 18 

Здравеопазване и социални дейности 17 21 19 22 23 

Административни и спомагателни дейности .. .. .. 4 6 

Култура, спорт и развлечения .. .. .. 3 3 

Други дейности, обслужващи обществото и личността 2 4 6 9 12 

Общо 403 438 451 480 471 

Източник:Териториално статистическо бюро – Русе 

 

Броят на предприятията в Бяла нараства през последните години и през 2009 г. е 

471 или с 68 повече спрямо 2005 г. Нови предприятия са открити както в селското 

стопанство, така и в промишлеността, строителството, търговията и услугите. Единствено 

в областта на транспорта и операциите с недвижими имоти имаме намаляване броя на 

предприятията. 

Най-голям относителен дял имат фирмите, работещи в областта на търговията и 

услугите - 224 броя или 48% от всички предприятия на територията на общината. Около 

12% работят в сектор „Преработваща промишленост”. Със „Селско стопанство” и 

„Строителство” се занимават съответно 9% и 8% от  предприятията в община Бяла. 

(Таблица 12) 

Общата икономическа криза и лошата бизнес среда у нас се отразяват негативно на 

икономическото развитие на община Бяла и на финансовите резултати на предприятията. 

 

                                                 
2
 ".." – няма данни или са конфиденциални 
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Таблица 13: Основни икономически показатели на нефинансовите предприятия  

в община по основни икономически дейности 2008-2009 г. (хил. лева) 

Икономическа 

дейност 

Произведена 

продукция 

Приходи от 

дейността 

Нетни приходи 

от продажби 

Разходи за  

дейността 
Печалба Загуба 

2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 

Селско, ловно и 

горско стопанство 
32395 25400 40885 35820 30614 26948 33013 28391 10260 7635 2483 381 

Преработваща 

промишленост 
51891 38697 54164 40841 47489 36959 52174 44071 2453 1320 713 4555 

Строителство 6876 7189 6937 8336 6663 8082 6826 8126 138 235 .. .. 

Търговия, ремонт 

на автомобили и 

мотоциклети 

10240 8798 47323 42995 44607 41934 46922 42278 1353 1120 1175 615 

Хотели и 

ресторанти 
658 638 1301 1091 1297 1026 1302 1044 67 71 69 .. 

Разпространение на 

информация; 

Далекосъобщения 

211 296 211 300 211 283 180 254 27 43 .. .. 

Транспорт и 

складиране  
1791 2605 1791 2763 1770 2584 1799 2595 97 190 43 .. 

Операции с 

недвижими имоти, 

бизнесуслуги 

244 958 244 1037 213 289 184 949 75 84 .. 4 

Професионални 

дейности и научни 

изследвания 

358 1076 358 1087 359 1059 179 373 168 662 .. .. 

Здравеопазване и 

социални дейности 
746 2843 2971 3141 621 2827 3102 3053 86 162 .. .. 

Административни 

и спомагателни 

дейности 

.. 356 .. 356 477 356 .. 387 .. .. .. 37 

Култура, спорт и 

развлечения 
.. 56 .. 70 .. 70 .. 57 .. .. .. .. 

Други дейности 47 45 48 48 47 48 33 42 15 12 ..  

Общо 109023 88957 159899 137885 134439 122465 149309 131620 14755 11550 4566 5708 

Източник:Териториално статистическо бюро – Русе 

Произведената продукция в предприятията от община Бяла през 2009 спрямо 2008 

г. намалява с 20 066 хил. лева. Приходите от дейността бележат спад от 22 014 хил. лева, а 

нетните приходи от продажби намаляват с 11 974 хил. лева. В същото време печалбите на 

местните фирми намаляват с повече от 3 млн. лева, а загубите нарастват с над 1 млн. лева. 

Най-големи загуби генерира „Преработващата промишленост” – 4 555 хил.лева за 2009 г., 

който е един от водещите отрасли в местната икономика. Предприятията, работещи в 

областта на транспорта, туризма (хотелиерство и ресторантьорство) и строителството се 

развиват устойчиво през последните години и показват ръст по всички икономически 

показатели и положителни финансови резултати. (Таблица 13) 

По данни на ТСБ – Русе на територията на община Бяла през 2008 г. са реализирани 

преки чуждестранни инвестиции на стойност 9250,4 хил. евро, а през 2009 г. те са 

намалели до 2614,6 хил. евро. 
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Таблица 14: Предприятия (без финансовите) по групи според броя на заетите в тях в община Бяла  

 2005 2006 2007 2008 2009 

Микро -до 9 заети 342 381 392 425 424 

Малки - 10 - 49 50 43 50 42 35 

Средни - 50 - 249 11 14 9 13 12 

Големи - 250 и повече 0 0 0 0 0 

Общо 403 438 451 480 471 

Източник:Териториално статистическо бюро – Русе 

Преобладаваща част от предприятията в община Бяла – 90% са микро с до 9 заети 

лица. Следват ги малките фирми с 10 до 49 човека - 7%. В общината през 2009 г. има 12 

средни и липсват големи предприятия.  

Таблица 15: Средна годишна работна заплата в лева и брой наети лица в община Бяла 

Показател 2005 2006 2007 2008 2009 

Средна работна заплата 3574 3333 3957 4934 5236 

Брой наети лица 3757 3734 3656 3663 3358 

Източник:Териториално статистическо бюро – Русе 

 

Средната годишна работна заплата в община Бяла нараства от 3 574 лева през 2005 

г. на 5 236 лева през 2009 г., което е с 2 060 лева или с близо 30% по-малко от средната 

заплата за страната – 7 296 лева. Тенденцията на повишаване на възнагражденията е 

постоянна. В същото време броят на наетите лица по трудово и  служебно 

правоотношение намалява с 399 през анализирания период, от 3 757 през 2005 г. на 3 358 

лица през 2009 г. 

 

Селското стопанство е един от основните отрасли и заема важно място в 

общинската икономика на Бяла. То е важен източник на доходи и заетост и ще играе 

важна роля за развитието на района и в бъдеще.  

 

Таблица 16:  Земеделски производители и кооперации в община Бяла 2005-2010 г. 

 

 

 

 
 Източник:ОСЗ – Бяла 

 

В общината има четири земеделски кооперации. Броят на регистрираните 

земеделски производители в района се променя динамично, като през 2008 г. достига 285, 

а през 2010 г. намалява до 187. 

Показател 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Брой земеделски производители 254 283 226 285 282 187 

Брой земеделски кооперации 4 4 4 4 4 4 
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Таблица 17:  Обработваеми и необработваеми ниви в община Бяла през 2010 г. 

Населено място Ниви общо (дка) Обработваеми 

(дка) 

Необработваеми 

(дка) 

гр. Бяла 46925 38000 8925 

с. Бистренци 11546 10480 1066 

с. Босилковци 21776,4 20110 1666,4 

с. Ботров 7265,9 4570 2695,9 

с. Дряновец 15514,4 14920 594,4 

с. Копривец 21699 18400 3299 

с. Лом Черковна 12486 10220 2248 

с. Пейчиново 15167,1 15130 37,1 

с. Полско Косово 27526,3 26840 686,3 

с. Стърмен 10911 9480 1431 

с. Пет Кладенци 6883,1 5090 1793,1 

Общо 197682 173240 24442,2 

Източник:ОСЗ – Бяла 

По данни на Общинска служба „Земеделие” – Бяла през 2010 г. в общината има 197 

682 дка земеделски земи – ниви. От тях 88% или 173 240 дка са обработваеми. Най-много 

необработваеми площи има в землището на град Бяла – 8 925 дка. Най-много ниви се 

обработват в с. Полско Косово – 26 840 дка. Растениевъдството в общината през 

последните години се развива много добре. Отглеждат се основно зърнено-житни и 

технически култури: пшеница, ечемик, царевица, слънчоглед и рапица. Овощарството е 

много добре развито. Разпространени са трайни насаждения от кайсии, праскови, ябълки, 

череши, орехи и лешници. Зеленчукопроизводството в община Бяла не е развито. 

Отглеждат се предимно оранжерийни краставици и домати. Животновъдството е по-слабо 

развития сектор на селското стопанство в общината. Най-много са говедовъдните ферми – 

12 броя, следват ги овцевъдните – 2 броя и една свинеферма. 

Въпреки потенциала за развитие на туризъм община Бяла все още не е усвоила 

всички възможности на този отрасъл и на територията на общината няма формирани 

цялостни продаваеми туристически продукти. През последните години броят на местата за 

настаняване и средствата за подслон нарастват и през 2010 г. има общо 9 семейни хотели, 

мотели, къщи за гости и други с над 160 легла.  

Училищната структура и мрежа в община Бяла е съобразена с действащите 

законови и подзаконови документи и нормативи и с местните, държавни и европейски 

стратегии за развитие на образованието.  

Таблица 18:  Училища и учащи в община Бяла по учебни години (брой) 

 Показател 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 

Начални училища 3 2 2 2 2 

Основни училища 3 3 3 3 3 

Средни общообразователни училища 1 1 1 1 1 

Професионални гимназии 1 1 1 1 1 

Общ брой ученици 1374 1374 1303 1200 1112 

Източник: Териториално статистическо бюро – Русе и Община Бяла 
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Броят на учениците в община Бяла намалява с 262 за периода 2005-2010 г. За 

анализирания период е закрито само едно начално училище в с. Дряновец.  

През 2009-2010 г., училищната мрежа в общината се състои от 2 начални, 3 

основни, 1 средно общообразователно училище и 1 професионална гимназия, в които се 

обучават общо 1 112.  

Таблица 19:  Детски градини в община Бяла 2005 – 2010 г. 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Брой детски градини 10 10 8 5 5 5 

Брой деца в тях 406 384 402 375 363 371 

Педагогически персонал в детските градини 42 43 45 43 44 42 

Източник:Териториално статистическо бюро – Русе 

На етапа на МО на територията на община Бяла функционират 5 детски градини, от 

които едно ОДЗ с яслена група и 4 ЦДГ. Броят на децата в детските заведения намалява 

през последните години и през 2010 г. е 371. Броят на детските градини намалява, защото 

част от тях се обединяват и започват да функционират като отделни филиали на едно и 

също детско заведение. Това обяснява факта, че по официални статистически данни броят 

на градините намалява, но броят на педагогическия персонал в тях се запазва. 

 

Таблица 20: Здравна мрежа и медицински кадри в община Бяла за периода 2005 – 2008 г.   

 

 2005 2006 2007 2008 

Лечебни заведения за болнична помощ 2 2 2 2 

Лечебни заведения за извънболнична помощ 3 3 3 4 

Легла 410 410 410 410 

Лекари - общо 50 51 54 53 

В това число общопрактикуващи лекари  7 7 7 6 

Стоматолози 6 6 6 6 

Източник: Национален статистически институт 

По данни на НСИ в община Бяла има една многопрофилна и една специализирана 

болница с общ капацитет 410 легла. На територията на общината работят 1 медицински 

център и 3 самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории. 

Здравното и медицинско обслужване на населението през 2010 г. се осигурява от 53 

лекари, в това число 6 общопрактикуващи и 6 стоматолози. Броят на болничните 

заведения и медицинските кадри на територията на общината се запазва относително 

постоянен през анализирания период. 

В Бяла функционират Дом за стари хора с капацитет 35 места и Дом за деца 

лишени от родителски грижи с капацитет 40 места. На територията на общината се 

предоставя услугата ,,Домашен социален патронаж” с капацитет 110 места. 
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ИЗВОДИ: 

 

1. Община Бяла е на второ място по население и на пето място по територия сред 

общините в област Русе. Урбанистичната й структура включва 11 населени места 

- град Бяла, който е административен център и 10 села, обединени в 9 кметства. 

2. Територията на общината е 341 кв.км, 94% от които земеделски и горски площи. 

Най-голям е делът на земеделските земи – 75% при средно за страната 57,4%.  

3. По данни на НСИ към 01.02.2011 г. населението на общината е 13 467 души. 

Динамиката му показва тенденция на намаление (с около 16%) или с 2 573 души 

през 2011 спрямо 2005 г. Средната гъстота на населението също намалява и през 

2011 г. е 40 души на кв. км. Естественият и механичен прираст са отрицателни.  

4. Безработицата в община Бяла намалява за периода 2005 - 2008 г. до 8,7%, но през 

2009 г. нараства и достига 12,1%. По информация от РСЗ – Русе към месец април 

2011 г. безработицата в общината е 10,83% (с 1.5% повече от средните стойности 

за страната и с 2.3% повече от средните за област Русе). По този показател Бяла е 

на трето място в областта след община Русе (6,27%) и община Иваново (8,37%). 

5. Около 60% от предприятията в община Бяла работят в сферата на търговията, 

услугите, туризма и транспорта. Близо 90% от фирмите са микро – с до 9 заети 

лица. Средната годишна работна заплата в общината е с около 30% по-ниска от 

средната за страната, но нараства от 3 574 лева - 2005 г. на 5 236 лева - 2009 г. 

6. Общата икономическа криза и лошата бизнес среда се отразяват негативно на 

развитието на предприятията и финансовите им резултати. Най-големи загуби 

генерира „Преработващата промишленост” – 4 555 хил.лева за 2009 г. 

Предприятията, работещи в областта на транспорта, туризма (хотелиерство и 

ресторантьорство) и строителството се развиват устойчиво, показват ръст по 

всички икономически показатели и положителни финансови резултати.  

7. Броят на учениците в община Бяла намалява с 262 за периода 2005-2010 г. За 

анализирания период е закрито само едно начално училище в с. Дряновец. През 

2009-2010 г., училищната мрежа в общината се състои от 2 начални, 3 основни, 1 

СОУ и 1 професионална гимназия, в които се обучават общо 1 112. През 2011 г. в 

община  Бяла има 5 детски градини – 1 ОДЗ с яслена група и 4 ЦДГ. 

8. Здравното и медицинско обслужване на населението се осигурява от 53 лекари, в 

това число 6 общопрактикуващи и 6 стоматолози. В общината функционират 

една многопрофилна и една специализирана болница, с общ капацитет 410 легла, 

1 медицински център и 3 медицински лаборатории.  
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ІІ. ОЦЕНКА НА ПРОДЪЛЖАВАЩАТА ВАЛИДНОСТ НА АНАЛИЗА НА 

СИЛНИТЕ И СЛАБИТЕ СТРАНИ И ПОТЕНЦИАЛА  

АКТУАЛИЗИРАН ОБОБЩЕН SWOT – АНАЛИЗ 

 

 

 

Силни страни 

 

Слаби страни 

1. Важен комуникационен и транспортен 

център на границата на три области – 

Русе, Търговище и Велико Търново. 

2. Входна врата за област Русе и река 

Дунав от Западна и Централна 

България. 

3. Добра транспортна обезпеченост - път 

Русе - Велико Търново – част от 

трансграничен коридор № 9,  важни 

пътни артерии за София и южната 

граница и ЖП гара по линията Русе -

Горна Оряховица - София. 

4. Всички населени места са 

водоснабдени, телефонизирани и 

електроснабдени. 

5. Наличие на газификация. 

6. Традиции в селското стопанство, 

плодородна земя и подходящи 

природоклиматични условия за 

развитие на биоземеделие. 

7. Богато културно-историческо 

наследство, красива и чиста природа. 

8. Потенциал за развитие на туризъм. 

1. Намаляване на населението – 

отрицателен естествен и механичен 

прираст. 

2. Нисък жизнен стандарт и неравномерно 

разпределение на активното население. 

3. Амортизирана инфраструктура и 

недостиг на финансов ресурс за 

поддържане на съществуващата и 

изграждане на нова. 

4. Ограничени видове селскостопански 

култури и липса на напоително 

земеделие. 

5. Увеличаване на безработицата. 

6. Липса на ПСОВ. 

7. Неактуализирани подробни 

устройствени планове на населените 

места. 

8. Липса на канализация в малките 

населени места.  

9. Липса на целенасочена политика за 

привличане на инвестиции и откриване 

на нови бизнес възможности.  

10. Недостатъчно развити публично-частни 

партньорства. 
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Възможности 

 

Заплахи 

1. Привличане на инвестиции, чрез 

фондовете на ЕС, български и 

чуждестранни инвеститори. 

2. Конкурентоспособно развитие на 

малките и средни предприятия /МСП/; 

3. Насърчаване на селското стопанство в 

разширяване производството на 

традиционни за района култури и 

поливното земеделие. 

4. Стимулиране на публично-частните 

партньорства. 

5. Осигуряване на работни места за 

задържане на икономически активното 

население. 

6. Усъвършенстване на партньорството с 

НПО, бизнеса и други общини при 

подготовка и реализиране на съвместни 

проекти. 

7. Разширяване обема на социалните 

услуги и разкриване на нови форми и 

видове социални услуги. 

8. Благоустрояване на населените места и 

подобряване условията на живот на 

населението. 

9. Развитие на селски, ловен и други 

форми на алтернативен туризъм. 

1. Общ икономически упадък, финансови 

кризи, лоша бизнес среда. 

2. Задълбочаване на демографските 

проблеми и застаряване на населението. 

3. Тенденция към бъдещо обезлюдяване 

на малките населени места. 

4. Увеличаване броя на безработните с 

основно и по-ниско образование. 

5. Ограничен инструментариум на 

общинско ниво за въздействие на пазара 

на труда . 

6. Влошаване качеството на техническата 

инфраструктура и липса на средства за 

нейната поддръжка. 

7. Зависимост на общинския бюджет от 

централната власт. 

8. Липса на сериозен инвеститорски 

интерес и слабо усвояване на фондовете 

на ЕС. 

9. Загуба на интерес и слаба активност на 

обществеността, НПО и бизнеса за 

местно развитие и усвояване на 

средства от европейските фондове. 
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ІІІ. ОЦЕНКА НА ПРОДЪЛЖАВАЩАТА УМЕСТНОСТ И СЪГЛАСУВАНОСТ НА 

ПЛАНА С ОБЛАСТНИТЕ, РЕГИОНАЛНИ И НАЦИОНАЛНИ ПЛАНОВИ И 

СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ 

ОПР трябва да се разглежда като инструмент, чрез който се формулира общата 

рамка за развитие на общината в средносрочен план. Той трябва да отразява и съчетава 

както потенциала и предимствата на територията, така и стратегическите цели и 

приоритети за нейното развитие, съгласувано с целите и приоритетите на регионално и 

национално ниво. За наблюдение и отчитане изпълнението на плана е задължително 

изграждането на подходяща система за анализ, оценка, мониторинг и контрол. 

В тази част на МО се проверява дали ОПР е съобразен с изискванията на 

националното и европейското законодателство в областта на регионалното развитие. 

Оценяват се уместността и съгласуваността на визията, приоритетите и специфичните 

цели на Общинския план за развитие на община Бяла с тези на Областнатa стратегия за 

развитие на област Русе 2005-2015 г., Актуализирания документ за изпълнение на 

Областна стратегия за развитие на област Русе 2010–2013 г., Актуализирания документ за 

изпълнение на Регионален план за развитие на Северeн централен район 2010-2013 г., 

Националната стратегическа референтна рамка, Стратегиите от Гьотеборг, Лисабон и 

Стратегия “Европа 2020”. 

Основната цел на Лисабонската стратегия (2000 г.) е ЕС да се превърне в най-

динамичната и конкурентоспособна световна икономика, основана на знанието и способна 

да генерира устойчив икономически растеж с повече и по-привлекателни работни места и 

подобрено социално сближаване. Целите за растеж, заетост, работни места и намаляване 

на бедността са водещи и в обновената Лисабонска стратегия (2005 г.), а стратегията от 

Гьотеборг допълва Лисабонските цели в частта за опазване на околната среда. 

Новата стратегия “Европа 2020” залага три основни приоритета: ИНТЕЛИГЕНТЕН 

РАСТЕЖ - изграждане на икономика, основаваща се на знания и иновации; УСТОЙЧИВ 

РАСТЕЖ - насърчаване на по-екологична и по-конкурентоспособна икономика с по-

ефективно използване на ресурсите; ПРИОБЩАВАЩ РАСТЕЖ - стимулиране на 

икономика с високи равнища на заетост, която да доведе до социално и териториално 

сближаване. “Европа 2020” включва пет основни цели: ЗАЕТОСТ за 75% от населението 

на възраст 20-64 години; Инвестиции в НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И РАЗВОЙНА 

ДЕЙНОСТ в размер 3% от БВП на ЕС; Постигане на целите „20/20/20“ по отношение на 

климата и енергията (съкращаване на емисиите въглероден диоксид с 20% в сравнение с 

нивата от 1990 г., увеличаване дела на енергията от възобновяеми източници до 20% и 

намаляване на консумацията на енергия с 20%). 
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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 тази общност изгражда, поддържа и обитава. 

Визията за развитие на Бяла, включена в Общинския план е: „Постигане на 

устойчиво развитие и утвърждаване на община Бяла като привлекателно място за 

инвестиции, производство, търговия и пълноценен живот”. 

В общия си вид тя звучи актуално и отговаря на приоритетите на НСРР, Плана за 

развитие на СЦР и визията на ОСР - Русе, но е необходимо да се редактира и допълни, 

така че да съответства на развитието на общината. Бяла попада в обхвата на селските 

райони и е с подчертано такова развитие, тя може да се утвърди и като културно-

историческа дестинация с добре развит туризъм, така че предлагаме при актуализацията 

на ОПР визията да се редактира 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”. 

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. 

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. 
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Приоритет 3: Повишаване заетостта и качеството на работната  

сила. 

Приоритет 4: Прозрачно и ефективно управление и стабилизиране на  

социалните процеси. 

Приоритетите съчетават местния потенциал с целите и насоките за развитие на 

регионално, национално и европейско ниво. Те са добре изведени като брой и точно 

подредени, но следва да се редактират и допълнят, за да съответстват по-пълно на целите 

на българските оперативни програми, като основни източници на средства, на визията, 

мисията, целите на ОПР и заложените дейности и мерки. 

Предлагаме при актуализацията на Общинския план за развитие на община Бяла 

2007-2013 г. приоритетите да се редактират и допълнят по следния начин: 

П-1:  Подобряване на инфраструктурата и опазване на околната 

среда. 

П-2: Повишаване на заетостта, конкурентоспособност и 

стимулиране на инвестициите. 

П-3: Развитие на човешките ресурси, образованието, културата и 

подобряване на социалните и здравни услуги.  

П-4: Прозрачно, ефективно управление и качествени 

административни услуги.  

Заложените в ОПР на община Бяла 5 специфични цели детайлизират изпълнението  

на приоритетите и визията. Те са актуални в общия си вид, но следва да се подредят, 

съобразно новото звучене на приоритетите, за да бъде съгласувана и хармонизирана 

цялата стратегическа част на плана.  

В Приоритет 2 на ОПР не са заложени специфични цели и това води до дисбаланс в 

структурата на документа. Предлагаме при актуализацията да се включат специфични 

цели, съответстващи на новата редакция на приоритета. В актуализирания ОПР на община 

Бяла може да се добавят нови специфични цели и по останалите приоритети, с оглед 

пълнота и съответствие с текущите дейности и проекти. 

В ОПР са заложени 15 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. Предлагаме при актуализацията на 

ОПР мерките да се дефинират по-точно и да се съобразят с възможностите за тяхното 

изпълнение до края на действие на плана – 2013 г., за да бъде той по-реалистичен и 

изпълним.  
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Постигането на целите на ОПР на община Бяла ще допринесе пряко за изпълнение 

целите на ОСР - Русе, РПР на СЦР, НСРР и ще реализира на практика общоевропейските 

цели на местно ниво. За да се оцени степента на постигане на тези цели е необходимо  в 

ОПР да бъдат заложени индикатори за мониторинг и оценка в унисон с индикаторите на 

документите от по-високо ниво. 

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.  

За съжаление в ОПР на община Бяла няма включени индикатори за оценка и 

наблюдение. Това е пропуск в документа и препоръката ни е при актуализация на 

Общинския план да се разработят индикатори, които да бъдат реално измерими, 

количествени и съгласувани с тези на ОСР и документите от по-високо стратегическо 

ниво. 

ИЗВОДИ:  

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

инфраструктура,  икономика, човешки ресурси, прозрачно и ефективно управление е 

уместна по отношение на основните нужди и проблеми на целевия район и не следва 

да се променя. Визията на ОПР – Бяла звучи актуално и е съгласувана с 

регионалните, национални и европейски планове и стратегии за развитие, но 

предлагаме да се редактира и допълни с акценти върху земеделието и туризма. 

Заложените приоритети са добре изведени като брой и точно подредени, но следва да 

се редактират и допълнят, за да бъдат съгласувани с визията, мисията, целите на 

ОПР, дейностите и мерките за тяхното постигане. Специфичните цели са актуални и 

добре формулирани, но трябва да се добавят нови и да се подредят, съобразно новото 

звучене на приоритетите. Необходимо е да се заложат срокове за изпълнение на 

текущите и бъдещи проекти и дейности и актуални източници на финансиране за 

оставащия период на действие на ОПР до 2013 г. При актуализацията на ОПР трябва 

да се разработят и заложат индикатори за мониторинг и оценка. 
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ІV. ОЦЕНКА НА ДЕЙНОСТИТЕ, РЕСУРСИТЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПР ПО 

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 в проектите дейности.  

Междинната оценка на дейностите, ресурсите и очакваните въздействия на ОПР за 

периода от началото на неговото действие е направена на база напредъка в изпълнението 

на заложените приоритети. Анализът проследява изпълнението на четирите приоритета, 

като оценката е направена на база Справки от Община Бяла за изпълнените през периода 

2007-2010 г. проекти, Отчети и Доклади на Кмета за реализацията на ОПР през последните 

години, Въпросник, попълнен от общината и информация от Интернет и ИСУН. 

Изготвен е сравнителен анализ на база Приложение 1 към Доклада за МО „Справка 

за общинските проекти”, Индикативната финансова таблица към ОПР и Програмата за 

реализация на плана. За плановия период 2007-2013 г. са заложени за изпълнение 56 

дейности и проекти на обща стойност 25 177 000 лева. 

Обобщена справка на Община Бяла 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.  На етапа на 

междинната оценка в процес на изпълнение са 3 мащабни проекта на обща стойност 

4 808 155 лева. (Вж. Приложение – 1 към Доклада за МО „Справка за общинските 

проекти”) 

Общият извод, който се налага от тези факти е, че общината има 18% 

техническо преизпълнение на ОПР към 2010 г. на база реализирани дейности и 

проекти. Броят на проектите надвишава заложените в плана, тъй като през последните 4 

години общината е изпълнявала частично някои от предвидените и много нови дейности 

със собствени, държавни бюджетни средства, частни капитали и източници на 

финансиране, различни от европейските фондове и програми. По информация от 

Въпросника, попълнен от Общинската администрация, на етапа на МО няма изпълнение 

на около 10 от заложените дейности и проекти в ОПР. Финансовото изпълнение на база 

планирани и реализирани инвестиции по общински проекти е 45%. 

За изпълнение на приоритетите и целите на ОПР Община Бяла работи успешно 

както самостоятелно така и в партньорство и сътрудничество с други общини и НПО. 

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

умения и постигане на обществена активност на съответните територии за потенциални 
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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, BG 2005/017-353.01.03, 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  

149 750,65 EUR. 

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

регионалното депо за отпадъци. На етапа на МО Община Бяла няма изпълнени 

международни и трансгранични проекти. 

Проверка в ИСУН показва, че през последните години на територията на община 

Бяла е реализиран само един социален проект по ОПРЧР 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 предвижда предоставяне 

на социалната услуга „Домашен помощник”. 

Единственото ПЧП 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. 

 

Изпълнение на Приоритет 1:  Подобряване на инфраструктурата 

Това е най-успешният приоритет на етапа на МО на ОПР, с най-много реализирани 

проекти и дейности, включващ повече от половината от всички направени инвестиции за 

периода 2007-2010 г. За изпълнение на този приоритет в ОПР и финансовата таблица към 

него са заложени 36 проекта и дейности на обща индикативна стойност 23 265 000 лева. 

http://umispublic.minfin.bg/iBeneficientProjects.aspx?benef=832
http://umispublic.minfin.bg/iBeneficientProjects.aspx?benef=832
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През анализирания период за изпълнението на Приоритет – 1 са реализирани  53 проекта и 

дейности на обща стойност 6 563 726 лева.  

От Отчета за изпълнение на ОПР на кмета на общината за 2010 г., „Справка за 

общинските проекти” и Въпросник, попълнен от общинската администрация става ясно, 

че в изпълнение на този приоритет са реализирани следните по-важни дейности: 

 Изпълнени 10 проекта за ремонт, реконструкция, преасфалтиране, 

рехабилитация и поддръжка на общинската пътна мрежа на обща стойност 

528 862 лева. 

 Изпълнени са 16 проекта и дейности по изграждане, възстановяване, ремонт и 

рехабилитация на уличната мрежа на стойност 825 290,50 лева. 

 В процес на изпълнение е проект: „Реконструкция и изграждане на тротоари, 

площади и улично осветление в град Бяла” на стойност 1 551 768 лева, 

финансиран от ПРСР, мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места”. 

 Изпълнени са 10 проекта за изграждане на нови и ремонт на съществуващи 

канализации, 1 проект за изграждане на водопровод и 1 за ремонт на плочест 

водосток на обща стойност 1 195 321 лева.  

 Изградена е нова улична осветителна уредба на градска магистрала на 2 км. от 

моста над р.Янтра в посока-София и осветителна уредба на градска магистрала 

от ДЗС до Бензиностанция „Лукойл” на обща стойност 694 975 лева. 

 Със собствени на Община Бяла средства – 1 667 лева е подменена дограмата на 

Домашен социален патронаж. С целеви средства – 2 448 лева са закупени 

готварска печка, фризер и с 9 500 лева микробус за превозване на храната на 

възрастните хора, ползващи услугите на патронажа.  

 Със собствени общински средства – 39 880 лева са извършени ремонти на ДДЮ 

„Калина” в община Бяла. 

 Изпълнен е проект "Подготовка на проект за подобряване и развитие на 

инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в град Бяла, област Русе" на 

стойност 1 072 320 лева по програмата за „Техническа помощ” на ОПОС, който 

предвижда изграждане на ПСОВ. 

 Със средства от ПУДООС – 500 615 лева са извършени ремонтно-

възстановителни дейности на Беленска река. 

 През 2008 год. със собствени средства на Община Бяла в размер на 8 750 лева е 

обособена детска площадка в междублоковото пространство зад блокове 

„Здравец” и „Тинтява” с площ 32 кв.м. През 2011 год. със собствени средства са 
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ремонтирани и боядисани съоръженията на 6 съществуващи детски площадки 

на територията на град Бяла .Общият размер на изразходваните средства е 12 

500 лева. 

 През  2009 година е прокарана газопрводна мрежа в град Бяла  и монтирана 

станция за временно захранване с природен газ на ГРМ на град Бяла. Към 

новоизградената ГРМ е присъединена МБАЛ ”Юлия Вревская”- Бяла. 

 За изграждане на депо за ТБО и система за третиране на отпадъците е 

регистрирано Регионално сдружение за управление на отпадъци „ЯНТРА – 

ЛОМ 2008” със седалище гр. Бяла, в което участват общините Борово, Бяла, Две 

могили, Ценово, Полски Тръмбеш и Опака.Община Бяла, в 

собственик на терена, е определена за Водеща община при кандидатстването за 

директно предоставяне на безвъзмездна помощ по приоритетна ос 2 

„Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци” на 

ОПОС и управлението на проекта. Регионално депо Борово/Бяла е в процес на 

подготовка и внасяне в МОСВ на инвестиционните проекти за него. 

Инвестиционните разходи  за изграждането на І-ва фаза на регионалното депо 

възлизат на 20 774 452 лева.  

 През 2007-2008 г. са изразходвани 20 000 лева за почистването на стари 

замърсявания и закриването на нерегламентирани микросметища във всички 

населени места на територията на общината. Останали са 11 броя 

нерегламентирани (селски) сметища (с общата площ 54 дка), които не са в 

експлоатация, считано от 16.07.2009 г. и предстои да бъдат закрити. Изготвен е 

идеен проект за закриване и на съществуващото старо общинско депо за ТБО в 

местността “Трапито”. За проучване и проектиране са изразходвани 46 800 лева. 

ИЗВОДИ: Направеният анализ показва много добър напредък в изпълнението 

на планираните дейности по Приоритет -1. В ОПР за неговата реализация са 

заложени 36 проекта, а са изпълнени 53. Общото техническо изпълнение на 

приоритета на етапа на МО на ОПР е 147%. Финансовото изпълнение на база 

планирани и вложени средства е 28%. Основните източници на средства за 

дейностите по приоритета през периода 2007-2010 г. са: Републиканския бюджет 

(целеви средства, капиталови разходи), Бюджета на Община Бяла и Програми на 

българското правителство (ПУДООС, „Красива България” и др.). От европейски 

фондове и програми са финансирани само 3 проекта – 1 по САПАРД, 1 от ПРСР и 1 

по ОПОС. 
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Изпълнение на Приоритет 2: Подобряване на инвестиционния 

климат и подкрепа на малкия и среден бизнес 

Междинната оценка на ОПР показа, че този приоритет бележи много слабо 

изпълнение и напредък. В индикативната финансова таблица към плана няма заложени 

средства за реализация на Приоритет-2. Той не е включен и в дейностите на Програмата за 

реализация на ОПР. В плана за развитие на община Бяла за приоритета са заложени 2 

мерки и 10 дейности. Липсват специфични цели. 

На етапа на МО са отчетени само следните дейности и проекти: 

 Създадена МИГ по проект: „Придобиване на умения за постигане на 

обществена активност за потенциална местна инициативна група на 

територията на Община Бяла”, финансирана от ПРСР. 

 Изработен бизнес-каталог на община Бяла. 

 Закупени 4 броя автобуси, които са предоставени на общинската фирма „Беску” 

ЕООД. 

 Регулиране на търговската дейност на територията на общината и защита 

интересите на потребителите, като всички получени сигнали се изпращат 

своевременно на отдела за защита на потребителите в гр. Русе. 

ИЗВОДИ: Анализът показва слаб напредък в изпълнението на планираните 

дейности по Приоритет-2. Развитието на местната икономика и стимулирането на 

бизнеса са изключително важни за бъдещето на общината, преодоляване на 

демографските проблеми, осигуряване на заетост и задържане на активното 

население. За съжаление инструментариума за въздействие върху икономиката и 

пазара на труда на общинско ниво е много ограничен. Това налага да се привлече 

бизнеса за изпълнение на съвместни проекти с Общината и да се насърчават 

местните земеделски производители, фермери и предприемачи да участват активно с 

проекти в програмите и мерките на ПРСР и ОПРКБИ. При актуализацията на ОПР 

следва да се заложат ясни, точни и адекватни дейности и мерки в Приоритет-2, които 

да могат да се изпълнят до 2013 г. и да доведат до реални резултати. 

 

Изпълнение на Приоритет 3: Повишаване заетостта и качеството 

на работната сила 

На етапа на МО на ОПР този  приоритет отбелязва добър напредък и изпълнение. В 

плана за развитие на община Бяла и финансовата таблица към него за Приоритет – 3 са 

заложени 12 проекта и дейности на индикативна стойност 722 000 лева. За периода 2007-
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2010 г. отчитаме 9 приключени проекта на обща стойност 1 322 117 лева и много други 

допълнителни дейности. (Виж Приложение 1 към Доклада за МО на ОПР). В изпълнение 

на този приоритет са реализирани следните по-важни дейности: 

 Реконструкция на сградата на ОУ – с.Копривец. 

 Доизграждане на нова сграда на СОУ – Бяла. 

 Ремонт на покривна конструкция на незавършена сграда блок Б на СОУ „П. 

Волов”. 

 Ремонт на покривите на ЦДГ  „Пролет”, „Латекс” и „1-ви юни” – филиал. 

 Монтаж на помпа, котел и горелка на ОУ „ Н. Й. Вапцаров”. 

 Доставка и монтаж на котел за отопление в ОУ „Неофит Рилски” – с. Копривец.  

 Ремонт ограда на СОУ „П. Волов”, цялостно преасфалтиране на училищния 

двор и ремонт на физкултурния салон. 

 Ремонт и рехабилитация сградата на НУ”П.Р.Славейков”- град Бяла, закупуване 

на 60 броя нови чинове. 

 Направа и обзавеждане на съвременен здравен кабинет в НУ „П. Р. Славейков”. 

 Съвместна работа с органите на полицията, училищните и общински комисии за 

борба с противообществените прояви на малолетни и непънолетни за 

осигуряване здравето и сигурността на учениците във и извън училището. 

 Повишаване квалификацията на учителите в съответствие с реализацията на 

съвременните изисквания на учебните програми. Проведен е квалификационен 

курс на обучение с всички учители на тема ”Мениджмънт на поведението  на 

учителя”. Проведен е Тренинг ”Работа в мултикултурна среда” и семинар 

”Интерактивни методи в класната стая”. 

 Увеличаване обхвата на подлежащите за задължително обучение чрез 

реализация на проекти и програми за пълно обхващане на децата от различни 

етнически групи – безплатни учебници за учениците V – VІІ клас, закупуване на 

учебни помагала на учениците от ромски произход, столово хранене за 

пътуващите ученици в средищните училища, осигуряване на закуска, мляко, 

чай, зеленчуци и/или плодове за учениците І – ІV клас. 

 

ИЗВОДИ: Приоритет – 3 отбелязва добър напредък в изпълнението за 

периода 2007-2010 г. Условно техническото изпълнение на приоритета на етапа на 

МО на ОПР е около 75%, изчислено на база заложени и изпълнени проекти и 

дейности. Финансовото изпълнение, на база отчетените инвестиции в ремонти и 



Доклад за междинна оценка на Общински план за развитие на община Бяла 2007-2013 г. 

 

 36 

подобряване на образователната инфраструктура е 183%. За подобряване на 

материално-техническата база в учебните заведения са инвестирани много повече от 

планираните средства и това прави приоритета успешен. Основните източници на 

средства за изпълнението на този приоритет са: Държавен бюджет и собствени 

общински средства. Има само един проект по програма ФАР на ЕС. 

 

Изпълнение на Приоритет 4: Прозрачно и ефективно управление и 

стабилизиране на социалните процеси 

На етапа на МО на ОПР този  приоритет отбелязва среден напредък в 

изпълнението. В плана за развитие на община Бяла и финансовата таблица към него за 

Приоритет – 4 са заложени 14 проекта и дейности на индикативна стойност 1 190 000 лева. 

За периода 2007-2010 г. отчитаме 3 проекта на обща стойност 3 242 026 лева. Два от 

проектите са приключени и един е в процес на изпълнение. Отчетени са следните по-

важни дейности и проекти: 

 Преустройство на съществуваща сграда в Дом за стари хора. Проектът на 

стойност 404 618 лева се финансира от СИФ. Сградата е завършена на етап 

„груб строеж”. 

 „Подобряване на съществуващи центрове за предоставяне на културни услуги 

за населението на територията на Община Бяла”. Обектите, включени в проекта 

са: НЧ „Трудолюбие”- град Бяла, НЧ „Развитие” – с. Стърмен, НЧ „Св. Св. 

Кирил и Методий” – с. Копривец, НЧ „ Н. Й. Вапцаров” – с. Лом Черковна. 

Проектът е в процес на изпълнение, финансира се по мярка 321 на ПРСР и е на 

обща стойност 2 837 408 лева. 

 Оборудване на НЧ „Трудолюбие” с компютърна техника – безвъзмездно 

дарение от Фондация „Бил и Мелинда Гейтс”. 

 

ИЗВОДИ: Анализът констатира среден напредък в изпълнението на 

Приоритет – 4 на ОПР – Бяла. Техническото изпълнение на приоритета на етапа на 

МО на ОПР е около 20%, изчислено на база заложени и изпълнени проекти и 

дейности. Финансовото изпълнение, на база отчетените инвестиции в изграждане на 

Дом за стари хора и ремонти на читалищна инфраструктура е 272%. Това не прави 

приоритета успешен, тъй като големия процент преизпълнение идва от малкия 

размер на предвидените инвестиции в индикативната финансова таблица на ОПР.  
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ОБОБЩЕНИ ИЗВОДИ: 

 

Анализът на етапа на МО показва много добри резултати и съществен 

напредък в изпълнението на Общинския план за развитие на община Бяла. Общо за 

периода 2007-2010 г. на територията на общината 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.  на обща стойност 11 127 869 лева. На 

етапа на МО в процес на изпълнение са 3 мащабни проекта на обща стойност 

4 808 155 лева. Община Бяла отбелязва 18% техническо преизпълнение на ОПР на 

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

в индикативната таблица инвестиции.  

Най-добър напредък и реализация отбелязва Приоритет-1 - Подобряване на 

инфраструктурата. Най-слабо е изпълнението на Приоритет 2 - Подобряване на 

инвестиционния климат и подкрепа на малкия и среден бизнес.  

Основни източници на финансови средства за постигане целите на ОПР през 

анализирания период са: Републиканския бюджет, Общинския бюджет, Програми на 

българското правителство (СИФ, ПУДООС, «Красива България» и др.). Само 8% 

или 5 от 65 проекта са финансирани от европейски програми и фондове. Това 

показва нисък процент на усвояемост на тези средства на територията на Община 

Бяла. Местният бизнес и НПО-сектора също не са активни и не проявяват интерес за 

разработването на проекти и усвояване на средства от фондовете на ЕС. 

 

V. ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА ОРГАНИЗАЦИЯТА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО И 

МОНИТОРИНГА НА ОПР  

 

В Община Бяла е създадена добра организация за прилагане и изпълнение на ОПР 

от гледна точка на планирани и реализирани проекти и дейности, вътрешен мониторинг и 

контрол. Кметът отчита напредъка в изпълнението на ОПР пред Общинския съвет, 

съгласно изискванията на чл. 23, ал.4 от Закона за регионалното развитие и чл. 91, ал.4 от 

Правилника за прилагане на ЗРР. 

В изпълнение на ОПР през последните години Община Бяла се е възползвала само 

от някой възможности за кандидатстване с проекти по българските оперативни програми, 

по които е била бенефициент. Част от предложенията не са получили финансиране, но с 

изготвянето им общината е повишила опита и проектната си готовност и следва да се 
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търсят нови възможности за тяхната реализация. В Общината все още няма изграден 

достатъчен административен капацитет за самостоятелно разработване и управление на 

проекти, финансирани от европейските фондове. 

Община Бяла отчита добро изпълнение на ОПР на етапа на МО, постигнато 

предимно със средства от републиканския, общинския бюджет и програми на българското 

правителство. В същото време усвояването на средства от фондовете на ЕС на територията 

на общината е слабо.  

Разработен е добър механизъм за избор на приоритетни за целевата територия 

проекти и дейности. С приемането на Общинския план за развитие на община Бяла са 

набелязани целите и задачите, които трябва да се реализират за плановия период 2007-

2013 г. Във връзка с това, общинската администрация следи за всички възможни 

европейски и български програми и донорски организации, които биха могли да 

финансират отделни обекти, дейности и проекти.  

Като слабости на етапа на МО отчитаме факта, че НПО и бизнеса не се използват 

пълноценно като партньори за изпълнението на плана и не се насърчават да изготвят 

проекти и да кандидатстват за финансиране по оперативните програми, по които са 

бенефициенти, за да допринасят за постигане на общите цели и приоритети.  

Община Бяла следва да работи в тази посока, чрез по-активно търсене и привличане 

на бизнеса и НПО като партньори и информиране за възможностите им самите те да 

усвояват средства от европейските фондове и програми. 

ИЗВОДИ:  

 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. Това се доказва от постигнатите резултати и напредък в изпълнението на 

заложените цели и приоритети. Общината е натрупала известен опит в 

разработването и изпълнението на проекти, но все още няма нужния 

административен и финансов капацитет за 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. 

 За повишаване степента на изпълнимост и приложимост на ОПР предлагаме 

следните мерки: съгласуване на плана с оперативните програми, като източници на 

средства, подобряване на оперативността и изготвяне на Програма за реализация на 

ОПР за оставащия период на неговото действие до 2013 г. с конкретни проекти, 

срокове и отговорници. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

1. Община Бяла е на второ място по население и на пето място по територия сред 

общините в област Русе. Общата й територия е 341 кв.км, 94% от които земеделски и 

горски площи. За периода 2005-2011 г. населението на общината е намаляло с 16%. По 

официални статистически данни от преброяването към 01.02.2011 г. населението на 

община Бяла е 13 467 души. Общината ще продължи да бъде уязвима от 

неблагоприятните демографски тенденции ако не настъпят чувствителни промени в 

икономическата среда и ръст на заетостта. 

2. Безработицата в община Бяла намалява за периода 2005 - 2008 г. до 8,7%, но през 2009 

г. нараства и достига 12,1%. По информация от РСЗ – Русе към месец април 2011 г. 

безработицата в общината е 10,83% (с 1.5% повече от средните стойности за страната и 

с 2.3% повече от средните за област Русе).  

3. Общата икономическа криза и лошата бизнес среда се отразяват негативно на 

развитието на предприятията в общината и финансовите им резултати. Най-големи 

загуби генерира „Преработващата промишленост”. Предприятията, работещи в 

областта на транспорта, хотелиерството, ресторантьорството и строителството се 

развиват устойчиво и въпреки кризата показват ръст по всички икономически 

показатели и положителни финансови резултати.  

4. Около 60% от предприятията в Бяла работят в сферата на търговията, услугите, 

туризма и транспорта. Близо 90% от фирмите са микро – с до 9 заети лица. Средната 

годишна работна заплата в общината е с около 30% по-ниска от средната за страната, 

но нараства от 3 574 лева - 2005 г. на 5 236 лева - 2009 г. 

5. Стратегията за развитие на община Бяла с приоритети – инфраструктура,  икономика, 

човешки 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.  

6. Визията, приоритетите, специфичните цели и мерки на ОПР – Бяла следва да се 

редактират и допълнят, като се добавят акценти, свързани със селското стопанство, 

туризма и социалните услуги.  

7. В ОПР няма включени индикатори за мониторинг и оценка. Това е пропуск в 

документа и препоръката ни е при актуализация на Общинския план да се разработят 

индикатори (показатели), които да съответстват на специфичните цели и приоритети и 

да измерват тяхното постигане. 
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8. Община Бяла е постигнала много добри резултати и съществен напредък в 

изпълнението на ОПР за първите четири години от прилагането на документа. 

Реализирани са 66 общински проекта и дейности на обща стойност 11 267 921 лева. От 

тях успешно приключени са 63 проекта на обща стойност 6 459 921 лева.  На етапа на 

МО в процес на изпълнение са 3 мащабни проекта на обща стойност 4 808 155 лева. 

9. Община Бяла отбелязва 18% техническо преизпълнение на ОПР на база реализирани 

дейности и проекти и 45% финансово изпълнение на предвидените в индикативната 

таблица инвестиции и разходи.  

10. Най-добър напредък и реализация отбелязва Приоритет-1 - Подобряване на 

инфраструктурата. Най-слабо е изпълнението на Приоритет 2 - Подобряване на 

инвестиционния климат и подкрепа на малкия и среден бизнес.  

11. В община Бяла има много слабо усвояване на средства от фондовете на ЕС. Основни 

източници на финансови средства за постигане целите на ОПР през анализирания 

период са: Републиканския бюджет, Общинския бюджет, Програми на българското 

правителство (СИФ, ПУДООС, «Красива България» и др.). Само 8% или 5 от 65 

проекта са финансирани от европейски програми и фондове.  

12.  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. 

Това се доказва от постигнатите резултати и напредък в изпълнението на заложените 

цели и приоритети.  

13. Общината е натрупала известен опит в разработването и изпълнението на проекти, но 

все още няма нужния административен и финансов капацитет за усвояване на средства 

от европейските фондове.  

14.  НПО и бизнеса не се търсят като партньори и източници на информация, а техните 

проекти, инвестиции и дейности също могат да допринесат за постигане целите на 

ОПР. 

 

ПРЕПОРЪКИ 

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 демографските проблеми, ускоряване на растежа 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 
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трайни и осезаеми промени в желаните насоки и успешно изпълнение на целите и 

приоритетите на Общинския план за развитие 2007-2013 г. 

На тази основа, стратегията за развитие на общината за оставащия период до 2013 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 междинна оценка за изпълнение на ОПР – Бяла имаме 

следните препоръки: 

1. ОПР да се актуализира за оставащия период на неговото действие до 2013 г. и да се 

изготви Актуализиран документ за изпълнение на ОПР. 

2. В актуализирания документ на ОПР да се разработят и включат количествено 

измерими индикатори за мониторинг и оценка на изпълнението на плана. 

3. Да се изготви Програма за изпълнение на плана до 2013 г., в която целите да се 

обвържат с конкретни проекти, дейности, мерки, срокове и отговорници 

(изпълнители). В изготвянето на програмата да се включат НПО и бизнеса, които 

да подадат информация за техните приоритетни инвестиционни намерения и 

дейности до 2013 г. 

4. Да се редактират визията, приоритетите, целите и мерките на ОПР и да се включат 

адекватни, важни за общинското развитие и реално изпълними до 2013 г. дейности. 

5. Да се актуализира Индикативната финансова таблица на ОПР и да се включат 

ПРСР и оперативните програми, по които Община Бяла е бенефициент като 

източници на средства за конкретни мерки, дейности и проекти.  

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

проекти на общината, с цел реализация до 2013 г. 

7. Да се засили контролът по изпълнението на ОПР от страна на Кмета на общината 

в оставащия период на неговото действие до 2013 г. 

8. 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. 
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Фиг. 4: Население по местоживеене, възраст и юридическо семейно положение към 01.02.2011  

Фиг. 5: Динамика на безработицата в община Бяла 2006-2010 г. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1 – Справка за общинските проекти на Община Бяла, изпълнявани през периода 

2007-2010 г.  


