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ВЪВЕДЕНИЕ
Годишният доклад за наблюдение на изпълнението на Плана за интегрирано развитие
на община Бяла 2021-2027 г.,(ПИРО) в частта му за 2021 година е изготвен в съответствие с
изискванията на Закона за регионално развитие (обн. ДВ. бр. 50 от 30 май 2008 г., посл. изм.
и доп. ДВ. бр.21 от 13 Март 2020 г.) и Правилника за неговото прилагане (приет с ПМС №
183 от 04.08.2020 г. обн. ДВ. бр. 70 от 7 Август 2020 г).
Плановете за интегрирано развитие на общините са едни от базисните документи за
стратегическо планиране и програмиране на регионалното развитие в РБългария,
регламентирани със Закона за регионалното развитие и Правилника за неговото прилагане,
като механизмите за оценка и наблюдение на изпълнението на ПИРО се позовават на
действащите нормативни документи и методически указания.
Съгласно чл. 70 ал. 1 и ал. 2 от Правилника за приложение на Закона за регионалното
развитие (ППЗРР), орган за наблюдение на ПИРО е Общинският съвет. В процеса на
наблюдение на изпълнението на плана за интегрирано развитие на общината общинският
съвет осигурява участието на заинтересованите органи, организации, физически и
юридически лица при спазване на принципа за партньорство, публичност и прозрачност при
изпълнението на плана за интегрирано развитие на общината.
В съответствие с чл. 24 от ППЗРР, изпълнението на Плана за интегрирано развитие на
общината се отчита чрез годишните доклади за наблюдението на изпълнението му, изготвени
на база на програмата за реализация.
Предмет на наблюдение е изпълнението на целите и приоритетите на ПИРО съгласно
определени физически и финансови индикатори, организацията и методите на изпълнение,
прилагани от органите за управление, и мерките за осигуряване на информация и публичност
за резултатите от изпълнението на плановия документ през съответната година.
Годишният доклад за наблюдението на изпълнението на Плана за интегрирано развитие
на общината се изготвя по определен от Кмета на общината ред и се одобрява от Общинския
съвет по предложение на Кмета на общината. Докладът се изготвя и внася за обсъждане и
одобряване от Общинския съвет до 31 март на всяка следваща година. Годишният доклад за
наблюдението на изпълнението на Плана за интегрирано развитие на общината е публичен и
се оповестява на страницата на общината в интернет.
Годишните доклади за наблюдението на изпълнението на Плана за интегрирано
развитие на общината съдържат информация за изготвяне на междинната и последващата
оценка на Плана. Копие от годишните доклади за наблюдението на изпълнението на Плана
за интегрирано развитие на общината се изпраща на Председателя на Областния съвет за
развитие в 7-дневен срок от решението за тяхното одобряване.
Съдържание на доклада:
Съгласно Правилника за приложение на Закона за регионалното развитие (чл. 72, ал.
8), настоящият доклад съдържа информация за:
1. Общите условия за изпълнение на Плана за интегрирано развитие на община Бяла
2021-2027 г.,(ПИРО) в частта му за 2021 година, и в частност - промените в социалноикономическите условия в общината;
2. Постигнатия напредък по изпълнението на целите и приоритетите на Плана за
интегрирано развитие на общината въз основа на индикаторите за наблюдение;
3. Действията, предприети от компетентните органи с цел осигуряване на ефективност
и ефикасност при изпълнението на Плана за интегрирано развитие на общината;
4. Изпълнението на проекти, допринасящи за постигане на целите и приоритетите на
Плана за интегрирано развитие на общината с размера на усвоените средства за отчетния
период и източниците на тяхното финансиране;
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5. Заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението на
Плана за интегрирано развитие на общината.
I. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАНА ЗА ИНТЕГРИРАНО
РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БЯЛА 2021 – 2027 Г. В ЧАСТТА МУ ЗА 2021 Г.
В съответствие с чл. 13, ал. 1 от Закона за регионално развитие (ЗРР), Планът за
интегрирано развитие на община Бяла 2021 – 2027 г определя средносрочните цели и
приоритети за устойчиво развитие на общината в съответствие с Интегрираната
териториална стратегия за развитие на Северен централен регион за планиране и Общия
устройствен план на общината.
Като стратегически документ, Планът за интегрирано развитие на община Бяла 2021 –
2027 г. обвързва сравнителните предимства и потенциал за развитие на местно ниво с ясно
дефинирана визия, цели и приоритети за развитие, свързани общо от стремежа към по-висок
жизнен стандарт на хората в общината и устойчиво развитие на територията.
При разработването му са използвани подходи, методи и принципи, които гарантират
съответствието на този стратегически документ с нормативните изисквания в областта на
регионалното развитие, както и с определените национални и регионални цели и приоритети
на развитието в България. В тази връзка той е синхронизиран с предвижданията на
Националната концепция за пространствено развитие 2013 – 2025 г. (актуализация 2019 г.)
и с Интегрираната териториална стратегия за развитие на Северен централен регион на
планиране за периода 2021 – 2027 г. Освен това, Планът е съобразен със специфичните
условия, ред и изисквания за прилагане на нормативните документи, свързани с местното
самоуправление, териториалното устройство, опазването на околната среда, кадастъра и
имотния регистър за територията на общината.
Прилагането на интегрирания подход на развитие, т.е. подход на тясна координация на
различните публични политики и на различните секторни дейности за въздействие на базата
на местните специфики, е водещ при разработването на ПИРО и съответно прилаган по
отношение на всяка част от неговата структура.
Планът за интегрирано развитие на община Бяла е разработен и в съответствие с целите
на кохезионната политика на ЕС за периода 2021-2027 г. и с изискването този документ да
допринася в максимална степен за постигането на цел 5 на кохезионната политика: „Европа
по-близо до гражданите чрез насърчаване на устойчивото и интегрирано развитие на
градските, селските и крайбрежните райони и на местните инициативи“.
Приоритетите, дефинирани в ПИРО, логически произтичат от аналитичната част на
документа, като са фокусирани върху конкурентните предимства на общината. Всеки от
приоритетите е свързан със съответна стратегическа цел и представлява по-краткосрочна и
конкретна цел, която води до постигането на по-общата стратегическата цел.
Планът за интегрирано развитие на община Бяла 2021-2027 г. има характер на отворен
документ, който може да се развива, усъвършенства и актуализира в съответствие с
динамично променящите се условия.
Средата, в условията на която се изпълнява Планът за интегрирано развитие на
общината през 2021 се характеризира най-общо със следното:
1. Демографската ситуация не предполага оптимистични прогнози. Развитието на
демографските процеси в общината през последните години навлезе в неблагоприятна фаза,
характеризираща се със значително влошаване на режима на демографско възпроизводство
и постепенно намаляване и застаряване на населението, като този процес продължи да се
задълбочава и през 2021 г., както за града, така и за селата. Възрастовата структура на
населението остава неблагоприятна, като населението в трудоспособна възраст (между 15 и
64 г.) намалява, а абсолютният и относителен дял на населението на възраст над 65 години
нараства. Влошен е общият коефициент на възрастова зависимост. Поради намаляване на
раждаемостта, в абсолютни стойности намалява населението до 14 годишна възраст, което
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води до намаляване на броя на учениците в община Бяла Продължава неравномерното
разпределение на населението по населени места в общината. Ако не се вземат спешни мерки
за осигуряване на заетост и подобряване на условията на живот, ще се ускорят процесите на
обезлюдяване на малките населени места;
2. Пазарът на труда в страната и в общината показва известно подобрение.
Коефициентът на безработица намалява. Влошаването на възрастовата структура на
населението обаче рефлектира върху размера и качеството на трудовите ресурси.
Застаряването на работната сила в условия на динамичен пазар на труда с постоянно
променящи се изисквания към квалификацията и професионалните умения на заетите,
поражда необходимостта от насърчаване на ученето през целия живот. Сравнително ниски
са стойностите на показателя население на възраст 25-64 години с висше образование, като
за община Бяла те са по-ниски спрямо този показател за страната;
3. Здравеопазването както в страната, така и в общината, трудно преодолява
системните си слабости. Повишаването на здравната култура, особено сред малцинствените
групи, които се характеризират с ограничен достъп до здравни услуги, е сериозно
предизвикателство;
4. Социалната система в общината покрива широк спектър от услуги, предоставени в
общността и в специализирани институции за нуждаещите се групи от населението и
ориентирани към пълноценно удовлетворяване на потребностите им в среда, по-близка до
домашната;
5. Инвестициите направени в спортна инфраструктура и в подобряване на жизнената
среда в общината, са инвестиции в здравето на населението;
6. Културните прояви и културните институции в общината са с богати традиции.
Читалищата, като призната обществена културна институция, продължиха да изпълняват
своята специфична мисия за съхранение и развитие на традиционните културни ценности;
7. Техническата инфраструктура е структуроопределяща за териториалното развитие.
За община Бяла от голямо значение за ускоряване на социално-икономическото развитие ще
има изграждането на автомагистралата Русе – Велико Търново. Въпреки съществените
усилия за подобряване на енергийните характеристики на сградите - частни и публични, все
още разхищението на енергия в сградния фонд в общината е много голямо. Сериозен
проблем за общината e липсата на канализация в малките населени места, но ръководството
работи в тази посока за изработване и реализация на съответните проекти и за селата.
8. Компонентите на околната среда са в относително добро състояние;
9. Климатичните промени и природните бедствия заплашват да се превърнат в реална
пречка пред икономическото и социално развитие на регионите и на общината;
10. Сравнително ниско е образователното равнище на населението и силно се усеща
липсата на високо квалифицирани човешки ресурси;
11. В общината липсват крупни инвеститори и работодатели;
12. Глобалната Ковид-пандемия от 2020 г. допълнително усложни общата среда за
изпълнение на Плана за интегрирано развитие на община Бяла през 2021 г. и предизвика
сериозни проблеми от здравен, икономически и социален характер. Коронавирус
пандемията, която се развива изключително динамично, с неясна и непрогнозируема
продължителност, и в бъдеще ще рефлектира върху процесите на планиране на местното
развитие в страната, в региона и в общината.
13. Въпреки всички неблагоприятни фактори в общата среда, усилията, които бяха
положени за изпълнението на Плана за интегрирано развитие на община Бяла 2021 – 2027 г
през 2021 г. дават реални резултати. Може да се каже, че са налице положителни резултати
по изпълнението на основните цели, приоритети и мерки в ПИРО, както като цяло, така и в
частта му за 2021 г. Те показват, че общината се развива и се очертава като район на
икономически растеж, макар труден и бавен. Предимства и неусвоен потенциал съществуват
в почти всички сектори на социално-икономическия живот на страната и на община Бяла, и
др.
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Голямо значение за развитието на общината през 2021 година, както и в началото на
плановия период имат средствата, получени по Оперативните програми, по линията на
успешно разработените и спечелени проекти. Те значително подпомагат общината във
финансово отношение, в условията на влошен бизнес климат и ограничени, спрямо
потребностите на общината, възможности на общинския бюджет.
Проектите, които са се изпълнявали през 2021 година и от които общината е получила
най-съществено финансиране, са показани в Приложение № 2.
II. ПОСТИГНАТ НАПРЕДЪК ПО РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ И
ПРИОРИТЕТИТЕ НА ПЛАНА ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БЯЛА
2021 – 2027 Г. В ЧАСТТА МУ ЗА 2021 Г.
Целите и приоритетите в Плана за интегрирано развитие на община Бяла 2021 – 2027
г произтичат от неговата визия: „Община Бяла – утвърден промишлен и транспортно логистичен център в Северна България, привлекателен за инвестиции, с плодородна
земя, съхранено природно и културно богатство и развит интегриран туризъм.”
Стратегическите цели, произтичащи от визията на ПИРО, са:
Стратегическа цел I: Развитие на конкурентоспособна местна икономика, чрез
ефективно използване на ресурсите и привличане на инвестиции в селското стопанство,
промишлеността, туризма и съпътстващи дейности и услуги за намаляване на безработицата
и повишаване на доходите.
Стратегическа цел II: Балансирано териториално развитие, чрез комплексно
подобряване състоянието на техническата и социална инфраструктура и жизнената среда,
съхраняване и опазване на природното богатство и културно-историческо наследство.
Стратегическа цел III: Развитие на човешките ресурси, подобряване качеството и
стандарта на живот, насърчаване на образованието и социалното включване.
Приоритет 1: Икономическо развитие на общината, насърчаване на
предприемачеството, инвестициите и иновациите в секторите на общинската икономика, с
приоритет - промишленост, селско стопанство, логистика и туризъм.
Приоритет 2: Развитие на инфраструктурата, опазване на околната среда и природното
богатство.
Приоритет 3: Преодоляване на демографската криза, подобряване качеството на живот
и жизнената среда, повишаване на заетостта, доходите и задържане на младите хора в
общината.
Приоритет 4: Подобряване на качеството и достъпа до административни,
образователни, здравни, социални и културни услуги.
В този раздел ще бъде отчетен напредъкът по реализиране на целите и приоритетите на
ПИРО за мерките, които са били изпълнени или са били в процес на изпълнение през 2021 г.
По-детайлна информация за изпълнението на приоритетите и мерките, заложени в
ПИРО за 2021 г., е представена в Приложение № 1 на настоящия доклад, от което може да
се добие по-ясна представа за постигнатия напредък на общината през годината.
По приоритети, изпълнението на Плана за интегрирано развитие на община Бяла 2021
– 2027 г , в частта му за 2021 г. е следното:
По Първи основен приоритет: Икономическо развитие на общината, насърчаване
на предприемачеството, инвестициите и иновациите в секторите на общинската
икономика, с приоритет - промишленост, селско стопанство, логистика и туризъм
Конкретните мерки/дейности по първи основен приоритет са следните:
Мярка 1.1. Създаване на нови и разрастване на съществуващите предприятия в
промишлеността, търговията, услугите и туризма. Дейност 1.1.1. Създаване на нови
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предприятия в сферата на промишлеността, търговията, услугите и туризма. Срок: 2021
– 2027 г. Изпълнението на мярката предстои.
Мярка 1.1. Създаване на нови и разрастване на съществуващите предприятия в
промишлеността, търговията, услугите и туризма. Дейност 1.1.2. Разрастване и
модернизация на съществуващите предприятия в сферата на промишлеността,
търговията, услугите и туризма. Срок: постоянен. Дейността се изпълнява перманентно.
Мярка 1.2. Изграждане на логистични центрове на територията на общината.
Срок: 2021 – 2027 г. Изпълнението на мярката предстои. В ПИРО се предвижда използване
на сградния фонд на бившия завод за печатни платки както за производствени и търговски,
така и за логистични дейности.
Мярка 1.3. Разработване на екшън план за привличане на инвестиции и реализация на
публично-частни партньорства Срок: 2021 – 2027 г. Изпълнението на мярката предстои.
Мярка 1.4. Изготвяне и разпространение на информационни материали, ориентирани
към потенциални инвеститори, промотиращи общината и възможностите за инвестиции
Срок: 2021 г. Мярката се изпълнява перманентно. За целта през 2021 г. са използвани найвече възможностите на интернет-пространството, като интернет-страницата на общината се
обогатява постоянно с материали, промотиращи общината, както и публикации в местните,
областни и национални медии, с които се цели предизвикване на инвеститорския интерес
на наши и чуждестранни инвеститори.
Мярка 1.5. Насърчаване на предприемачите за развитие на иновативни и творчески
индустрии. Срок: 2021 – 2027 г. Изпълнението на мярката предстои. Общината се стреми да
осигурява благоприятен бизнес-климат и е готова да предостави институционална подкрепа
на предприемачите за развитието на иновативни и творчески индустрии на нейната
територия като предпоставка за създаване на нови работни места, особено за младите хора,
и за подобряване благосъстоянието на нейните жители.
Мярка 1.6. Провеждане на регулярни срещи на ръководството на общината с
представители на бизнеса при изготвяне на инвестиционните програми. Срок: 2021 – 2027
г. Мярката се изпълнява перманентно.
Мярка 1.7. Разширяване на публично – частното партньорство в секторите на
общинската икономика. Срок: 2021 – 2027 г. Изпълнението на мярката предстои. През 2021
г няма сключени публично-частни партньорства.
Мярка 1.8. Използване на сградния фонд на бившия завод за печатни платки за
производствени, търговски или логистични дейности, с оглед създаване на работни места.
Срок: 2027 г. Изпълнението на мярката предстои.
Мярка 1.9. Насърчаване стартирането на неселскостопански дейности в селските
райони на общината. Срок: постоянен. Мярката се изпълнява перманентно, като общината
осигурява необходимата среда за подкрепа на предприемачите, стартиращи
неселскостопански дейности - логистична подкрепа чрез развитието и модернизацията на
базисната инфраструктура, институционална подкрепа чрез
облекчаване
на
административната тежест за бизнеса, организиране на обучителни курсове от Бюрото по
труда, предоставяне на възможности за сключване на договори за учредяване право на
ползване върху имоти- частна общинска собственост, при заявен интерес от страна на
предприемачите.
Мярка 1.10. Предоставяне на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд за
насърчаване създаването на специализирани животновъдни ферми. Срок: 2021 – 2023 г.
Мярката се изпълнява ежегодно, като се предоставят пасища, мери и ливади от общинския
поземлен фонд за насърчаване създаването на специализирани ферми за говедовъдство и
овцевъдство През 2021 г. са отдадени 3 819,17 дка на 6 ползватели.
Мярка 1.11. Осигуряване на терени за постоянни и временни пчелини на пчеларите.
Срок: постоянен. Мярката се изпълнява перманентно.
През 2021 г. не е проявен интерес от пчелари за учредяване право на ползване за пчелин.
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Мярка 1.12. Подобряване на научно-техническото, информационното и пазарното
обслужване на местните селскостопански производители. Дейност Организиране,
съвместно с Областна дирекция по безопасност на храните - Русе на информационна
кампания за въвеждане и сертифициране по НАССР на животновъдните ферми в
общината. Срок: 2021 – 2027 г. Изпълнението на дейността предстои.
Мярка 1.12. Подобряване на научно-техническото, информационното и пазарното
обслужване на местните селскостопански производители. Дейност 1.12.2. Организиране,
съвместно с ОДБХ - Русе на информационна кампания за внедряване на стандарти за
качество и изисквания за хуманно отглеждане на животните. Срок: 2021 – 2027 г.
Изпълнението на дейността предстои.
Мярка 1.12. Подобряване на научно-техническото, информационното и пазарното
обслужване на местните селскостопански производители. Дейност 1.12.3. Осигуряване на
необходимите площи за реализация на земеделската продукция. Срок: 2021 – 2027 г.
Дейността се изпълнява перманентно. През 2021 г. общинският пазар в гр. Бяла функционира
при спазване на наложените от здравното министерство противоепидемични мерки.
Мярка 1.13. Съдействие на общината за развитие на рибовъдство и риболовен
туризъм на язовир Дряновец и язовир Босилковци. Дейност 1.13.1. Съдействие на общината
за развитие на рибовъдство на язовир Дряновец и язовир Босилковци и Дейност 1.13.2.
Съдействие на общината за развитие на риболовен туризъм на язовир Дряновец и язовир
Босилковци Срок: 2022 – 2027 г. Изпълнението на дейностите предстои, като общината ще
окаже институционална подкрепа на бизнес проекти при проявен интерес от страна на
потенциални предприемачи.
Мярка 1.14. Институционална подкрепа на ТП «Държавно горско стопанство Бяла»
и на ловно-рибарското дружество за ефективно използване на горското богатство при
осъществяване на дейностите по залесяване, подобряване стопанисването и опазването
на горите, създаване на ловни бази, събиране на билки и други съпътстващи дейности.
Дейност 1.14.1. Оказване на съдействие от страна на Общината при осъществяване на
дейностите по залесяване, подобряване стопанисването и опазването на горите. Срок:
постоянен. Дейността се изпълнява перманентно.
Мярка 1.14. Институционална подкрепа на ТП «Държавно горско стопанство Бяла»
и на ловно-рибарското дружество за ефективно използване на горското богатство при
осъществяване на дейностите по залесяване, подобряване стопанисването и опазването
на горите, създаване на ловни бази, събиране на билки и други съпътстващи дейности.
Дейност 1.14.2. Оказване на съдействие от страна на Общината при осъществяване на
дейностите по създаване на ловни бази, събиране на билки и други съпътстващи дейности.
Срок: постоянен. Дейностите се изпълняват перманентно.
Мярка 1.15. Провеждане на ежегодни празници на строителя. Срок: постоянен.
Изпълнението на мярката предстои. През 2021 г., поради епидемиологичната обстановка в
страната, свързана с пандемията Ковид-19, такива не са провеждани.
Мярка 1.16. Доразвитие на изградения туристически информационен център. Срок:
2024 г. Изпълнението на мярката предстои.
Мярка 1.17. Разработване на годишни програми за развитие на туризма. Срок:
постоянен. Мярката се изпълнява перманентно. През 2021 г. е приет ежегодният Доклад за
отчитане дейностите през 2021 г. по изпълнение на Плана за действие към Областната
стратегия за устойчиво развитие на туризма в Област Русе 2020-2030 г. за община Бяла.
Мярка 1.18. Създаване на нови туристически продукти. Срок: 2021 – 2027 г.
Изпълнението на мярката предстои. През настоящия планов период новите туристически
продукти ще бъдат свързани изключително със Зоната за прилагане на интегриран подход
„Мост на Колю Фичето“ и Зоната за прилагане на интегриран подход „Парк „Св.
Пантелеймон“ – гара Бяла, в пакет с другите исторически, културни и природни
забележителности на община Бяла.
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Мярка 1.19. Разширяване легловата база на туризма в общината. Срок: постоянен.
Мярката се изпълнява перманентно.
Мярка 1.20. Разработване на проекти по Оперативни програми на ЕС с туристическа
насоченост, в т.ч. и на съвместни проекти по въпросите на туризма с други общини. Срок:
постоянен. Мярката е в процес на изпълнение. През 2020 г. беше спечелен проект
„Консервация и реставрация на Моста на Колю Фичето в Община Бяла“, с реализацията на
който се очаква развитие на туризма и свързаните с него дейности на територията на
общината.
Мярка 1.21. Разработване на интегрирани проекти с други общини по Програма
„Региони в растеж“ Срок: постоянен. Изпълнението на мярката предстои.
Мярка 1.22. Участие на общината с проекти по други Оперативни програми и
Проекти. Срок: постоянен. Мярката се изпълнява перманентно. През 2021 г. общината е
участвала в 43 проекта, от които 33 бр. изпълнени през годината, и 10 бр. в процес на
изпълнение. По-подробна информация за реализираните проекти и проектите в процес на
реализация през 2021 г. е представена в Приложение № 2.
Мярка 1.23. Рекламиране на туристическите продукти на общината на туристически
борси и изложения. Срок: постоянен. Изпълнението на мярката предстои.
Мярка 1.24. Взаимодействие и членство на общината в туристически организации и
сдружения за управление на туристическия район. Срок: постоянен. Изпълнението на
мярката предстои.
Мярка 1.25. Развитие на международното сътрудничество и икономическите връзки с
побратимени градове. Срок: постоянен. Мярката се изпълнява перманентно. Община Бяла
поддържа традиционни връзки с Комуна Градинари в Румъния и Окръжен съвет - Гюргево.
В начален етап са преговорите с град Тула, Тулска област за побратимяване с град Бяла, със
съдействието на Генералното консулство на Руската федерация в Русе.
Мярка 1.26. Организиране на културни събития за популяризиране на интегриран
туризъм, базиран на природно-ландшафтните и културни дадености и ресурси и за
привличане на туристи. Срок: постоянен. Изпълнението на мярката предстои.
Мярка 1.27. Участие в регионални, национални и международни туристически борси,
изложения и панаири и организиране на срещи с пътнически агенти, туроператори, автори
на пътеводители, журналисти, за популяризиране на туризма в общината. Дейност 1.27.1.
Участие в регионални, национални и международни туристически борси, изложения и
панаири и Дейност 1.27.2. Организиране на срещи с пътнически агенти, туроператори,
автори на пътеводители, журналисти, за популяризиране на туризма в общината. Срок:
постоянен. Изпълнението на мярката предстои.
Мярка 1.28. Развитие на туристическата инфраструктура в общината . Дейност
1.28.1. Изграждане на екопътеки и велоалеи. Срок: постоянен. Изпълнението на дейността
предстои.
Мярка 1.28. Развитие на туристическата инфраструктура в общината . Дейност
1.28.2. Подобряване достъпа до историческите, културни и природни забележителности
в общината. Срок: постоянен. Дейността се изпълнява перманентно. През 2021 г. е
подобрен достъпа да обектите на зоната за прилагане на интегриран подход „Парк „Св.
Пантелеймон“ в квартал Гара Бяла.
Мярка 1.29. Разработване на стратегия за управление на общинската собственост.
Срок: 2021 – 2027 г. Изпълнението на мярката предстои.
Мярка 1.30. Ежегодно изготвяне и приемане на годишни програми за управление и
разпореждане с имотите – общинска собственост. Срок: постоянен. Мярката се изпълнява
перманентно. Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска
собственост за 2021 г. е приета с Решение № 204 на ОбС Бяла с По Протокол № 23 от
28.01.2021 г.
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Мярка 1.31. Обособяване в квартал Гара Бяла на зона за прилагане на интегриран
подход „Парк „Св. Пантелеймон“. Срок: 2023 г. През 2021 г. мярката е в процес на
изпълнение, като по-голямата част от обектите са изпълнени предсрочно.
Зоната за интегриран подход „Св. Пантелеймон“ в квартал Гара Бяла, град Бяла,
включва следните обекти:
1. Православен храм Св. Пантелеймон ;
2. Зона за обществено обслужване в кв. Гара Бяла (УПИ III – за обществени нужди, кв.
35, по плана на Гара Бяла с площ 12079 м2 ;
3. Културен център.
По-подробно дейностите по изпълнение на мярката са представени в Приложение № 1.
По Втори основен приоритет: Развитие на инфраструктурата, опазване на
околната среда и природното богатство
Мярка 2.1. Консервация и реставрация на Моста на Колю Фичето в Община Бяла и
обособяване на зона за прилагане на интегриран подход „Мост на Колю Фичето“. Срок:
2026 г. Изпълнението на мярката предстои. Мярката е в процес на изпълнение.
ПРОЕКТЪТ „КОНСЕРВАЦИЯ И РЕСТАВРАЦИЯ НА МОСТА НА КОЛЮ
ФИЧЕТО“ в община Бяла, по ОПРР 2014 – 2020 г, на стойност 9 501 521.00 лв. е проект с
регионално и национално културно-историческо и архитектурно значение, който ще окаже
благоприятно влияние върху социално-икономическото развитие на общината. Той
предвижда изграждането на ансамбъл от свързани обекти, които оформят приоритетна зона
за въздействие с център уникалния Мост на Колю Фичето.
Конкретните дейности, очакваните резултати, изпълнителите, работните графици и
финансовите ресурси за всяка дейност, както и механизмите за контрол и координация в хода
на нейното реализиране, са представени в „Бизнес план с финансов анализ на проект
„Консервация и реставрация на Моста на Колю Фичето“ в община Бяла“, а подробното
описание на предвидените КРР и СМР е представено в Инвестиционния проект.
Реализирането на този Проект ще създаде необходимите условия както за прилагането
на интегриран подход за удовлетворяване на идентифицираните нужди и за подкрепа на
потенциалите за развитие на община Бяла, така и за разщиряване на възможностите за
сътрудничество с други общини.
Чрез Проекта се предвижда:
1. Консервация и реставрация на Беленския мост;
2. Изграждане на двуетажна сграда с РЗП 690,33м2 . Сградата ще бъде с изключително
модерен архитектурен дизайн, като в сградата ще се помещават:
- Ресторант;
- Музей;
- Обслужващи помещения;
- Зала за прожекции;
- Интерактивно културно преживяване „Машина на времето“;
- Магазин за сувенири;
- Оборудване за 3 D мапинг културни програми.
2. Изграждане на техническа прилежаща инфраструктура и облагородяване на зоната
около Беленския мост. Предвижда се изграждане на алеи в зоната около моста, предимно в
експонираната част и за достъп към паметника и панорамната тераса;
Реализацията на инвестицията ще доведе до мултиплициране на резултатите от проекта
към всички други подотрасли на туристическо-развлекателната индустрия на територията на
Община Бяла, което индиректно ще доведе до повишаването на приходите от местни данъци
и такси;
Наред с всички други ефекти, реализацията на Проекта и на Зоната за прилагане на
интегриран подход ще създаде заетост за населението в общината. По-подробна информация
за Проекта е представена в Приложение № 1.
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Мярка 2.2. Ремонт на общински път Босилковци – Пейчиново (4,4 км). Срок: 2021 –
2022. Изпълнението на мярката предстои.
Мярка 2.3. Ремонт на общински път Бистренци-Дряновец-Копривец (12 км). Срок:
2021 – 2022. Мярката е изпълнена частично през 2021 г., като с целева субсидия за общинска
пътна мрежа е изпълнен проект: Изкърпване път RSE 1022 – Бистренци-Дряновец -Копривец
и проект: Изкърпване път VTR 1289 – /Бистренци-Копривец/-разклона за с. Виноград. В
готовност за кандидатстване и изпълнение е проект за цялостна „Реконструкция на общински
път 1022 /ІV-51008 /– Бистренци-Дряновец-Копривец“.
Мярка 2.4. Ремонт и рехабилитация на ІV-класен път Стърмен-Ботров (4,5 км). Срок:
2022 – 2023. Изпълнението на мярката предстои.
Мярка 2.5. Съдействие от страна на Общината при ремонта и поддръжката на
пътищата от републиканска пътна мрежа на територията на община Бяла. Срок:
постоянен. Мярката се изпълнява перманентно. През 2021 г. с целеви средства от АПИ,
съгласно Споразумителен протокол, е извършено изкърпване РПМ в чертите на гр. Бяла, по
път II-51.
Мярка 2.6. Продължаване реконструкцията на основни улични артерии и участъци в
град Бяла. Срок: постоянен. Мярката е в процес на изпълнение, като през 2021 г. по Проект
„B-TЕN: Подобрени пътни възли в общините Гюргево-Бяла за по-добра свързаност с
инфраструктурата на TEN-T мрежата“ се извърши реконструкция и рехабилитация на улици,
тротоари и ул. осветление на 8 участъци от улици в град Бяла с трансграничната транспортно
мрежа, с обща дължина от 4,8 км., а именно:
ул. "Р. Димитриев";
ул. "М. Папасчиков";
ул. "5-ти Октомври"
ул. "Иларион Драгостинов";
ул. "11-ти Декември";
ул. "Н. Вапцаров";
ул. "Васил Априлов";
ул. "Александър Стамболийски“.
Дейностите по СМР приключиха през 2021 г. В остатъка от периода на изпълнение на
проекта ще се изпълняват останалите дейности, предвидени в проектното предложение:
монтиране на камери за наблюдение на трафика, разработване на приложения за управление
на трафика и картиране на улиците за опасни участъци, монтиране на метеорологична
станция, разработване на мобилно приложение за управление на трафика, както и
заключителните дейности по информация и публичност за проекта.
През 2021 г. с целеви субсидии за капиталови разходи по тази мярка са изпълнени още:
- Рехабилитация на участък от ул. “Отец Паисий“-ОК80 до ОК67-гр. Бяла;
- Рехабилитация на участък от ул. “Иван Вазов“-ОК296-ОК 256 -гр. Бяла;
- Рехабилитация на участък от ул. “Тунджа“ -гр. Бяла;
- Рехабилитация на участък от ул. “Калоян“ -гр. Бяла;
- Основен ремонт на ул. “Мусала“ -гр. Бяла;
- Рехабилитация на участък от ул. “Огоста“,кв. “Освобождение“ -гр. Бяла;
- Рехабилитация на ул. “Марица“, кв. Освобождение -гр. Бяла;
- Ремонт на участък от ул. “А. Кънчев“ -гр. Бяла.
Мярка 2.7. Ремонт и поддръжка на улична мрежа в село Полско Косово. Срок: 2022 –
2023 г. Мярката е в процес на изпълнение. През 2021 г. е изпълнен проект: Бетонова настилка
ул. “Възраждане“ и част от ул. „Рила“-с. Полско Косово и проект: Бетонова настилка част от
ул. „Отец Паисий“-с. Полско Косово
Мярка 2.8. Ремонт и поддръжка на улична мрежа в село Копривец. Срок: 2022 – 2023
г. Изпълнението на мярката предстои.
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Мярка 2.9. Продължаване реконструкцията на основни улични артерии и участъци в
с. Стърмен. Срок: 2022 – 2023 г. Мярката е в процес на изпълнение. През 2021 г. е изпълнен
Проект: Рехабилитация на ул. “Колю Фичето“ – с. Стърмен.
Мярка 2.10. Ремонт и поддръжка на улична мрежа в село Босилковци. Срок: 2022 –
2023 г. Изпълнението на мярката предстои.
Мярка 2.11. Брегоукрепване и корекция на речните корита на реките Беленска и Шипа
с оглед предотвратяване на бедствия. Срок: 2022 – 2027 г. Изпълнението на мярката
предстои. Проект „Реновиране на съществуващи и изграждане на нови подпорни стени,
възстановяване на основи на мостови съоръжения, почистване и облагородяване на
поречието на река Беленска, град Бяла, Област Русе“ е в готовност за кандидатстване и
изпълнение.
Мярка 2.12. Покриване на част от Беленска река. Срок: 2023 – 2027 г. Изпълнението
на мярката предстои. Проект „Покриване на част от Беленска река /дере/ в град Бяла“ е в
готовност за кандидатстване и изпълнение.
Мярка 2.13. Подобряване на комуникационната инфраструктура чрез осигуряване на
широколентов достъп до всички населени места в общината, с цел - подобряване
качеството и обхвата на мобилните комуникационни услуги. Срок: 2021 – 2024 г.
Изпълнението на мярката предстои.
Мярка 2.14. Повишаване енергийната ефективност на обществени сгради. Срок: 2021
– 2026 г. Мярката е в процес на изпълнение. През 2021 г. са извършени саниране и
рехабилитация на сградата на Кметство Лом Черковна, в която се предоставят
административни услуги на граждани, по Проект „Ремонт и оборудване на общински
административни сгради в гр. Бяла, с. Копривец и с. Лом Черковна, с цел подобряване на
тяхната енергийна ефективност“. По този проект е одобрено финансирането само за
административната сграда в Лом Черковна.
Мярка 2.15. Въвеждане на ВЕИ в обекти на общинската инфраструктура. Срок: 2021
– 2026 г. Изпълнението на мярката предстои.
Мярка 2.16. Изграждане на соларни паркове за усвояване потенциала на територията
за използване на слънчева енергия. Срок: 2021 – 2027 г. Изпълнението на мярката предстои.
Мярка 2.17. Ремонт и обновяване на площади в населените места в общината Срок:
2021 – 2026 г. Мярката е в процес на изпълнение. През 2021 г. с целева субсидия за
капиталови разходи и изпълнен Проект: Рехабилитация на площад пред Кметството на с.
Дряновец Обновяване на площади в населените места в общината е извършено и по проекта
е: „Спорт, отдих и игра в чиста околна среда“ в с. Босилковци; проект „Изграждане на нова
спортна площадка за фитнес и стрийт-фитнес на открито“. местонахождение: град Бяла,
област Русе, УПИ XXV И УПИ XXVI, кв. 40- парк в общинския център, и проект
„Изграждане на нова спортна площадка- игрище за мини футбол, намираща се в град Бяла,
област Русе, ул. “Цар Симеон” № 5“.
Мярка 2.18. Паспортизация на всички общински сгради – описание на сградния фонд,
съоръженията и въвеждане на система за наблюдение. Срок: 2021 – 2026 г. . Мярката се
изпълнява перманентно. През 2021 г. по Проект „Ремонт и оборудване на общински
административни сгради в гр. Бяла, с. Копривец и с. Лом Черковна, с цел подобряване на
тяхната енергийна ефективност“, е извършена паспортизация на сградата на Кметството в с.
Лом Черковна.
Мярка 2.19. Ремонт и обновяване на сгради на кметства в общината. Срок: 2021 –
2026 г. Мярката се изпълнява перманентно. Мярката е в процес на изпълнение. По проект
„Ремонт и оборудване на общински административни сгради в гр. Бяла, с. Копривец и с. Лом
Черковна, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“, е одобрено е
финансирането само на единия обект: административната сграда на кметство Лом Черковна,
като през 2021 г. са извършени саниране и рехабилитация на сградата на Кметството.
Мярка 2.20. Рехабилитация на обществени зелени площи-паркове, градини и детски
площадки за населените места в община Бяла. Срок: 2021 – 2026 г. Мярката се изпълнява
12

„ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЛАНА ЗА ИНТЕГРИРАНО
РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БЯЛА 2021 – 2027 г.” ЗА 2021 г.

перманентно. През 2021 г. рехабилитация на обществени зелени площи-паркове, градини и
детски площадки за населените места в община Бяла е извършена по проект: „Спорт, отдих
и игра в чиста околна среда“ в с. Босилковци; проект „Изграждане на нова спортна площадка
за фитнес и стрийт-фитнес на открито“. местонахождение: град Бяла, област Русе, УПИ XXV
И УПИ XXVI, кв. 40- парк в общинския център, и проект „Изграждане на нова спортна
площадка- игрище за мини футбол, намираща се в град Бяла, област Русе, ул. “Цар Симеон”
№ 5“. Реализиран е и проект на СУ „П. Волов“ – град Бяла: „Моето училище ме вдъхновява
да творя“, финансиран по Националната кампания на ПУДООС и МОСВ „Чиста околна
среда-2021 г.“ включващ обособяване на зона за отдих и изнесени учебни часове в
училището.
Мярка 2.21. Насърчаване на частните инвестиции за подобряване на жилищната
среда. Срок: 2021 – 2026 г. Мярката се изпълнява перманентно. Общината оказва логистична
и институционална подкрепа на предприемачите – физически лица или сдружения, които
инвестират в подобряване на жилищната среда – основно при саниране на сгради и
внедряване на ВЕИ.
Мярка 2.22. Изграждане на площи за широко обществено ползване в град Бяла,
област Русе, кв. 35, по плана на гара Бяла. Срок: 2022 – 2026 г. Мярката е в процес на
изпълнение. Община Бяла има разработен проект за подобряване на физическата среда за
този общински парцел. Основните дейности по облагородяването на парцела, предназначен
за обществено обслужване са:
1. Изграждане на зони за обществен отдих, детски и спортни площадки, поставяне на
парково оборудване и други елементи от градското обзавеждане;
2. Изграждане на нови алеи и подходи;
3. Изграждане на обслужващ паркинг за територията и близките жилищни блокове;
4. Монтиране на енергоспестяващо осветление и изграждане на подземната техническа
инфраструктура на обекта на интервенция (електро, ВиК), изграждане на поливна система за
озеленени площи.
5. Създаване на достъпна архитектурна среда, позволяваща ползване на съоръженията
и обектите в терена.
6. Изграждане на амфитеатър.
Мярка 2.23. Реконструкция и изграждане на площи за широко обществено ползване в
с. Босилковци, Община Бяла, област Русе, в с. Копривец, Община Бяла, област Русе, част
от УПИ І – 845 – площад с площ 1053 м2 и УПИ ІІ – 845 – градина с площ 1312 м2, кв. 84 и
в с. Лом Черковна, Община Бяла, област Русе, кв. 38. Срок: 2021 – 2026 г. Мярката е в процес
на изпълнение. През 2021 г. е реализиран проект на Кметство Босилковци „Спорт, отдих и
игра в чиста околна среда“, финансиран по Националната кампания „Чиста околна среда –
2021 г“ на ПУДООС и МОСВ за рехабилитация и възстановяване на зелена площ- селищен
парк, намиращ се на ул. „Цар Освободител“ в с. Босилковци, срещу административната
сграда на кметството.
Мярка 2.24. Подобряване на съществуващите практики и условия за събиране,
транспортиране, депониране обезвреждане и рециклиране на битови и промишлени
отпадъци. Срок: 2021 – 2026 г. Мярката е в процес на изпълнение. През 2021 г. в процес на
реализация е Проект „Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови
отпадъци, имот № 07603.211.664, по КККР на гр. Бяла, общ. Бяла, обл. Русе“
Мярка 2.25. Рекултивация на замърсени територии. Срок: 2021 – 2027 г. Мярката е в
процес на изпълнение. През 2021 г. в процес на реализация е Проект „Закриване и
рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци, имот № 07603.211.664,
по КККР на гр. Бяла, общ. Бяла, обл. Русе“, по който е завършена техническата рекултивация
на замърсената територия. Вторият етап – биологичната рекултивация, стартира след
приключване на техническата рекултивация и трябва да приключи за срок от 36 месеца.
Мярка 2.26. Ликвидиране на нерегламентирани сметища в общината. Срок: 2021 –
2027 г. Мярката се изпълнява текущо. През 2021 г. няма нерегламентирани сметища.
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Мярка 2.27. Разработване на дългосрочна енергийна програма на община Бяла периода
2021–2027 г. Срок: 2021 – 2022 г. Изпълнението на мярката предстои. Към момента в
общината действа Програмата за енергийна ефективност на Община Бяла, която е за периода
2020-2022 г. включително.
Мярка 2.28. Ремонт и саниране на НУ „Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Бяла. Срок:
2022 – 2027 г. Мярката е изпълнена предсрочно през 2021 г. по Проект „Текущ ремонт на
сградата на НУ „Св. Св. Кирил и Методий“ в град Бяла, обл. Русе“.
Мярка 2.29. Ремонт и саниране на ЦДГ „1-ви юни” – гр. Бяла. Срок: 2022 – 2027 г.
Изпълнението на мярката предстои. През 2021 г. е спечелен Проект „Преустройство на
съществуваща сграда – ДГ „Първи юни“ в Център за социални услуги“, с местонахождение:
. УПИ/V-491, кв. 48, с идентификатор 07603.501.491, град Бяла п. к. 7100, ул. „Иван Вазов“
№ 23, съгласно Акт № 3485 за публична общинска собственост от 20.11.2018 г., вписан в
Служба по вписванията – град Бяла към Агенцията по вписванията с вх. Рег. № 4495 от
22.11.2018 г., акт № 116, том 12, дело 2329. Инвестицията ще се изпълнява по Проект
„Красива България“ на МТСП, Кампания 2022 г. Ремонтът и санирането на сградата след
преустройството й ще се извършат през 2022 г.
Мярка 2.30. Извършване на основен ремонт на училище в с. Полско Косово. Срок: 2022
– 2027 г. Изпълнението на мярката предстои. На 14.02.2022 г. Основно училище „Св. Св.
Кирил и Методий“ – с. Полско Косово кандидатства с проект „Учим и спортуваме сред
природата“ за финансиране по ежегодния конкурс, организиран от МОСВ И ПУДООС
„Чиста околна среда-2022 г.“ на тема: „Обичам природата- и аз участвам“. Предстои
рехабилитация на спортните терени и площадки на училището:
Мярка 2.31. Ремонт на Дом за стари хора – с. Бистренци. Срок: 2022 – 2027 г.
Изпълнението на мярката предстои.
Мярка 2.32. „Реконструкция и преустройство на съществуващи сгради в Център за
социални дейности” в УПИ № ІV в кв. 141А, по регулационния план на град Бяла, област
Русе” Срок: 2021 – 2023 г. Изпълнението на мярката предстои. През 2021 г. е спечелен
Проект „Преустройство на съществуваща сграда – ДГ „Първи юни“ в Център за социални
услуги“, с местонахождение: . УПИ/V-491, кв. 48, с идентификатор 07603.501.491, град Бяла
п. к. 7100, ул. „Иван Вазов“ № 23, съгласно Акт № 3485 за публична общинска собственост
от 20.11.2018 г., вписан в Служба по вписванията – град Бяла към Агенцията по вписванията
с вх. Рег. № 4495 от 22.11.2018 г., акт № 116, том 12, дело 2329. Инвестицията ще се изпълнява
по Проект „Красива България“ на МТСП, Кампания 2022 г.
Мярка 2.33. Ремонт и оборудване на читалища в малките населени места. Срок: 2021
– 2024 г. Изпълнението на мярката предстои.
Мярка 2.34. Изграждане на улично осветление, където липсва такова, в населените
места на общината. Срок: 2021 – 2022 г. Мярката е в процес на изпълнение. През 2021 г. са
закупени 59 броя лед икономични алуминиеви осветителни тела за подмяна на улично
осветление в населените места в общината на обща стойност 10 028,82 лв
Мярка 2.35. Надграждане на системата за видеонаблюдение на територията на
общината и осигуряване свързаността й с РУ на МВР – гр. Бяла. Срок: 2021 – 2024 г. .
Изпълнението на мярката предстои. През 2021 г. няма закупено и монтирано
видеонаблюдение на обекти в общината.
Мярка 2.36. Обособяване на места за паркиране встрани от главни улици. Срок: 2021
– 2024 г. Изпълнението на мярката предстои.
Мярка 2.37. Изграждане на сграда за културни дейности в УПИ № ІІІ-142, зона за
обществено обслужване, кв. 35, гара Бяла, обл. Русе. Срок: 2020 – 2021 г. Мярката е
изпълнена по Проект „Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) на
преустройство на сградата на бивша детска градина “Латекс” в Многофункционален
културен център“
Мярка 2.38. Оборудване на общоселски културен дом в с. Ботров. Срок: 2021 – 2022 г.
Мярката е в процес на изпълнение. Строителството на читалището в с. Ботров продължава.
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Общината финансира строителството със собствени средства, но към момента средствата не
достигат, поради което е необходим нов ресурс и нов утвърден бюджет на общината, за да
се завърши обекта. Предстои измазване на сградата отвън и отвътре, както и закупуване на
необходимото оборудване за функционирането на читалището и библиотеката.
По Трети основен приоритет:
Преодоляване на демографската криза,
подобряване качеството на живот и жизнената среда, повишаване на заетостта,
доходите и задържане на младите хора в общината
Мярка 3.1. Участие на общината в програми, насочени към осигуряване на заетост
на продължително безработни лица. Срок: постоянен. Мярката се изпълнява перманентно.
През 2021 г. общината участва в няколко програми, насочени към осигуряване на работни
места за временна заетост, както следва:
Проект/програма

Период

НП „Помощ за пенсиониране” е
финансирана
от
държавния
бюджет. В програмата могат да 15.02.2019 г. до
участват лица в пред пенсионна 19.10.2023 г.
възраст.

„Регионална програма за заетост
2021” , финансирана от държавния
бюджет
Национална програма „Старт в
кариерата“

01.06.2021 г. до
30.11.2021 г. (за срок
от 6 месеца) на 8
часа.
21.06.2021 г. до
20.06.2022 г. на 8
часа

Общо:

Наети лица
Наетите лица са общо 7,
назначени на длъжност:
- инкасатор/събирач на данъци
и такси - 8 часа- 1 лице;
- работник поддръжка на
територията на общината – 8
часа- 4 лица;
- снабдител доставчик – 8 часа
– 1 лице.
- електротехник поддръжка
сгради – 8 часа – 1 лице.
Назначени са 8 лица на
длъжност „Работник
поддръжка”
Назначено 1 лице на длъжност
„Младши експерт“
16 лица

Мярка 3.2. Съдействие на Бюрото по труда за организиране на обучителни курсове
за квалификация и преквалификация на безработни лица и лица в неравностойно положение.
Срок: постоянен. Мярката се изпълнява перманентно. През 2021 г. изпълнението на мярката
е следното:
Проект/програма

Период

Програма за обучение и заетост на
продължително безработни лица –
Компонент 2

от 01.12.2021 г. до
31.12.2021 г.

Национална програма „Заетост и
обучение на хора с трайни
увреждания” , финансирана от
държавния бюджет. В проекта
могат да участват трудоустроени
лица.

26.10.2020 г. до
19.10.2023 г.

Обучени лица, в т.ч.: наети
лица
По програмата са назначени 10
лица на длъжност „Общ
работник“ на 4 часа
По програмата са назначени 6
лица на длъжности:
- чистач хигиенист – 6 часа – 1
лице;
- техн. сътрудник – 8 часа- 3
лица;
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- работник поддръжка – 8 часа –
2 лица
Общо:

16 лица

Мярка 3.3. Съдействие на бизнеса за осигуряване на адаптирани работни места за
нуждите на хора с увреждания. Срок: постоянен. Мярката се изпълнява перманентно.
Мярка 3.4.Осигуряване на редовен обществен транспорт за насърчаване на
трудовата мобилност в общината. Срок: 2021 – 2027 г. Мярката се изпълнява перманентно.
Мярка 3.5. Съдействие на Бюрото по труда при организиране на обучения на
безработни лица и на обучения за стартиране и управление на собствен бизнес. Срок: 2021
– 2027 г. Мярката се изпълнява перманентно.
Мярка 3.6. Насърчаване на работодателите за наемане на работа на младежи до 29
години. Срок: 2021 – 2027 г. Мярката се изпълнява перманентно, съвместно с Бюрото по
труда. По Национална програма „Нова възможност за младежка заетост“ към Агенцията по
заетостта, през 2021 г. в общината са назначени 42 лица, за период от: 11.01.2021 г. до
10.07.2021 г.:
- работник поддръжка – 8 часа – 40 лица;
- работник озеленяване – 8 часа – 1 лице;
- строителен инженер – 8 часа-1 лице.
Мярка 3.7. Разработване на мерки за мотивиране на млади специалисти и семейства
да работят и живеят в общината. Срок: 2021 – 2027 г. Мярката се изпълнява перманентно.
В общината е осигурено добро здравно и профилактично обслужване, в т.ч. функционираща
МБАЛ „Юлия Вревска“, която обслужва не само местното население, но и хора извън
общината; изградена е разгърната образователна структура, обхващаща детски заведения,
предучилищно и училищно образование и професионално обучение; съвременна спортна и
транспортна инфраструктура и инфраструктура на културата, ; наличен общински жилищен
фонд; добро административно обслужване, които мотивират младите хора да работят и
живеят в общината. По инициатива на Кмета на Община Бяла беше възроден
емблематичният за града ни спорт: хандбал със създаването на Хандбален клуб „Бяла“, член
на Националната федерация по хандбал. В него упражняват този спорт деца и младежи от
различна възрастова категория, а за обучението им бяха привлечени семейство треньори от
Украйна.
Общинското ръководство полага перманентни усилия за създаване на благоприятна
жизнена среда в общината, но към този момент бизнесът не предоставя достатъчно на брой
атрактивни работни места, които да привличат младите специалисти и семейства да останат
да работят и живеят в общината.
Мярка 3.8. Разработване и провеждане на активни политики за интеграция на
етническите общности. Срок: постоянен. Мярката се изпълнява перманентно. През 2021 г.
в процес на изпълнение е Проект „Заедно вървим към успехи” по Национална програма
„Подпомагане на общините за реализиране на дейности за образователна десегрегация и
превенция за недопускане на вторична сегрегация”
Мярка 3.9. Отпускане на безвъзмездна финансова помощ от общината на
родителите при раждане на деца. Срок: постоянен. Мярката се изпълнява перманентно. С
Решение № 15 по Протокол № 3 от 21.12.2007 г. на Общински съвет-Бяла се изплаща
еднократна финансова помощ в размер на 250,00 лв. за всяко второ живородено дете, чиито
родители са сключили граждански брак, като поне единият от двамата е с постоянен адрес
на територията на Община Бяла в срок не по-малък от една година преди раждането на
детето, както и новороденото дете да с постоянен адрес на територията на Община Бяла.
Такава помощ се изплаща от 01.01.2008 г. През 2021 г. са изплатени 1500,00 лв. еднократна
помощ за живородени деца, като са подпомогнати 6 семейства, жители на общината.
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Мярка 3.10. Разработване и провеждане на активни политики за обхващане на
всички деца в детските градини на общината. Срок: постоянен. Мярката се изпълнява
перманентно. През 2021 г. в процес на изпълнение е Проект „Заедно вървим към успехи” по
Национална програма „Подпомагане на общините за реализиране на дейности за
образователна десегрегация и превенция за недопускане на вторична сегрегация” През 2021
г. продължиха да се предоставят и услугите за ранно детско развитие, по проект
„Предоставяне на услуги за ранно детско развитие на територията на Община Бяла, област
Русе“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.
За стимулиране посещението на децата в детските градини, продължава социалната
политика на ръководството на общината това да става безплатно, без такса за родителите.
Мярка 3.11. Развитие на жилищната политика, в т.ч. закупуване на жилища за
нуждите на общината от специалисти в областта на образованието, здравеопазването и
спорта. Срок: постоянен. Изпълнението на мярката предстои.
Мярка 3.12. Разработване на политики за подобряване на социалния статус на
рисковите групи. Срок: постоянен. Мярката се изпълнява перманентно, като общината
участва в различни програми и проекти към Министерството на труда и социалната
политика, насочени към осигуряване на временна заетост на продължително безработни лица
от рисковите групи.
Мярка 3.13. Подпомагане на социално слаби граждани. Срок: постоянен. Мярката се
изпълнява перманентно. През 2021 г. по 11 Решения на Общински съвет са отпуснати
еднократни помощи за подпомагане, както следва:
Одобрени – 47 лица;
Отложени 5 бр. молби;
Неуважени- 10 бр., поради липса на инцидентно възникнала необходимост или
повторно подаване
- финансова помощ – 3100,00 лв. за лечение;
- отпуснати дърва за отопление: 12 куб. м.;
- за лечение на деца – 650,00 лв.;
- за абитуриентски бал на социално слаби деца – 1000,00 лв. (5 бр. по 200,00 лв.);
- за ремонт при пожар и наводнение – 1 700,00 лв. (3 лица);
- за погребение – 300,00 лв. (1 лице).
Подпомагането на социално слаби граждани през 2021 г. се осъществява основно чрез
предлаганите на територията на общината социални услуги:
- Механизъм лична помощ;
- „Асистентска подкрепа“
- Домашен социален патронаж – с капацитет 150 потребители средногодишно;
- Млечна кухня за малки деца – с капацитет 44 потребители.
- Участие на общината в Национална програма „Топъл обяд в условията на пандемията
от COVID-19“ със срок от 01.01.2021 г. до 30.06.2022 г., която е продължение на целева
програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация 2020“;
- НП „Помощ при пенсиониране“
Поддържат се в добро състояние наличните общински жилища
Мярка 3.14. Изграждане на детски площадки в населените места. Срок: постоянен.
Мярката се изпълнява перманентно.
Мярка 3.15. Изграждане на кътове за отдих и игри на открито. Срок: постоянен.
Мярката се изпълнява перманентно. През 2021 г. са изпълнени проектите: „Спорт, отдих и
игра в чиста околна среда“ в с. Босилковци; проект „Изграждане на нова спортна площадка
за фитнес и стрийт-фитнес на открито“. местонахождение: град Бяла, област Русе, УПИ XXV
И УПИ XXVI, кв. 40- парк в общинския център, и проект „Изграждане на нова спортна
площадка- игрище за мини футбол, намираща се в град Бяла, област Русе, ул. “Цар Симеон”
№ 5“. Реализиран е и проект на СУ „П. Волов“ – град Бяла: „Моето училище ме вдъхновява
да творя“, финансиран по Националната кампания на ПУДООС и МОСВ „Чиста околна
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среда-2021 г.“ включващ обособяване на зона за отдих и изнесени учебни часове в
училището.
Мярка 3.16. Адаптиране на съществуващите детски площадки и спортни
съоръжения в детските градини и училищата към изискванията за безопасност и
функционалност. Срок: постоянен. Мярката се изпълнява перманентно.
Мярка 3.17. Благоустрояване на централната част и на паркови територии в
населените места. Срок: постоянен. Мярката се изпълнява перманентно. През 2021 г. е
изпълнен Проект „Спорт, отдих и игра в чиста околна среда“ в с. Босилковци, включващ
закупуване и монтиране на нови паркови и спортни съоръжения на обособена зелена площобществен парк, намиращ се на ул. Цар Освободител в с. Босилковци, футболни врати с
мрежи, оформяне на мини футболно игрище, обезопасяване и полагане на оградни мрежи и
пана, лед осветление при ситуираните новите съоръжения и кътове. Изпълнени са и Проект
„Изграждане на нова спортна площадка за фитнес и стрийт-фитнес на открито“.
местонахождение: град Бяла, област Русе, УПИ XXV И УПИ XXVI, кв. 40- парк в общинския
център, и Проект „Изграждане на нова спортна площадка- игрище за мини футбол, намираща
се в град Бяла, област Русе, ул. “Цар Симеон” № 5“, с цел благоустрояване на централната
част и на паркови територии в населените места на общината.
Мярка 3.18. Разработване на общинска стратегия за развитието на спорта. Срок:
2021 – 2027 г. Изпълнението на мярката предстои.
Мярка 3.19. Поддържане и модернизация на спортните бази на територията на
общината. Срок: постоянен. Мярката се изпълнява перманентно. През 2021 г. в изпълнение
на мярката са реализирани следните проекти: Проект „Инженеринг (проектиране,
строителство и авторски надзор) на нова многофункционална спортна зала в гр. Бяла“ ;
проект „Спорт, отдих и игра в чиста околна среда“ в с. Босилковци; Проект „Изграждане на
нова спортна площадка за фитнес и стрийт-фитнес на открито“, в гр. Бяла, УПИ XXV И УПИ
XXVI, кв. 40- парк в общинския център; Проект „Изграждане на нова спортна площадкаигрище за мини футбол, намираща се в град Бяла, област Русе, ул. “Цар Симеон” №
5“;Проект „Модернизиране на образователния процес чрез използване на мултимедийна
техника и изграждане на еко-кът за отдих и спорт в НУ Св. Св. Кирил и Методий, гр. Бяла,
обл. Русе“; В готовност за изпълнение е Проект „Учим и спортуваме сред природата“ , на
Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Полско Косово, и Проект на община Бяла
„Да играем здрави, сред чиста природа“ .
Подробна информация за тези проекти е дадена в Приложение № 2.
Осигурената съвременна спортна база позволява на спортните клубове на територията
на общината - Фитнес-клуб „Херкулес“-Бяла, СНЦ „Футболен клуб Бенковски“, СК
„Минотавър“ – Бяла за кик-бокс, Волейболен клуб, успешно да развиват дейността си и да
печелят много награди и медали от различни състезания от местно, регионално, национално
и международно значение. През 2021 г. бяха осигурени много добри условия за развитие на
възродения за общината спорт – хандбал и за укрепване на Хандбален клуб „Бяла“. В
Приложение № 3 - Отчет за проведените спортни мероприятия през 2021 г. в Община Бяла,
област Русе, са показани най-значимите спортни изяви на тези клубове.
Мярка 3.20. Кандидатстване по европейски програми за развитие на спорта в
общината. Срок: 2021 – 2027 г. Мярката се изпълнява перманентно. Проектите за развитие
на спорта в общината през 2021 г. са описани към Мярка 3.19.
Мярка 3.21. Разширяване дейността на спортните клубове с деца и юноши. Срок:
2021 – 2027 г. Мярката се изпълнява перманентно. Най-значимите постижения на спортните
клубове с деца и юноши през 2021 г. са представени в Приложение № 3 - Отчет за
проведените спортни мероприятия през 2021 г. в Община Бяла, област Русе.
Мярка 3.22. Осигуряване на целогодишен достъп до спортни съоръжения за масов
спорт и игра на децата и младежите Срок: постоянен. Мярката се изпълнява перманентно,
като е осигурен целогодишен достъп до спортните съоръжения за масов спорт и игра на
децата и младежите в обектите по Мярка 3.19.
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Мярка 3.23. Финансово подпомагане развитието на масов детско – юношески спорт и
участието в турнири. Срок: постоянен. Мярката се изпълнява перманентно, като общината
ежегодно финансира дейности от Спортния календар. Размерът на финансовата подкрепа за
развитието на масов детско – юношески спорт и участието в турнири през 2021 г. е определен
с Решение № 186 по протокол № 22/29.12.2020 г./на ОбС, с което се приема Календар на
културните и спортните прояви в Община Бяла за 2021 г.
Мярка 3.24. Финансиране на дейности от ежегодния Спортен календар. Срок:
постоянен. Мярката се изпълнява перманентно, като размерът на финансовата подкрепа за
2021 г. е определен с Решение № 186 по протокол № 22/29.12.2020 г./на ОбС, с което се
приема Календар на културните и спортните прояви в Община Бяла за 2021 г.
Мярка 3.25. Подкрепа за спорта в училищата и обхващане на всички възрастови групи.
Срок: постоянен. Мярката се изпълнява перманентно, съвместно с училищните ръководства.
Поради въведените мерки за превенция на пандемията от COVID – 19, през 2021 г. бяха
ограничени масовите изяви. В голяма част от времето младежите се обучаваха от разстояние
в електронна среда, общуваха виртуално и спортуваха самостоятелно.
Мярка 3.26. Разработване на дългосрочни програми за развитие на основните
културни институции в общината. Срок: постоянен. Изпълнението на мярката предстои.
Мярка 3.27. Стимулиране дейността на читалищата в малките населени места на
общината. Срок: постоянен. Мярката се изпълнява перманентно, съвместно с читалищните
настоятелства, кметовете и кметските наместници в селата на общината.
Мярка 3.28. Разработване на политики за превенция на социалното изключване на
хората в неравностойно положение и за активизиране на гражданското общество за
толерантност и съпричастност към тях. Срок: 2021 – 2027 г. Мярката се изпълнява
перманентно. Социалната политика и социалните мерки на Общината са насочени към
превенция на социалното изключване на хората в неравностойно положение и към
активизиране на гражданското общество за толерантност и съпричастност към тях.
Мярка 3.29. Разработване на политики за преодоляване на изолацията на
маргинализираните групи и интегрирането им в обществото. Срок: 2021 – 2027 г. Мярката
се изпълнява перманентно. Социалните мерки на Общината, както и предприеманите учебновъзпитателни мерки от образователните и културни институции, са насочени към
преодоляване на изолацията на маргинализираните групи и интегрирането им в обществото.
Мярка 3.30. Осъществяване на програми за превенция на всички форми на насилие и
подкрепа на жертвите на насилие. Срок: 2021 – 2027 г. Мярката се изпълнява перманентно,
координирано с органите на реда и други държавни институции и неправителствени
организации. Регулярно се предоставя информация чрез информационната система за
реализация на Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и
предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в
задължителна предучилищна и училищна възраст, за установени нарушения на задълженията
на родителите, настойниците/попечителите или лицата, които полагат грижи за детето, с цел
налагане на наказания по реда на чл. 347 от Закона за предучилищното и училищното
образование.
Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и
непълнолетни /МКБППМН/ в гр. Бяла си взаимодейства с отдел „Закрила на детето” към
Дирекция „Социално подпомагане” Бяла, за превенция на противообществени прояви на
деца в рискови групи и деца показали агресивно поведение. През отчетния период няма
регистрирани криминални деяния от футболни агитки, както и участие на малолетни и
непълнолетни в тях. Няма регистрирани противообществени прояви на насилие, мотивирани
от расова, верска и етническа омраза.
През 2021 г. не са настанявани малолетни и непълнолетни във Възпитателни училищаинтернати или Социално-педагогически интернат.
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Мярка 3.31. Поддържане в добър вид на християнските и мюсюлмански гробищни
паркове. Срок: постоянен. Мярката се изпълнява перманентно. Християнските и
мюсюлмански гробищни паркове в гр. Бяла и в селата се поддържат ежегодно.
Мярка 3.32. Поддръжка на общинската дълготрайна декоративна растителност.
Срок: постоянен. Мярката се изпълнява перманентно. През 2021 г., по Проектите на
ПУДООС - „Моето училище ме вдъхновява да творя“, „Спорт, отдих и игра в чиста околна
среда“ и „Модернизиране на образователния процес чрез използване на мултимедийна
техника и изграждане на еко-кът за отдих и спорт в НУ Св. Св. Кирил и Методий, гр. Бяла,
обл. Русе“, се извърши озеленяване и засаждане на нови храстовидни растения и декоративни
дървета в съответните обекти.
Мярка 3.33. Ежегодно разработване и организиране на изпълнението на Годишен план
за защита на горските територии на общината от пожари. Срок: постоянен. Мярката се
изпълнява перманентно, в рамките на общия План за защита на населението при бедствия и
аварии на община Бяла. Разработено е и съвместно Ръководство за интегрирано управление
на природните бедствия и други видове спешни ситуации в Бяла, Градинари, Малу, в
рамките на проект: „ГРАДе-Съвместна система за превенция и управление на риска за
общините Градинари-Малу-Бяла, за безопасен и развит трансграничен регион“,
съфинансиран от Европейския съюз по Програма ИНТЕРРЕГ В-А РУМЪНИЯ – БЪЛГАРИЯ.
Мярка 3.34. Разработване съвместно с ветеринарните власти на Общинска програма
за контрол върху кучешката популация на територията на общината. Срок: постоянен.
Мярката е изпълнена. През 2021 г. с Решение № 269 по Протокол № 29 от 28.05.2021 г. на
Общински съвет – Бяла, са приети Програма за изпълнение на Националната програма за
овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България
и План за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Община
Бяла за периода 2021-2025 г.
На 07.10.2021 г. Община Бяла сключи и Договор № Д-223 от 07.10.2021 г. със
Сдружение „Германо-българска помощ за животните“, с предмет: Залавяне на
безстопанствени кучета, транспортиране на заловените кучета до място, определено за
извършване на обработка, кастрация, вътрешно и външно обезпаразитяване, ваксинация
срещу бяс, поставяне на трайна идентификация – ушна мярка, връщане по места на
неагресивни и здрави безстопанствени кучета, издаване на паспорт за всяко куче.
Мярка 3.35. Осъществяване на контрол при изпълнението на дезинсекции,
дератизации и дезакаризации в общината. Срок: постоянен. Мярката се изпълнява
перманентно.
Мярка 3.36. Изготвяне на планове за управление на Защитените местности в
общината. Срок: 2021-2022. Мярката е изпълнена. Защитените територии са обхванати от
Програмата за опазване на околната среда на Община Бяла 2021-2028 г., Програма за
управление на отпадъците на Община Бяла 2021-2028 г. и „Програма за опазване, устойчиво
ползване и възстановяване функциите на почвите на Община Бяла 2021-2028 г. Трите
програми са приети с Решение на Общински съвет № 365 по Протокол № 41 от 29.12.2021 г.
Мярка 3.37. Поощряване на граждански инициативи за опазване на природата. Срок:
постоянен. Мярката се изпълнява перманентно.
Мярка 3.38. Провеждане на информационни кампании във всички населени места за
подобряване екологичната култура на населението. Срок: постоянен. Изпълнението на
мярката предстои.
Мярка 3.39. Приемане на годишни програми за ограничаване на рисковете от бедствия
и аварии. Срок: постоянен. Мярката се изпълнява перманентно. В общината действа
Общински план за защита при бедствия, приет с Решение № 29 по Протокол № 4 от
27.12.2019 г. на Общински съвет – Бяла и утвърден със Заповед № РД11-27 от 15.01.2020 г.
на Кмета на Община Бяла, като планът е отворен документ за актуализации, и е с постоянен
срок на действие. В Община Бяла е приета и Програма за намаляване на риска от бедствия
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на Община Бяла за периода 2021-2025 г., приета с Решение № 199 по Протокол № 23 от
28.01.2021 г. на ОбСъвет – Бяла.
По Четвърти основен приоритет Подобряване на качеството и достъпа до
административни, образователни, здравни, социални и културни услуги
Мярка 4.1. Повишаване капацитета на общинската администрация за управление,
изпълнение, наблюдение и оценка на планови стратегически документи. Дейност 4.1.1.
Разработване на програми за обучение на общинските служители, които изпреварващо да
посрещат нуждите от обучение на персонала. Срок: постоянен. Изпълнението на дейността
предстои. Изпълнението на дейността ще се изразява в това, че въз основа на ЗДСл ежегодно
ще се изготвят лични планове за обучение на общинските служители, които ще се обобщават
в Годишен план за обучение, утвърден от Кмета на общината и приет от ОбС. През 2021 г.
няма утвърден годишен план за обучение на служителите.
Мярка 4.1. Повишаване капацитета на общинската администрация за управление,
изпълнение, наблюдение и оценка на планови стратегически документи. Дейност 4.1.2.
Участие в обучителни семинари и специализирани квалификационни курсове. Дейност
4.1.3.Обмен на опит с други общини. Срок: постоянен.
Дейностите се изпълняват
перманентно. През 2021 г. юристите на общината са участвали дистанционно в Уебинар на
тема: Новости при възлагане на Е- Обществени поръчки. Актуални въпроси по прилагане на
ЗОП и ППЗОП. Практически съвети за безпроблемна работа с ЦАЙС ЕОП, проведен в
периода: 27-28.10.2021 г. Имат и издадени сертификати.
През 2021 г. поради ограниченията, свързани с Ковид пандемията, обменът на опит с
други общини е осъществяван изключително дистанционно.
Мярка 4.1. Повишаване капацитета на общинската администрация за управление,
изпълнение, наблюдение и оценка на планови стратегически документи. Дейност 4.1.4.
Въвеждане на добри практики за подобряване работата на общинската администрация
Срок: постоянен. Дейността се изпълнява перманентно. Добрите практики са свързани с
поетапното въвеждане на електронното управление в общината и подобряване качеството на
административно обслужване на гражданите и бизнеса.
Общинска администрация Бяла е отворена за добрите идеи, за полезните практики, за
оригиналните предложения и проекти, свързани с реализацията на стратегическите цели на
институцията във връзка с подобряване качеството на административното обслужване на
гражданите и бизнеса.
Мярка 4.2. Повишаване капацитета на общинската администрация за използване на
европейски фондове. Срок: постоянен. Мярката се изпълнява перманентно, като
предвидените обучения в личните планове на общинските служители включват и обучения
в компетентности относно използването на европейските фондове. Професионално добре
подготвените общински кадри имат необходимия опит в работата по европейски проекти и
програми. В дирекция Специализирана администрация е обособен отдел „Програми и
проекти, образование, култура и хуманитарни дейности“.
Мярка 4.3. Разширяване обхвата на предоставяните услуги на „едно гише” и
електронните административни услуги. Срок: постоянен. Мярката се изпълнява
перманентно. Община Бяла е присъединена към Единния модел за заявяване, заплащане и
предоставяне на електронни административни услуги, като по този начин е постигната
основната цел: да се предостави възможност на бизнеса и гражданите за централизирано
заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги и информация,
свързана с тях. Общината реално работи в Системата за електронен обмен на съобщения
(СЕОС) от края на 2018 г. Това е първата приложена на национално равнище всеобхватна
мярка за премахване на „хартиената“ администрация, както и една от основните за
намаляване на административната тежест за гражданите, бизнеса и за самите администрации.
През 2020 г община Бяла е включена за изграждане и поддръжка на федериран портал в
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инфраструктурата на Единния портал за достъп до електронни административни услуги
(ЕПДАЕУ). Администрацията продължава да работи по визията и сигурността на новата
версия на Интернет страницата на общината.
През 2021 година се повиши нивото на автоматизирания обмен на информация.
Изградена е свързаност между данъчната програма на Общината и Агенция по вписванията,
с цел автоматично получаване на данни за сключени сделки с недвижимо имущество.
Общината има достъп до средата за междурегистров обмен (RegiX), която предоставя
възможност за реализиране на интерфейс за автоматизирано подаване и обслужване на
стандартизирани заявки за административни услуги по електронен път. Осигурена е
възможността за потребителите на информация автоматично да извличат данни от основни
регистри, сред които Имотния регистър, Търговския регистър, Регистър БУЛСТАТ; Регистър
на задължените лица; Регистър на пенсионерите, Регистър МПС на КАТ, проверка на ТЕЛК
решения и др.
През 2021 г. се предлагат множество електронни административни услуги и режими,
които са вписани в Административния регистър, от които 18 електронни услуги в раздел
"Гражданско състояние" Те са достъпни чрез официалната Интернет страница на Общината
и чрез системата за сигурно електронно връчване.
Присъединени сме и към Системата за електронни плащания, която осигурява
създаване на платежно нареждане по допустим и сигурен начин, даващ възможност за
проследяване изпълнението му от доставчик на платежни услуги. През 2021 г. няма
регистриран отказ за приемане/издаване на електронен документ чрез Единния модел.
Чрез изградена и функционираща автоматизирана връзка между пунктовете за
технически прегледи и софтуерния продукт за администриране на местните данъци и такси
се предоставя информация, което благоприятства повишаването на събираемостта относно
данък върху превозните средства.
Гражданите имат и пряк достъп, като секция в сайта, за услугите в сайта на Държавна
агенция "Електронно управление".
Мярка 4.4. Повишаване информираността на гражданите за дейността и
резултатите от работата на администрацията чрез по-широко използване на
електронните и печатни медии. Срок: постоянен. Мярката се изпълнява перманентно.
Разработената нова интернет- страница на Община Бяла дава възможност тя да се обогатява
с навременна информация за дейността и резултатите от работата на администрацията. През
2021 г. за осигуряване на пълна прозрачност при изпълнение на мярката, широко бяха
използвани възможностите и на регионалните електронни и печатни медии.
Мярка 4.5. Включване на гражданите и бизнеса в процеса на планиране на проектите.
Срок: постоянен. Мярката се изпълнява перманентно. През 2021 г. във връзка с
разпространението на пандемията от коронавирус бяха наложени редица ограничителни
мерки при провеждането на масови мероприятия и събирането на големи групи от хора на
закрито и открито. Това наложи отмяната на почти всички предвидени присъствени срещи с
гражданите и бизнеса, което обаче не попречи на активното взаимодействие между тях и
общинската администрация. Не се допусна изоставането в нито едно направление на
икономическия живот в община Бяла, като пример за това са реализираните множество
проекти през 2021 г.
Мярка 4.6. Подобряване на финансовия мениджмънт на общината. Дейност 4.6.1.
Подобряване на контрола и гарантиране на прозрачност при изразходване на публичните
средства. Срок: постоянен. Дейността се изпълнява перманентно. Дейността се изпълнява
перманентно. Оптималното управление на публичните средства на общината и контролът за
тяхното изразходване е основна отговорност на общинското ръководство, предвид
значимостта на проблема не само за разпоредителите с бюджет на местно ниво, но и за
местната общност като цяло. Общинското ръководство осъществява непрекъснат контрол
на изразходените финансови средства и ресурси от страна на общината, при стриктно
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спазване на законовите изисквания и гарантиране на пълна прозрачност, отчетност и
публичност на процеса.
Разработена е Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза
за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на
общинския бюджет в Община Бяла, област Русе. Наредбата е приета с Решение № 160 по
протокол № 14/20.12.2013 г., изм. и доп. с Решение № 572 по протокол № 52/29.11.2018 г. на
Общински съвет Бяла.
В Община Бяла, съгласно чл. 28 от актуалния Устройствен правилник, утвърден от
Кмета на общината със Заповед № РД11-555 от 09.12.2019 г., в структурата на Общинска
администрация, на пряко подчинение на кмета, длъжността „Вътрешен одитор“ се изпълнява
от 1 служител. Основната цел на длъжността при осъществяване на вътрешен одит, е
спазването на принципите за законност, добро финансово управление и прозрачност, като:
- наблюдава, оценява и подпомага изграждането и функционирането на системите за
финансово управление и контрол и дава препоръки за подобряване на дейността на
одитирания обект;
- съветва по своя инициатива или при поискване от ръководителя и финансовия
контрольор одитирания обект.
В структурата на общинската администрация, съгласно чл. 29 от цитирания по-горе
Устройствен правилник фигурира и длъжността „Финансов контрольор“, който контролира
разходването на бюджетните средства и стопанисване на материалните активи от
общинската администрация, звената и структурите в бюджетната сфера.
Показателно е, че през 2021 г. в Община Бяла през 2021 г. са реализирани значителен
брой проекти по различни оперативни програми и със средства от Републиканския бюджет,
както и че няма просрочени задължения на второстепенни разпоредители, което е добър
атестат за работата на общинската администрация и на Общинския съвет гр. Бяла. За
Общината през 2021 г. са останали неразплатени текущи разходи от всички общински
структури в размер на 10 309,00 лв.
Мярка 4.6. Подобряване на финансовия мениджмънт на общината. Дейност 4.6.2.
Повишаване събираемостта на местните данъци и такси. Срок: постоянен. Дейността се
изпълнява перманентно. С цел повишаване на събираемостта, и през 2021 г. бяха предприети
действия по събиране на неплатени в срок задължения срещу неизправни данъкоплатци. Поподробна информация за дейността е дадена в Приложение № 1.
В отдел „Местни данъци и такси” се изготвят отговори по постъпили жалби, молби и
запитвания в законоустановения срок, на физически и юридически лица, както и на НАП,
Агенция за социално подпомагане, Частни съдебни изпълнители, съдилища, прокуратура и
други институции. Работи се съвместно с „Информационно обслужване” АД за поддържане
и актуализиране на програмния продукт „Матеус“.
Мярка 4.6. Подобряване на финансовия мениджмънт на общината. Дейност 4.6.3.
Прилагане на гъвкави форми за повишаване приходната част на бюджета. Срок: постоянен.
Дейността се изпълнява перманентно. Чрез привличане на инвеститори, кандидатстване по
различни програми и ПМС е увеличена приходната част на бюджета.
Мярка 4.6. Подобряване на финансовия мениджмънт на общината. Дейност 4.6.4.
Оптимизиране на системата на заплащане на общинските служители, съобразена с
квалификацията и периодичното оценяване на резултатите от труда. Срок: постоянен.
Дейността се изпълнява перманентно. В изпълнение на Наредбата за условията и реда за
оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация, се извършва
ежегодно оценяване, като целта е заплащането на общинските служители да бъде
максимално съобразено квалификацията им и резултатите от техния труд.
Мярка 4.7. Разработване, съвместно с училищата в общината на програма за
превенция на ранното отпадане на децата от училище. Срок: 2021 – 2027 г. Мярката е в
процес на изпълнение. В общината се предприемат мерки за обхващането в образователната
система на идентифицираните чрез Информационната система за реализация на Механизма
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(ИСРМ)1 деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. Предлагат се
мерки за реинтеграция в образователната система на идентифицираните чрез ИСРМ деца и
ученици, отпаднали от детска градина и училище. Предлагат се мерки по превенция на
включените в образователната система и идентифицирани в ИСРМ деца и ученици в риск от
отпадане, с цел осигуряване на ежедневното им присъствие в образователната институция.
Мярка 4.8. Провеждане на разяснителни кампании за необходимостта от
придобиване на образователен ценз с оглед бъдеща реализация на младежите в рамките на
общината. Срок: 2021 – 2027 г. Мярката е в процес на изпълнение. В училищата на общината
перманентно се провеждат такива разяснителни кампании с оглед бъдещата реализация на
младежите от общината. Дадена е възможност на директорите на учебни заведения,
съвместно с бизнеса, да определят насоки за обвързване на потребностите на пазара на труда
с придобиваните от учениците професионални умения.
Мярка 4.9. Насърчаване от страна на Общината на сътрудничеството между
бизнеса и образователните институции за развитие на професионалните умения на
човешките ресурси и обвързването им с потребностите на пазара. Срок: 2021 – 2027 г.
Мярката се изпълнява перманентно. Дадена е възможност на директорите на учебни
заведения, съвместно с бизнеса, да обогатяват учебното съдържание с такива материали и
факултативни форми, които развиват професионалните умения на учениците в контекста на
потребностите на пазара на труда.
Мярка 4.10. Създаване на условия за пълноценно използване на свободното време на
младите хора. Срок: постоянен. Мярката се изпълнява перманентно. Общината разполага
със съвременна спортна инфраструктура, като е осигурен целогодишен достъп до спортни
съоръжения за масов спорт, игра и отдих на децата и младежите. В община Бяла през 2021 г.
са изпълнени редица проекти за модернизиране и разширяване на спортната база и
инфраструктурата за отдих и развлечения, които дават възможност на младите хора да
спортуват и пълноценно да използват свободното си време. В тази насока са извършени и
редица подобрения на материалната база на училищата в общината. По-подробна
информация за тези проекти е дадена в Приложение 2. Община Бяла има богати културни
традиции и разполага с разгърната инфраструктура на културата, които позволяват
пълноценна изява на младите хора. Доказателство за създадените добри условия за
пълноценно използване ва свободното време на младите хора е активното им участие в
Спортния и Културен календар на общината за 2021 г., дори при ограничителните условия
на пандемията от Ковид 19. Приложение 3 и Приложение 4.
Мярка 4.11. Подкрепа от страна на общината за пълноценна интеграция и
социализация на учениците от различните малцинствени групи. Срок: постоянен. Мярката
се изпълнява перманентно. През 2021 г. в процес на реализация е Проект „Заедно вървим към
успехи” по Национална програма „Подпомагане на общините за реализиране на дейности за
образователна десегрегация и превенция за недопускане на вторична сегрегация”, като някои
от основните му цели са: осигуряване на равен достъп до качествено образование на
учениците в задължителна училищна възраст до VІІ клас; осигуряване на безплатен
транспорт на 37 ученици от образователните институции в град Бяла; подпомагане на 42
ученици от І до VІІ клас чрез осигуряване на електронни устройства за дистанционно
обучение /таблети/;включване на 3 образователни медиатори в образователната система чрез
активното им участие в процеса на образователна десегрегация.
В целевите групи по Проекта са включени ученици от І до ІV клас на двете начални
училища и от V до VІІ клас на средното училище в град Бяла.
В Община Бяла се предприемат мерки за обхващане на деца в задължителна
предучилищна и училищна възраст, които не са записани в детска градина или в първи клас,
както и деца и ученици, посещавали училище или детска градина през предходната учебна
Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната
система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст - ПМС 100 от 2018 г.
1
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година, но не са записани през настоящата учебна година. Извършва се обмен на информация
между институциите, с цел идентифициране на деца в задължителна предучилищна и
училищна възраст, които не са записани в училище. Изготвят се графици за обход от РУО Русе. Съвместно с директорите на образователните институции се планират посещения по
домовете на децата и учениците, които подлежат на задължително предучилищно и
училищно образование и са отпаднали или са в риск от отпадане, с цел записването им в
училище или в детска градина, или преодоляването на риска от отпадане и редовна
посещаемост.
Мярка 4.12. Насърчаване активното участие на младите хора в превантивни
програми и кампании за намаляване на престъпността, насилието и зависимостите. Срок:
постоянен. Мярката се изпълнява перманентно, чрез подкрепата от Общината за целодневна
организация на обучение и възпитание и приемане на ежегодни програми за извънучилищни
дейности, чрез осигуряване на условия за спортна дейност и културни изяви на младите хора,
чрез съвместна работа с училищните ръководства и органите на реда, като противодействие
на престъпността, насилието и зависимостите.
Мярка 4.13. Разширяване участието на млади хора в дейности, заложени в Общинския
културен календар, Общинския спортен календар, клубна и читалищна дейност Срок:
постоянен. Мярката се изпълнява перманентно. Осъществените дейности по Общинския
културен календар и Общинския спортен календар през 2021 г. са изключително с участието
на младите хора в общината.
Мярка 4.14. Съдействие на МБАЛ „Юлия Вревска“ за увеличаване броя на
медицинския персонал. Срок: постоянен. Мярката се изпълнява перманентно, като Община
Бяла създава благоприятни условия за труд и работа на медицински кадри и от други общини.
По този начин многопрофилната болница и филиала на ЦСМП – гр. Русе осигуряват
медицинско обслужване не само на жителите на общината, но обслужват и населението на
съседните общини Борово, Ценово, Две могили, жителите на Община Полски Тръмбеш и
отчасти на Общините Свищов и Попово.
Мярка 4.15. Съдействие на лечебните заведения за осигуряване на мобилност на
медицинските услуги. Срок: 2021 – 2027 г. Мярката е в процес на изпълнение, като общината
оказва логистична и институционална подкрепа на лечебните заведения за осигуряване на
мобилност на медицинските услуги на територията на общината.
Мярка 4.16. Осигуряване на облекчен достъп до медицински услуги на всички жители
на общината. Дейност 4.16.1. Създаване на условия за профилактични прегледи по населени
места с изнесени центрове и Дейност 4.16.2. Изготвяне на график за осъществяване на
профилактични прегледи с превантивна цел по селата от общината, съгласувано с МБАЛ –
гр. Бяла. Срок: 2021 – 2027 г. Дейностите се изпълняват перманентно, като общината и
кметовете и кметските наместници по места оказват съдействие при осъществяването на
профилактичните прегледи по места. През 2021 г. поради епидемиологичната обстановка в
страната, такива профилактични прегледи с превантивна цел по селата не са осъществявани.
Провеждани са обаче агитационни мероприятия с цел ваксиниране на населението срещу
Ковид-19.
Мярка 4.16. Осигуряване на облекчен достъп до медицински услуги на всички жители
на общината. Дейност 4.16.3. Осигуряване на медицински специалисти в здравните
кабинети и в детските градини и училища и Дейност 4.16.4. Осигуряване на целодневно
медицинско обслужване на деца и ученици в детските градини и училищата. Срок: 2021 –
2027 г. Дейностите се изпълняват перманентно, като в здравните кабинети и в детските
градини и училища на територията на Община Бяла е осигурено целодневно обслужване.
Осигурени са медицински специалисти, които следят здравословния статус на децата и
учениците, и ежемесечно подават информация за здравословното им състояние в
Регионалната здравна инспекция – Русе.
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Мярка 4.17. Провеждане на информационни и разяснителни кампании за повишаване
на здравната култура на населението и превенция на хронични и епидемиологични
заболявания. Срок: 2021 – 2027 г. Изпълнението на мярката предстои.
Мярка 4.18. Включване на подрастващите в здравно-профилактични и
образователни програми за подобряване на здравната, половата и общата култура. Срок:
2021 – 2027 г. Изпълнението на мярката предстои.
Мярка 4.19. Провеждане на общинска образователна и здравна политика,
ориентирана към етническите малцинства. Срок: 2021 – 2027 г. Мярката се изпълнява
перманентно. Образователната и здравна политика на общината е насочена към всички
граждани, без да се слага специален акцент на етническите малцинства, освен в случаите,
когато те са заплашени от социално изключване, маргинализиране и дезинтегриране и се
налагат допълнителни мерки за тяхното социално включване и интеграция в обществото.
Мярка 4.20. Изграждане на Звено „Приемна грижа“. Срок: 2021-2023 г. Мярката е в
процес на изпълнение. През 2021 г. в процес на реализация е Проект „Приеми ме 2015“, етап
2: от 01.11.2016 г. до 31.12.2022 г.
Община Бяла, като доставчик на социалната услуга „Приемна грижа”, сключва договор
за отглеждане на дете с професионалното приемно семейство, както и договор за настаняване
на дете в професионално приемно семейство. Професионалните приемни родители
получават месечно възнаграждение и месечна издръжка за детето, в зависимост от неговата
възраст.
Към месец декември 2021 г. на територията на община Бяла са утвърдени общо - 26
приемни семейства. Приемните семейства, в които има настанени деца са 18, като в тях са
настанени 20 деца. За 13 деца настаняването е прекратено, като причините за това най-често
са реинтеграция на детето в биологичното семейство или осиновяване в страната или в
чужбина.
Мярка 4.21. Подобряване на качеството и разширяване на услугата Домашен
социален патронаж, в населените места на общината. Срок: 2021 – 2027 г. Мярката се
изпълнява перманентно. Услугата Домашен социален патронаж е специализирано звено за
социални услуги, действащо на територията на Община Бяла. Реално ползващи услугата му
през 2021 г. са около 150 потребители средногодишно
Социалната услуга „Домашен социален патронаж“ предоставя грижи и подпомага
възрастни хора и лица с увреждания. Мисията на Домашен социален патронаж е да реализира
обществения ангажимент към възрастните хора и хората с увреждания, като ги подпомогне
в тяхната естествена семейна среда чрез:
- Доставяне на храна по домовете;
- Помощ в общуването и поддържането на социални контакти;
- Подпомагане и разширяване на възможностите на потребителите на социални услуги
да водят самостоятелен начин на живот;
- Взаимодействие със социални, здравни и други институции;
- Поддържане на личната хигиена и хигиената в жилищните помещения, обитавани от
възрастните хора;
- Битови услуги – закупуване на стоки и вещи от първа необходимост, заплащане на
топлинна енергия, и др., със средства на лицето.
Мярка 4.22. Администриране на услугата „Личен асистент”. Срок: 2021 – 2027 г.
Мярката се изпълнява перманентно. В процес на реализация през 2021 г. са проектите:
„Механизъм лична помощ“ и „Асистентска подкрепа“.
Мярка 4.23. Администриране на услугата Обществена трапезария. Срок: 2021 – 2027
г. Мярката се изпълнява перманентно. През 2021 г. в процес на реализация е Проект
„Осигуряване на топъл обяд в град Бяла, област Русе“.
Мярка 4.24. Доизграждане на Дом за стари хора в град Бяла. Срок: 2021 – 2023 г. През
2021 г. в процес на реализация е Проект "SoBy-Подобрена координация и социални политики
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между община Бяла и община Градинари за ефективен трансграничен регион", project code
16.5.2.015, eMs code ROBG-278.
Проектът се изпълнява в партньорство с Комуна Градинари от РРумъния, като Община
Бяла е водещ партньор. През 2021 г. се изпълниха следните дейности: доизграждане на Дом
за стари хора в град Бяла, доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване, доставка и
монтаж на специализирани оборудвания за лекарски и зъболекарски
кабинети,
телемедицина, вертикална планировка на околното пространство около сградата. По време
на изпълнение на проекта е разработена Съвместна стратегия за подобряване качеството на
социалните услуги, предоставяни на възрастни хора Бяла-Градинари, разработен е и
съвместна уеб-платформа за проекта.
Остават да се изпълнят следните дейности за 2022 г.: да се проведат социалните
събития, дейности по информация и публичност за приключване на проекта, да се стартира
социалната услуга, като местна дейност на Община Бяла, която ще се предоставя на 41 лица,
възрастни хора от целевата група.
Мярка 4.25. Създаване на Хоспис в община Бяла чрез ПЧП. Срок: 2022 – 2023 г.
Изпълнението на мярката предстои.
Мярка 4.26. Активизиране работата на социалните работници в областта на
образованието и здравеопазването на територията на общината. Срок: 2021 – 2027 г.
Мярката е в процес на изпълнение. През 2021 г. е изпълнен Проект „Предоставяне на услуги
за ранно детско развитие на територията на община Бяла, област Русе“: Проектът е за
предоставяне на услуги за ранно детско развитие: здравна консултация за деца, семейно
консултиране и подкрепа, ранна интервенция на уврежданията, формиране и развитие на
родителски умения, лятно училище.
Проектът продължи от 15.07.2016 г. до 31.12.2021 г.
За 2021 г. са предоставени услуги за ранно детско развитие на 161 деца и 104 семейства
на територията на всички населени места в общината.
Мярка 4.27. Изготвяне на карта на потребностите от социални услуги. Срок: 2021 –
2027 г. Мярката е изпълнена. На областно и национално ниво е извършено картиране на
социалните услуги. Община Бяла е подала своите намерения и потребностите за откриване
на нови социални услуги за възрастни хора и деца.
Мярка 4.28. Участие на общината в програми и проекти със социална насоченост.
Срок: 2021 – 2027 г. Мярката се изпълнява перманентно. През 2021 г. е изпълнен Проект
„Предоставяне на услуги за ранно детско развитие на територията на община Бяла, област
Русе“, а в процес на реализация са били Проектите: „Механизъм лична помощ“;
„Асистентска подкрепа“; „Осигуряване на топъл обяд в град Бяла, област Русе“;“
Патронажна грижа +“; „Приеми ме 2015“, етап 2; както и доизграждането на Дом за стари
хора, по Проект "SoBy-Подобрена координация и социални политики между община Бяла и
община Градинари за ефективен трансграничен регион", project code 16.5.2.015, eMs code
ROBG-278.
Мярка 4.29. Обсъждане с НПО, граждани, заинтересовани лица и институции, на
възможности за разкриване на нови социални услуги. Срок: 2021 – 2027 г. Изпълнението на
мярката предстои.
Мярка 4.30. Изготвяне на база данни за лица с тежки увреждания, за включване в
бъдещи проекти или включване на съответна услуга за финансиране като държавно
делегирана дейност. Срок: 2021 – 2027 г. Изпълнението на мярката предстои.
Мярка 4.31. Стимулиране дейността на читалищата в малките населени места на
общината. Дейност 4.31.1. Ежегодна оценка на потребностите на читалищата по
обективни критерии. Срок: 2021 – 2027 г. Дейността се изпълнява перманентно. Ежегодно,
в началото на годината комисия от представители на всички читалища и от общината
разпределят преведената държавна субсидия за годината. Ежегодно, в т.ч. и през 2021 година,
читалищата представят отчети за дейността си и за разходването на средствата /от субсидия
и собствени/, които отчети се представят за приемане от Общинския съвет. Общината
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субсидира от общинския бюджет осъществяването на културни събития с регионален и
национален формат от Културния календар на общината. Общината осигурява и транспорт
на самодейните състави за участия в общинските мероприятия.
Мярка 4.31. Стимулиране дейността на читалищата в малките населени места на
общината. Дейност 4.31.2. Включване на читалищата в проекти за подобряване на
тяхната ефективност и материално-техническа база. Срок: 2021 – 2027 г. Дейността се
изпълнява перманентно. През 2020 г. приключи такъв проект. За 2021 г. не е регистрирано
такова включване.
Мярка 4.32. Ежегодно подпомагане дейността на културните институции, чрез
финансиране на културния календар на Община Бяла. Срок: 2021 – 2027 г. Дейността се
изпълнява перманентно. С Решение № 186 по протокол № 22/29.12.2020 г./на ОбС е приет
размерът на финансиране на Културния календар на общината за 2021 г.
Мярка 4.33. Организиране на местни културни празници и инициативи, свързани с
местните обичаи и традиции. Срок: 2021 – 2027 г. Дейността се изпълнява перманентно.
По- подробна информация за организираните през 2021 г. културни празници и инициативи
и представена в Приложение № 4.
Мярка 4.34. Обогатяване на интернет страницата на общината с информация за
младежки проекти, програми, стипендии, обучение, стажуване, конкурси, мобилност на
младите хора и др. възможности за развитие. Срок: 2021 – 2027 г. Мярката се изпълнява
перманентно. За всички проекти дейностите по информация и публичност са задължителни
за популяризирането им. В сайта се качват непрекъснато обяви и покани по проекти.
Мярка 4.35. Насърчаване дейността на самодейните художествени състави. Срок:
2021 – 2027 г. Мярката се изпълнява перманентно, чрез институционална, логистична и
финансова подкрепа на дейността на самодейните художествени състави. Общината
ежегодно финансира местните културни празници и инициативи в Културния календар на
общината.
Мярка 4.36. Културен обмен с различни културни институции от страната и чужбина.
Срок: 2021 – 2027 г. Мярката се изпълнява перманентно. През 2021 г. поради наложените
противоепидемични мерки във връзка с пандемията от Ковид – 19 културният обмен беше
значително ограничен.
Мярка 4.37. Сключване на договори за партньорство с други общини в страната и в
чужбина. Срок: 2021 – 2027 г. Мярката се изпълнява перманентно. Община Бяла поддържа
традиционни връзки с Комуна Градинари в Румъния и Окръжен съвет - Гюргево. В начален
етап са преговорите с град Тула, Тулска област за побратимяване с град Бяла, със
съдействието на Генералното консулство на Руската федерация в Русе.
Мярка 4.38. Участие на общината в съвместни културни мероприятия с партньорски
организации в страната и в чужбина. Срок: 2021 – 2027 г. Мярката се изпълнява
перманентно. През 2021 г. поради наложените противоепидемични мерки във връзка с
пандемията от Ковид – 19 участието на общината в съвместни културни мероприятия в
страната беше силно ограничено.
Мярка 4.39. Увеличаване броя на спечелените проекти и относителния дял на
привлечените средства от ЕС за съхраняване и развитие на културно-историческото
наследство, традициите и занаятите. Срок: 2021 – 2027 г. Мярката се изпълнява
перманентно. Община Бяла се възползва от всички възможности да кандидатства за
финансиране за проектните си намерения.
Мярка 4.40. Полагане грижи за опазване на религиозните храмове на територията на
община Бяла. Срок: 2021 – 2027 г. Мярката се изпълнява перманентно. През 2021 г.
продължава изпълнението на проект на Русенската митрополия, финансиран от ДФЗ въз
основа на технически проект, одобрен с Разрешение за строеж № 12/30.05.2016 година,
издадено от гл. архитект на община Бяла, за реализация на инвестиционен проект “Ремонт и
реставрация на сгради в манастир “Света Петка““- с. Копривец и подобряване на околните
пространства-тяло Б“, като е изградена нова сграда с помещения за монаси и параклис. По
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време на строителството са извършени промени по чл. 154 от ЗУТ по отношение
местоположението на камбанарията и вида на покривната конструкция на тяло Б.
В Таблица № 1 в обобщен вид е представен постигнатият напредък по изпълнението
на Плана за интегрирано развитие на община Бяла 2021-2027 г., в частта му за 2021 г.: (вж.
Таблица № 1).
Табл. № 1. Постигнат напредък по изпълнението на Плана за интегрирано развитие на
Община Бяла 2021-2027 г., в частта му за 2021 г.
Приоритети:

Мерки с краен срок 2021 г.
Изпълнени

I основен
приоритет:
II основен
приоритет:
III основен
приоритет:
IV основен
приоритет:
Общо:

Неизпълнени

1

-

1

-

-

-

-

-

Мерки със срок 2021 - 2027 г.
Изпълнени предсрочно
през 2021 г.
3

2

В процес
на изпълнение през
2021 г.
11

Общо:

С предстоящо
изпълнение
16

31

7

15

15

38

8

27

4

39

3

31

6

40

21

84

41

148

По-нагледно обобщените резултати от изпълнението на мерките са представени в
следващата фигура: (Вж. Фигура № 1)
Фиг. № 1. Обобщени резултати от изпълнението на Плана за интегрирано развитие на
Община Бяла 2021-2027 г., в частта му за 2021 г.

1,35%

14,19%
Изпълнени мерки с краен срок през
2021 г.

27,70%

Мерки със срок 2021-2027 г.,
изпълнени предсрочно през 2021 г.
Мерки със срок 2021 - 2027 г. в
процес на изпълнение през 2021 г.
56,76%

Мерки със срок 2021 - 2027 г. с
предстоящо изпълнение през 2021 г.
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От представените данни в Таблица № 1 и във Фигура № 1 могат да се направят следните
изводи:
1. НЯМА неизпълнени мерки с краен срок 2021 г.; планираните мерки са изпълнени.
2. От мерките със срок от 2021 г. до 2027 г., предсрочно през 2021 г. са изпълнени 21
мерки, т.е. 14,38% от тази група мерки, или 14,19% от всички мерки в ПИРО.
3. От мерките със срок от 2021 г. до 2027 г., в процес на изпълнение през 2021 г. са 84
мерки, т.е. 57,53% от тази група мерки, или 56,76% от всички мерки в ПИРО.
4. От мерките със срок от 2021 г. до 2027 г., с предстоящо изпълнение след 2021 г. са
41, т.е. 28,08% от тази група мерки, или 27,70% от всички мерки в ПИРО.
5. По приоритети изпълнението е следното:
5.1. По първи приоритет – няма неизпълнени мерки с краен срок 2021 г. От мерките със
срок от 2021 до 2027 г., предсрочно през 2021 г. са изпълнени 3 мерки, или 10,0 % от тази
група мерки в приоритета; 11 мерки са в процес на изпълнение през 2021 г. или 36,7% от
тази група мерки в приоритета; с предстоящо изпълнение са 16 мерки, или 53,3% от тази
група мерки в приоритета;
5.2. По втори приоритет – няма неизпълнени мерки с краен срок 2021 г. От мерките със
срок от 2021 до 2027 г., предсрочно през 2021 г. са изпълнени 7 мерки, или 19,0 % от тази
група мерки в приоритета; 15 мерки са в процес на изпълнение през 2021 г. или 40,5% от
тази група мерки в приоритета; с предстоящо изпълнение са 15 мерки, или 40,5 % от тази
група мерки в приоритета;
5.3. По трети приоритет – няма неизпълнени мерки с краен срок 2021 г. От мерките със
срок от 2021 до 2027 г., предсрочно през 2021 г. са изпълнени 8 мерки, или 20,5% от тази
група мерки в приоритета; 27 мерки са в процес на изпълнение през 2021 г. или 69,2% от
тази група мерки в приоритета; с предстоящо изпълнение са 4 мерки, или 10,3% от тази група
мерки в приоритета;
5.4. По четвърти приоритет – няма неизпълнени мерки с краен срок 2021 г. От мерките
със срок от 2021 до 2027 г., предсрочно през 2021 г. са изпълнени 3 мерки, или 7,5 % от тази
група мерки в приоритета; 31 мерки са в процес на изпълнение през 2021 г. или 77,5% от
тази група мерки в приоритета; с предстоящо изпълнение са 6 мерки, или 15,0% от тази група
мерки в приоритета.
6. Висок е процентът на изпълняваните перманентни мерки и мерките с предсрочно
изпълнение през 2021 г. Общо за ПИРО те са 105 или 70,9% от всички мерки. По приоритети
те са съответно: за първи приоритет - 14 или 45,1 % от мерките в този приоритет; за втори
приоритет те са 22 или 57,9% от мерките в този приоритет; по трети приоритет те са 35 или
89,7% от мерките в този приоритет; по четвърти приоритет те са 34 или 85,0 % мерките в
този приоритет.
7. През 2021 година са изпълнявани или изпълнени значителен брой мерки, насочени
към подобряване условията и качеството на живот на населението на общината. Най-голям е
техният брой по III-ти основен приоритет: Преодоляване на демографската криза,
подобряване качеството на живот и жизнената среда, повишаване на заетостта, доходите и
задържане на младите хора в общината и по IV-ти основен приоритет: Подобряване на
качеството и достъпа до административни, образователни, здравни, социални и културни
услуги.
8. Отчита се значителен напредък по изпълнението на мерките от II-ри основен
приоритет: Развитие на инфраструктурата, опазване на околната среда и природното
богатство, което се дължи на множеството успешно изпълнени проекти през 2021 г.
Завършени са редица проекти, свързани с ремонт и рехабилитация на общинската пътна
инфраструктура, с подобряване на образователната и социална инфраструктура, с
изграждането на значими обекти на спортната инфраструктура, благодарение на
финансирането по оперативните програми и от други външни източници
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III.
ДЕЙСТВИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТ И
ЕФИКАСНОСТ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЛАНА ЗА ИНТЕГРИРАНО
РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БЯЛА 2021 -2027 Г. В ЧАСТТА МУ ЗА 2021 Г.
Съгласно чл. 72, ал. 8, т. 3 на Правилника за приложение на Закона за регионалното
развитие, действията, предприети от компетентните органи с цел осигуряване на
ефективност и ефикасност при изпълнението на Плана за интегрирано развитие, касаят:
а) мерките за наблюдение и създадените механизми за събиране, обработване и анализ
на данни;
б) преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на ПИРО, както и
мерките за преодоляване на тези проблеми;
в) мерките за осигуряване на информация и публичност на действията по изпълнение
на ПИРО;
г) мерките за постигане на необходимото съответствие на ПИРО със секторните
политики, планове и програми на територията на общината, включително мерките за
ограничаване изменението на климата и за адаптацията към вече настъпилите промени;
д) мерките за прилагане принципа на партньорство;
е) резултатите от извършени оценки към края на годината.
Такива действия, насочени към осигуряване на ефективност и ефикасност при
изпълнението на ПИРО през 2021 г. са предприемани от Общинския съвет на Община Бяла,
от Кмета на общината, от дирекциите в местната администрация, от конкретните
изпълнители на отделните мерки в Плана, от кметовете на кметства и кметските наместници
в селата, от различни институции, осигуряващи необходимата информация за наблюдение на
изпълнението на ПИРО и от заинтересованите страни – представители на областната
администрация, неправителствения сектор, частния сектор, образователните и културни
институции, заедно с жителите на общината.
Главната цел на действията за прилагане на принципа за информация и публичност при
изпълнението на Плана за интегрирано развитие на общината 2021 – 2027 г. през 2021 г. бе
да се осигури прозрачност и да се информират заинтересованите страни и участниците в
процеса на формирането и прилагането на местната политика за устойчиво развитие, относно
очакваните резултати и ползите за местната общност като цяло, както и да се мотивират
заинтересованите страни за активно участие в процеса на реализация на мерките в Плана.
При разработването на Плана за интегрирано развитие на общината 2021 – 2027 г. и при
неговото изпълнение през 2021 г. беше спазен принципът за съответствие на ПИРО със
секторните политики, планове и програми на територията на община Бяла и с нормативните
изисквания на другите европейски, национални и регионални стратегически и планови
документи, въз основа на което в ПИРО бяха заложени основни приоритети и специфични
цели за постигане на интегрирано и устойчиво местно развитие чрез насърчаване на местния
потенциал.
Общинският съвет, като орган за наблюдение на Плана за интегрирано развитие на
общината, съобразно чл. 70, ал. 1 и ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за
регионалното развитие, осигуряваше през годината необходимата информация за оценка,
координация и разпределение на отговорностите между отделните административни
структури, изпълняващи ПИРО, поддържаше непрекъсната комуникация с централните и
местните институции, разглеждаше предложения и вземаше решения за повишаване
ефективността и ефикасността на процеса на изпълнение на Плана, гарантираше
необходимата прозрачност при изпълнение на целите и мерките, залегнали в него и
осигуряваше необходимата информация и публичност на постигнатите резултати, в т.ч. и в
Интернет пространството.
Съобразно чл. 72, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие
Кметът на общината организираше наблюдението на изпълнението на ПИРО в частта му за
2021 г., както и координацията между общината и структурите, ангажирани с изпълнението,
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мониторинга и контрола по отделните мерки. В този процес се изхождаше от постиженията
през предходни години, от резултати от извършени оценки към средата и края на годината,
от заключения и предложения от страна на местната власт и местната общност за
подобряване на изпълнението, като се спазваха принципите на партньорство, откритост и
демократичност. Под ръководството на Кмета на общината е създадена добра вътрешна
организация с ясно разпределени задължения на дирекциите в общината по отношение на
реализацията на Плана и по отношение на процеса по наблюдение на изпълнението му.
Дирекциите и отделите в общинската администрация през 2021 г. активно се включиха
в процеса на реализация и наблюдение на изпълнението на Плана за интегрирано развитие
на общината. Много съществена тяхна заслуга е разработването на редица успешни проекти
по Оперативните програми на ЕС, с което бяха осигурени по-голямата част от средствата за
реализация на Плана за интегрирано развитие на общината през 2021 г.
Мерките за популяризиране на ПИРО и осигуряване на по-широка публичност относно
изпълняваните проекти, мерки и дейности с обществено значение включват:
 постоянно обновяване на официалния интернет сайт на община Бяла https://byala.bg/
и актуализиране на информацията за: всички приети и действащи стратегически документи
– планове, проекти, програми, както и всички решения на Общински съвет – Бяла, касаещи
инвестиционните намерения на общината;
 публикуване на Доклада за изпълнение на ПИРО 2021 – 2027 г. за 2021 г., като по този
начин се повишава отчетността на изпълнение на Плана за интегрирано развитие на община
Бяла;
 засилване на сътрудничеството с местните и регионални медии, включително
електронни и печатни издания.
Към ефективните методи за популяризиране на предприетите действия се причисляват
и презентационните материали и брошури, които се препоръчва да бъдат залагани като
средство за информация и публичност във всички проекти, изпълнявани в общината.
Прегледът на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на Плана за интегрирано
развитие на Община Бяла 2021 – 2027 г. през 2021 г. показва следното:
а) Известно проточване на времето за оценяване и договориране на подадените
проектни предложения с които кандидатства общината, от страна на управляващите органи
на съответните оперативни програми, най-вече поради някои изменения в нормативната
уредба, изменения в индикативните годишни работни програми на част от оперативните
програми, отлагане на индикативните дати за кандидатстване. Същевременно обаче през
настоящия планов период се увеличават възможностите за кандидатстване с проектни
предложения пред различни други източници за финансиране;
б) За част от проектите получаването на финансов ресурс, както и изпълнението на
проектните предложения могат да се отбележат едва през следващите години на плановия
период;
в) Липса на достатъчно свободни финансови средства за успоредно изпълнение на
проекти;
г) Липса на механизъм за набиране на актуална информация за потенциални
инвестиционни намерения на стопански субекти на територията на община Бяла;
д) Недостатъчен брой представители на местния бизнес, отворени към създаване на
публично-частно партньорство при реализация на проекти;
е) Най-голямото предизвикателство пред изпълнението на ПИРО за 2021 г. беше
пандемията от Ковид 19, чиито негативни последици ще оказват своето влияние и вероятно
ще предизвикват сериозни проблеми от здравен, икономически и социален характер в
общината и през следващите години на плановия период 2021 – 2027 г.
За постигане на необходимата ефективност и ефикасност при изпълнението на Плана
за интегрирано развитие на община Бяла 2021 – 2027 г., голямо значение имат усилията и
инициативността на местната власт, която през 2021 г. търсеше различни възможности за
финансовото обезпечаване на изпълнението на ПИРО, както и на последователно
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провежданата целенасочена политика за развитието на Общината. През следващите години
на плановия период 2021 – 2027 г. е необходима още по-голяма активност в привличането на
средства чрез проекти от Оперативните програми, доколкото по-голямата част от
изпълнените през 2021 г. мерки в Плана и тези, които ще се изпълняват до края на плановия
период, ще бъдат реализирани благодарение на финансовите средства по европейските
програми, както и от други алтернативни източници, което придава изключително значение
на проектната дейност в Общината. Тези средства могат да бъдат получени въз основа на
прецизно разработени и отлично обосновани проекти, което налага да се обърне още поголямо внимание на проектната подготовка и проектния опит на управляващия екип в
Община Бяла.
Изпълнението на осъществените мерки е в рамките на запланирания финансов ресурс,
което е косвен индикатор за ефективност и ефикасност на използваните финансови ресурси
при реализацията на ПИРО през 2021 г. Налице е висока концентрация на финансовите
ресурси върху инфраструктурни и социални цели и мерки, което е предпоставка за развитие
на местната икономика, за намаляване на безработицата и подобряване стандарта на живот в
Община Бяла.
В цялостния процес на наблюдение и контрол по изпълнението на ОПР през плановия
период 2021 – 2027 г. ще се спазва принципът за партньорство, като участие ще вземат
Кметът на общината, общинската администрация, Общинският съвет, социалните и
икономическите партньори, неправителствения сектор и представителите на гражданското
общество в общината. В процеса на реализация на ПИРО през 2021 г. принципът на
партньорство се прилагаше най-вече в областта на изпълнение на проекти от общинско
значение - проекти в сферата на социалните услуги, в сферата на инфраструктурата,
осъществяването на мерки за енергийна ефективност и т.н. Много често отделните
заинтересовани страни имаха нужда от различен вид информация по различно време, което
наложи прилагането на различни подходи за получаване на информация, като например
провеждане на срещи при строго спазване на санитарно-хигиенните противоепидемични
мерки, съобщения и официални писмени доклади.
За по-нататъшното прилагане на принципа на партньорство е препоръчително
засилване на сътрудничеството с местни сдружения с цел увеличаване на гражданското
участие в процесите по реализацията на ПИРО и на останалите стратегически документи и
включване на всички заинтересовани страни чрез организиране на обществени обсъждания,
кръгли маси, форуми и други подходящи форми на участие, съобразени с пандемичната
обстановка в общината и страната.
В крайна сметка, ефективността и ефикасността при изпълнението на Плана за
интегрирано развитие на община Бяла се проявяват косвено в крайните видими и измерими
резултати, постигнати през 2021 г. и въздействието на съответните мерки върху територията
на общината и нейното население.
IV. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ, ДОПРИНАСЯЩИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА
ЦЕЛИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ НА ПЛАНА ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА
ОБЩИНА БЯЛА 2021 -2027 Г. В ЧАСТТА МУ ЗА 2021 Г.
Проектите, допринасящи за постигане на целите и приоритетите на ПИРО, които са се
изпълнявали през 2021 година и от които общината очаква най-съществено финансиране
през настоящата и следващите години, са показани по-подробно в Приложение № 2 Информация за резултатите от участието на община Бяла през 2021 г. в проекти,
финансирани по различни Оперативни програми и от Републиканския бюджет.
От представените в Приложение № 2 четиридесет и три проекта, изпълнени или в
процес на изпълнение през 2021 г., по-голямо значение за изпълнението на Плана да
интегрирано развитие на община Бяла 2021 – 2027 г. в частта му за 2021 г., са имали
проектите:
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1. „Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) на нова
многофункционална спортна зала в гр. Бяла“, на стойност 2 985 600, 00 лв – приключен;
2. „Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) на преустройство на
сградата на бивша детска градина “Латекс” в многофункционален културен център“, на
стойност 734 400, 00 лв – приключен;
3. „Консервация и реставрация на Моста на Колю Фичето в Община Бяла“, на стойност
9 501 521, 00 лв – в процес на реализация;
4. „Предоставяне на услуги за ранно детско развитие на територията на община Бяла,
област Русе“, на стойност 657 806, 00 лв – приключен;
5. „Изграждане на нова спортна площадка- игрище за мини футбол, намираща се в град
Бяла, област Русе, ул. “Цар Симеон” № 5“, на стойност 152 025, 93 лв – приключен;
6. „Текущ ремонт на сградата на НУ „Св. Св. Кирил и Методий“ в град Бяла, обл. Русе“,
на стойност 91 954, 82 лв – приключен;
7. „Изграждане на нова спортна площадка за фитнес и стрийт-фитнес на открито“.
местонахождение: град Бяла, област Русе, УПИ XXV И УПИ XXVI, кв. 40- парк“, на
стойност 49 854, 24 лв – приключен;
8. „Ремонт и оборудване на общински административни сгради в гр. Бяла, с. Копривец
и с. Лом Черковна, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ (одобрено
финансиране само за кметство Лом Черковна), на стойност 56 426, 61 лв – приключен;
9. „B-TЕN: Подобрени пътни възли в общините Гюргево-Бяла за по-добра свързаност
с инфраструктурата на TEN-T мрежата“, на стойност 5 361 254 лв – в процес на реализация;
10. „SoBy-Подобрена координация и социални политики между община Бяла и община
Градинари за ефективен трансграничен регион" (Проектът се изпълнява в партньорство с
Комуна Градинари от РРумъния, като Община Бяла е водещ партньор), на стойност 1 881 726
лв – в процес на реализация;
11. „Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци,
имот № 07603.211.664, по КККР на гр. Бяла, общ. Бяла, обл. Русе", на стойност 1 438 300,66
лв – в процес на реализация;
12. „Заедно вървим към успехи” по Национална програма „Подпомагане на общините
за реализиране на дейности за образователна десегрегация и превенция за недопускане на
вторична сегрегация", на стойност 43 024,00 лв – в процес на реализация;
13. „Механизъм лична помощ“, на стойност 618 005,24 лв – в процес на реализация;
14. „Асистентска подкрепа“ на стойност 103 963,83 лв – в процес на реализация;
15. Изпълнени проекти през 2021 г. за : основен ремонт, рехабилитация на улици,
участъци от улици, кръстовища, изкърпване на пътища на територията на общината (общо
22 броя проекти - от номер 11 до номер 27 и от номер 29 до номер 33 в Приложение № 2),
на обща стойност над 700 000 лв, и др.
По-подробна информация за изпълнение на проектите, допринасящи за постигане на
целите и приоритетите на Плана за интегрирано развитие на община Бяла 2021 – 2027 г., в
частта му за 2021 г, както и относно проектната готовност на общината, е представена в
Приложение № 2.
V. ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Заключения:
1. Независимо от неблагоприятната икономическа среда, от ограниченията, свързани с
пандемичната обстановка, от ограничените финансови ресурси на общината, Годишната
програма за 2021 г. на Плана за интегрирано развитие на община Бяла 2021-2027 г. се е
изпълнявала успешно. Няма неизпълнени мерки с краен срок 2021 г.;
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2. По всички приоритети е налице съществен напредък при изпълнение на мерките, като
най-значимо изпълнение е постигнато по III-ти основен приоритет: Преодоляване на
демографската криза, подобряване качеството на живот и жизнената среда, повишаване на
заетостта, доходите и задържане на младите хора в общината и по IV-ти основен приоритет:
Подобряване на качеството и достъпа до административни, образователни, здравни,
социални и културни услуги Отчита се значителен напредък и по изпълнението на мерките
от II-ри основен приоритет: Развитие на инфраструктурата, опазване на околната среда и
природното богатство, което се дължи на множеството успешно изпълнени проекти през
2021 г.;
3. Една част от мерките, чийто краен срок е в интервала след 2021 г. до 2027 г., са
изпълнени предсрочно, още през 2021 г. Предсрочното изпълнение на тези мерки може да
се отчете като сериозен напредък за община Бяла, тъй като те касаят развитието на
инфраструктурата, социалната сфера, подобряване качеството на живот и на жизнената
среда, подобряване достъпа до административни, образователни, здравни, социални и
културни услуги. Изпълнението на тези мерки е осъществено главно със средства от
Европейските фондове, чрез спечелени и успешно реализирани проекти по Оперативните
програми. Доказателство за целесъобразното, ефикасно и ефективно изразходване на
финансовите средства по реализираните проекти е одобрението на направените разходи от
съответния Управляващ орган на дадените Оперативни програми, който следи строго за
спазването на именно такъв режим на изразходване на финансовите ресурси. С реализацията
на проектите по Оперативните програми, както и със средства от Републиканския бюджет и
собствени целеви средства е подобрена местната инфраструктура, която създава условия за
растеж и повишаване на привлекателността на общината – подобрена е пътната
инфраструктура, обновена е образователната и социална инфраструктура, работено е за
развитие на социалните услуги, изпълнени са мерки за енергийна ефективност, подобрено
е състоянието на спортната инфраструктура, повишен е капацитета на общинската
администрация, особено със знания за възможностите за финансиране по европейски
проекти;
4. Мерките в ПИРО през 2021 г. са изпълнявани ритмично, в рамките на планираните
индикатори. Изразходените финансови ресурси са използвани целесъобразно, ефикасно и
ефективно. Изпълнението на осъществените мерки е в рамките на запланирания финансов
ресурс, което е косвен индикатор за ефективност и ефикасност на използваните финансови
ресурси при реализацията на Плана за интегрирано развитие на община Бяла, в частта му за
2021 г. Публичните средства са били насочени към решаване на съществени нужди и
проблеми на хората от общината.
Предложения:
Предложенията са изведени на базата на опита при изпълнение на мерките в ПИРО през
2021 г.:
1. Постоянно да се търсят нови източници за финансиране на заложените в ПИРО
мерки, за да се осигури тяхната реализация и през следващите години и за да се избегне
евентуалното забавяне при
възможни неблагоприятни изменения в средата, от
икономическо, здравно или друго естество;
2. Да се извършва перманентен мониторинг и контрол за изпълнението на заложените
в ПИРО мерки от упълномощените за целта общински звена и да се внасят налагащите се
изменения в тях, без да се променят основните приоритети в Плана. Тези процеси
предполагат както отпадане, така и включване на нови мерки, в т.ч. – изпълнени
извънпланово;
3. Предлаганите корекции трябва да бъдат добре аргументирани и задължително
одобрявани със съответни решения от Общинския съвет;
4. През следващите години на плановия период да продължат усилията за
реконструкция и модернизация на пътната, образователната и социалната инфраструктура,
в това число - уличната мрежа в населените места, подобряване на водопреносната и
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канализационна мрежа в малките населени места, обновяване и саниране на обществени
сгради, благоустрояване, озеленяване и др.;
5. Да се обърне особено внимание на мерките, свързани с човешкия фактор и със
създаването на благоприятна среда за живеене, образование, труд и отдих на територията на
общината, тъй като от качеството на човешките ресурси и от тяхната мотивация да останат
и да се реализират тук, ще зависи нейният просперитет през следващите години;
6. В условията на ограничените ресурси – финансови, материални, човешки и
информационни, се налага тяхното оптимално балансиране и целева ориентация точно там,
където те са най-необходими в съответния момент, което изисква не само осигуряването на
добър финансов мениджмънт от страна на общината, но и максимално използване
потенциала на бизнеса, неправителствените организации и на гражданското общество. При
реализацията на ПИРО и през следващите години трябва още по-активно да се търси тяхното
съдействие като партньори при изпълнението на мерките, за които в значителна степен могат
да допринесат и техните проекти и дейности;
7. Да се оптимизират структурата, функциите и отговорностите на звеното за
наблюдение на изпълнението на ПИРО и да се активизира неговата дейност, с оглед
осигуряване на изпълнението на планираните мерки в рамките на предвидените срокове и
ресурси и повишаване ефективността на системата за мониторинг и контрол върху
изпълнението на Плана;
8. Да продължи да се укрепва административният капацитет по отношение на
проектната дейност и да се стимулира проектната активност на общината.

36

„ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЛАНА ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БЯЛА 2021 – 2027 г.” ЗА
2021 г.

Приложение № 1. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАНА ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БЯЛА 2021 – 2027 Г. ЗА 2021 Г.,
СЪОБРАЗНО ПРОГРАМАТА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ

П
Р
И
О
Р
И
Т
Е
Т
1

М
Я
Р
К
А

Д
Е
Й
Н
О
С
Т2

Срок
за изпълнение

Изпълнение на ПИРО през 2021 г.

Кратко описание

2
3
4
5
6
Първи основен приоритет Растеж на икономиката на общината и постигане на конкурентоспособност, намаляване на
безработицата и подобряване стандарта на живот на хората
I.

1.1.

1.1.1.

1.1.2.

I.

1.2.

Създаване на нови и разрастване
съществуващите
предприятия
промишлеността, търговията, услугите
туризма
Създаване на нови предприятия в сферата
промишлеността, търговията, услугите
туризма
Разрастване
и
модернизация
съществуващите предприятия в сферата
промишлеността, търговията, услугите
туризма

Изграждане на логистични центрове на
територията на общината

на
в
и
на
и

постоянен

Изпълнението на мярката предстои.

на
на
и

постоянен

Дейността се изпълнява перманентно.

20212027

Изпълнението на мярката предстои. В ПИРО се предвижда използване на
сградния фонд на бившия завод за печатни платки както за производствени и
търговски, така и за логистични дейности.

Мярката и дейността съвпадат, когато мярката включва само 1 дейност. Различни дейности се посочват само в случай на комплексни мерки, които се
осъществяват чрез повече от 1 дейност.
2
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I.

1.3.

Разработване на екшън план за привличане на
инвестиции и реализация на публично-частни
партньорства

20212027

I.

1.4.

Изготвяне и разпространение на
информационни материали, ориентирани към
потенциални инвеститори, промотиращи
общината и възможностите за инвестиции

2021

I.

1.5.

Насърчаване на предприемачите за развитие на
иновативни и творчески индустрии

2021 –
2027

I.

1.6.

2021 –
2027

I.

1.7.

I.

1.8.

I.

1.9.

Провеждане на регулярни срещи на
ръководството на общината с представители на
бизнеса при изготвяне на инвестиционните
програми
Разширяване на публично – частното
партньорство в секторите на общинската
икономика
Използване на сградния фонд на бившия завод
за печатни платки за производствени,
търговски или логистични дейности, с оглед
създаване на работни места
Насърчаване стартирането на
неселскостопански дейности в селските
райони на общината

I.

1.10.

Предоставяне на пасища, мери и ливади от
общинския поземлен фонд за насърчаване
създаването на специализирани животновъдни
ферми

2021 –
2023

Изпълнението на мярката предстои.

Мярката се изпълнява перманентно. За целта през 2021 г. са използвани найвече възможностите на интернет-пространството, като интернет-страницата на
общината се обогатява постоянно с материали, промотиращи общината, както
и публикации в местните, областни и национални медии, с които се цели
предизвикване на
инвеститорския интерес на наши и чуждестранни
инвеститори.
Изпълнението на мярката предстои. Общината се стреми да осигурява
благоприятен бизнес-климат и е готова да предостави институционална
подкрепа за развитието на иновативни и творчески индустрии на нейната
територия като предпоставка за създаване на нови работни места, особено за
младите хора, и за подобряване благосъстоянието на нейните жители.
Мярката се изпълнява перманентно.

2021 –
2027

Изпълнението на мярката предстои. През 2021 г няма сключени публичночастни партньорства.

2027

Изпълнението на мярката предстои.

постоянен

Мярката се изпълнява перманентно, като общината осигурява необходимата
среда за подкрепа на предприемачите, стартиращи неселскостопански дейности
- логистична подкрепа чрез развитието и модернизацията на базисната
инфраструктура, институционална подкрепа чрез
облекчаване
на
административната тежест за бизнеса, организиране на обучителни курсове от
Бюрото по труда, предоставяне на възможности за сключване на договори за
учредяване право на ползване върху имоти- частна общинска собственост, при
заявен интерес от страна на предприемачите.
Мярката се изпълнява ежегодно, като се предоставят пасища, мери и
ливади от общинския поземлен фонд за насърчаване създаването на
специализирани ферми за говедовъдство и овцевъдство През 2021 г. са
отдадени 3 819,17 дка на 6 ползватели.
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I.

1.11.

I.

1.12.

I.

Осигуряване на терени за постоянни и
временни пчелини на пчеларите
Подобряване на научно-техническото,
информационното и пазарното обслужване на
местните селскостопански производители

постоянен

Мярката се изпълнява перманентно. През 2021 г. не е проявен интерес от
пчелари за учредяване право на ползване за пчелин.

1.12.1.

Организиране, съвместно с Областна дирекция
по безопасност на храните - Русе на
информационна кампания за въвеждане и
сертифициране по НАССР на животновъдните
ферми в общината

2021 –
2027

Изпълнението на дейността предстои.

1.12.2.

Организиране, съвместно с ОДБХ - Русе на
информационна кампания за внедряване на
стандарти за качество и изисквания за хуманно
отглеждане на животните

2021 –
2027

Изпълнението на дейността предстои.

1.12.3.

Осигуряване на необходимите площи за
реализация на земеделската продукция

2021 –
2027

Дейността се изпълнява перманентно. През 2021 г. общинският пазар в
гр. Бяла функционира при спазване на наложените от здравното министерство
противоепидемични мерки.

2022 –
2027

Изпълнението на дейността предстои, като общината ще окаже
институционална подкрепа на бизнес проекти при проявен интерес от страна на
потенциални предприемачи.

2022 –
2027

Изпълнението на дейността предстои, като общината ще окаже
институционална подкрепа на бизнес проекти при проявен интерес от страна на
потенциални предприемачи.

1.13.

1.13.1.

1.13.2.

I.

1.14.

Съдействие на общината за развитие на
рибовъдство и риболовен туризъм на язовир
Дряновец и язовир Босилковци
Съдействие на общината за развитие на
рибовъдство на язовир Дряновец и язовир
Босилковци.
Съдействие на общината за развитие на
риболовен туризъм на язовир Дряновец и
язовир Босилковци
Институционална подкрепа на ТП «Държавно
горско стопанство Бяла» и на ловнорибарското
дружество
за
ефективно
използване на горското богатство при
осъществяване на дейностите по залесяване,
подобряване стопанисването и опазването на
горите, създаване на ловни бази, събиране на
билки и други съпътстващи дейности.
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1.14.1.

1.14.2.

I.

1.15.

I.

1.16.

I.

1.17.

I.

1.18.

I.

1.19.

I.

1.20.

I.

1.21.

I.

1.22.

I.

1.23.

Оказване на съдействие от страна на Общината
при осъществяване на дейностите по
залесяване, подобряване стопанисването и
опазването на горите
Оказване на съдействие от страна на Общината
при осъществяване на дейностите по създаване
на ловни бази, събиране на билки и други
съпътстващи дейности
Провеждане на ежегодни празници на
строителя

постоянен

Дейността се изпълнява перманентно.

постоянен

Дейността се изпълнява перманентно.

постоянен

Мярка 1.16. Доразвитие на изградения
туристически информационен център
Разработване на годишни програми за
развитие на туризма

2024

Изпълнението на мярката предстои. През 2021 г., поради епидемиологичната
обстановка в страната, свързана с пандемията Ковид-19, такива не бяха
провеждани
Изпълнението на мярката предстои.

постоянен

Мярката се изпълнява перманентно. През 2021 г. е приет ежегодният Доклад
за отчитане дейностите през 2021 г. по изпълнение на Плана за действие към
Областната стратегия за устойчиво развитие на туризма в Област Русе 20202030 г. за община Бяла.

Създаване на нови туристически продукти

постоянен

Изпълнението на мярката предстои. През настоящия планов период
новите туристически продукти ще бъдат свързани изключително със Зоната за
прилагане на интегриран подход „Мост на Колю Фичето“, и Зоната за прилагане
на интегриран подход Парк „Св.Пантелеймон“ – гара Бяла, в пакет с другите
исторически, културни и природни забележителности на община Бяла.

Разширяване легловата база на туризма в
общината.
Разработване на проекти по Оперативни
програми на ЕС с туристическа насоченост,
в.т.ч. и на съвместни проекти по въпросите на
туризма с други общини
Разработване на интегрирани проекти с други
общини по Програма „Региони в растеж“
Участие на общината с проекти по други
Оперативни програми и Проекти

постоянен
20212027

Мярката се изпълнява перманентно.

Рекламиране на туристическите продукти на
общината на туристически борси и изложения

постоянен

постоянен
постоянен

Мярката е в процес на изпълнение. През 2021 г. беше спечелен проект
„Консервация и реставрация на Моста на Колю Фичето в Община Бяла“, с
реализацията на който се очаква развитие на туризма и свързаните с него
дейности на територията на общината.
Изпълнението на мярката предстои.
Мярката се изпълнява перманентно. През 2021 г. общината е участвала в 43
проекта, от които 33 бр. изпълнени през годината, и 10 бр. в процес на
изпълнение. По-подробна информация за реализираните проекти и проектите в
процес на реализация през 2-21 г. е представена в Приложение № 2.
Изпълнението на мярката предстои.
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I.

1.24.

I.

1.25.

I.

1.26.

I.

1.27.

1.27.1.

1.27.2.

I.

1.28.
1.28.1.
1.28.2.

I.

1.29.

Взаимодействие и членство на общината в
туристически организации и сдружения за
управление на туристическия район
Развитие на международното сътрудничество и
икономическите връзки с побратимени градове

постоянен

Изпълнението на мярката предстои.

постоянен

Мярката се изпълнява перманентно. Община Бяла поддържа традиционни
връзки с Комуна Градинари в Румъния и Окръжен съвет - Гюргево. В начален
етап са преговорите с град Тула, Тулска област за побратимяване с град Бяла,
със съдействието на Генералното консулство на Руската федерация в Русе.

Организиране на културни събития за
популяризиране на интегриран туризъм,
базиран на природно-ландшафтните и
културни дадености и ресурси и за привличане
на туристи
Участие в регионални, национални и
международни туристически борси, изложения
и панаири и организиране на срещи с
пътнически агенти, туроператори, автори на
пътеводители, журналисти, за популяризиране
на туризма в общината
Участие в регионални, национални и
международни туристически борси,
изложения и панаири
Организиране на срещи с пътнически агенти,
туроператори, автори на пътеводители,
журналисти, за популяризиране на туризма в
общината

постоянен

Изпълнението на мярката предстои.

постоянен

Изпълнението на дейността предстои.

Развитие на туристическата инфраструктура в
общината
Изграждане на екопътеки и велоалеи
Подобряване достъпа до историческите,
културни и природни забележителности в
общината
Разработване на стратегия за управление на
общинската собственост

Изпълнението на дейността предстои.

постоянен
постоянен

Изпълнението на дейността предстои.

2021 2027

Изпълнението на мярката предстои.

Дейността се изпълнява перманентно. През 2021 г. е подобрен достъпа да
обектите на зоната за прилагане на интегриран подход
„Парк „Св.
Пантелеймон“ в квартал Гара Бяла.

41

„ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЛАНА ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БЯЛА 2021 – 2027 г.” ЗА
2021 г.
I.

1.30.

Ежегодно изготвяне и приемане на годишни
програми за управление и разпореждане с
имотите – общинска собственост

постоянен

Мярката се изпълнява перманентно. Годишната програма за управление и
разпореждане с имотите – общинска собственост за 2021 г. е приета с Решение
№ 204 на ОбС Бяла по Протокол №23 от 28.01.2021 г..

I.

1.31.

Обособяване в квартал Гара Бяла на зона за
прилагане на интегриран подход „Парк „Св.
Пантелеймон“.

2023 г

През 2021 г. мярката е в процес на изпълнение, като по-голямата част от
обектите са изпълнени предсрочно.
Зоната за прилагане на интегриран подход “Парк „Св. Пантелеймон“ в квартал
Гара Бяла, град Бяла, включва следните обекти:
Православен храм Св. Пантелеймон(изграден);
Храмът е изграден с финансовата помощ на местното население, дарения от
дирекция „Вероизповедания“, различни институции, фирми, от Кмета на
община Градинари в Румъния, и др. дарители. Общата стойност на дарените
средства възлиза на 347 051,94 лева.
Новопостроеният храм е притегателен обект и атракция както за всички
граждани от общината и региона, така и за минаващите туристи през града,
защото той се намира на международен европейски транспортен коридор Е-85.
Зона за обществено обслужване в кв. Гара Бяла (УПИ III – за
обществени нужди, кв. 35, по плана на Гара Бяла с площ 12079 м2)
Основните дейности по облагородяването на парцела, предназначен за
обществено обслужване са:
1. Изграждане на зони за обществен отдих, детски и спортни площадки,
поставяне на парково оборудване и други елементи от градското обзавеждане;
2. Изграждане на нови алеи и подходи;
3. Изграждане на обслужващ паркинг за територията и близките жилищни
блокове;
4. Монтиране на енергоспестяващо осветление и изграждане на подземната
техническа инфраструктура на обекта на интервенция (електро, ВиК),
изграждане на поливна система за озеленени площи.
5. Създаване на достъпна архитектурна среда, позволяваща ползване на
съоръженията и обектите в терена.
6. Изграждане на амфитеатър.
Културен център
През 2021 г. е изпълнен Проект „Инженеринг (проектиране, строителство и
авторски надзор) на преустройство на сградата на бивша детска градина
“латекс” в многофункционален културен център“
Основна цел на инвестиционния проект е реконструкцията и преустройството
на детска градина “латекс” в привлекателен многофункционален културен
център, който да играе ролята на социално средище на общността.
Изпълнителят – община Бяла, осъществи:
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1.Изготвяне на инвестиционни проекти във фаза технически, съгласно
изискванията на Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на
инвестиционните проекти, ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по
прилагането му;
2.Извършване на строително-монтажни работи за обект: Преустройство на
сградата на бивша детска градина “Латекс” в многофункционален културен
център“
3.Упражняване на авторски надзор по ЗУТ, технически решения, доработки на
проекта, технологичен контрол и съдействие при въвеждане на обекта в
експлоатация.
Строителството на обекта приключи на 26.03.2021 г. като поетапно започнаха
да функционират отделните обекти в него. На 11.09.2021 г. врати отвори Арткафето на преобразувания от детска градина в Арт-център Бяла. Така там се
обособи едно чудесно място за организиране както на празнични събития и
тържества, така и място където в уединение, в приятна обстановка и компания
посетителите му могат да изпият по едно ароматно кафе и да се насладят на
вкусните ястия, приготвени в Арт-кафето.
На 10.12.2021 г. заедно с провеждането на почетна сесия на Общински съветБяла, по случай обявяването на Бяла за град на 11 декември 1891 г. и честване
на 130 годишнината от знаменателното събитие за града ни, беше открит нов
съвременно оборудван киносалон „Баронеса“ със седемдесет места за
посетители. Така се оформи още едно привлекателно място за прекарване на
свободното време на жителите и гостите на общината. Само за информация да
отбележим, че на същата празнична сесия бяха наградени видни граждани на
Община Бяла със званието „Почетен знак на Община Бяла“ за особени заслуги
и постижения в областта на здравеопазването, образованието, културата и
спорта. Със званието „Почетен гражданин на Община Бяла“ бе удостоен Негово
Светейшество Неофит – Патриарх Български и Митрополит Софийски, който
със своята мъдрост, опитност и усилия в работата си е допринесъл за вярата,
укрепване на надеждата, за благоденствието на хората от нашият град.
Следващият най-атрактивен обект в Арт центъра за 2021 г. – Арт галерията с
восъчните фигури бе открит на 17.12.2021 г. В него посетителите могат да се
насладят на уникалните восъчни фигури на свързаните със славното
историческо минало на града и околността видни личности, а именно: Петко
Рачев Славейков, Уста Колю Фичето, Панайот Волов, Руският Цар Освободител
Александър ІІ, Баронеса Юлия Вревска и Княз Александър І Батенберг. На три
видеомонитора в залата посетителите могат да изгледат документалните
филми, създадени съвместно с БНТ и Община Бяла: за Майстор Колю Фичето
и построения от него архитектурен шедьовър – Мостът над река Янтра край
Бяла, филмът „Ангелът на милосърдието“ за живота и подвига на загиналата на
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българска земя руска Баронеса Юлия Вревска, както и филмът „Бяла – малката
столица на България“ за военните действия и стратегически битки на източния
фронт по време на Руско-турската освободителна война. От откриването на
Арт-галерията с восъчните фигури на 17.12.2021 г. до края на годината през нея
са преминали 520 туристи.

Втори основен приоритет: Развитие на инфраструктурата, опазване на околната среда и природното богатство
II.

2.1.

Консервация и реставрация на Моста на Колю
Фичето в Община Бяла и обособяване на зона
за прилагане на интегриран подход „Мост на
Колю Фичето“

2023

Мярката е в процес на изпълнение.
ПРОЕКТЪТ „КОНСЕРВАЦИЯ И РЕСТАВРАЦИЯ НА МОСТА НА
КОЛЮ ФИЧЕТО“ в община Бяла, по ОПРР 2014 – 2020 г на стойност
9 501 521.00 лв. е проект с регионално и национално културно-историческо и
архитектурно значение, който
ще окаже благоприятно влияние върху
социално-икономическото развитие на общината. Той предвижда изграждането
на ансамбъл от свързани обекти, които оформят приоритетна зона за
въздействие с център уникалния Мост на Колю Фичето.
Територията на Зоната за прилагане на интегриран подход е охранителната
зона на обекта на културното наследство и непосредствено прилежащи
територии за транспортно, техническо и туристическо обслужване, свързано с
обекта. Разработката на инвестиционния проект обхваща и частично зоната при
двата бряга около Моста, както и връзка с път I-5 от Републиканска пътна
мрежа.
Конкретните дейности, очакваните резултати, изпълнителите, работните
графици и финансовите ресурси за всяка дейност, както и механизмите за
контрол и координация в хода на нейното реализиране, са представени в
„Бизнес план с финансов анализ на проект „Консервация и реставрация на
Моста на Колю Фичето“ в община Бяла“, а подробното описание на
предвидените КРР и СМР е представено в Инвестиционния проект.
Основната цел на изпълнението на Проекта и изграждането на Зоната за
прилагане на интегриран подход е постигането на балансирано териториално
развитие, чрез комплексно подобряване състоянието на културноисторическата туристическа инфраструктура на територията на Община Бяла,
чрез реализация на неизползвания потенциал на културния туризъм и неговото
устойчиво развитие,
Реализирането на този Проект ще създаде необходимите условия както за
прилагането на интегриран подход за удовлетворяване на идентифицираните
нужди и за подкрепа на потенциалите за развитие на община Бяла, така и за
разщиряване на възможностите за сътрудничество с други общини.
Чрез Проекта се предвижда:
1. Консервация и реставрация на Беленския мост;
2. Изграждане на двуетажна сграда с РЗП 690,33м2 . Сградата ще бъде с
изключително модерен архитектурен дизайн, като в сградата ще се
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помещават:
- Ресторант;
- Музей;
- Обслужващи помещения;
- Зала за прожекции;
- Интерактивно културно преживяване „Машина на времето“;
- Магазин за сувенири;
- Оборудване за 3 D мапинг културни програми.
2. Изграждане на техническа прилежаща инфраструктура и облагородяване
на зоната около Беленския мост. Предвижда се изграждане на алеи в зоната
около моста, предимно в експонираната част и за достъп към паметника и
панорамната тераса;
Реализацията на инвестицията ще доведе до мултиплициране на резултатите
от проекта към всички други подотрасли на туристическо-развлекателната
индустрия на територията на Община Бяла, което индиректно ще доведе до
повишаването на приходите от местни данъци и такси;
Наред с всички други ефекти, реализацията на Проекта и на Зоната за
прилагане на интегриран подход ще създаде заетост за населението в общината.
II.

2.2.

Ремонт на общински път Босилковци –
Пейчиново (4,4 км).

2021 –
2022

Изпълнението на мярката предстои.

II.

2.3.

Ремонт на общински път Бистренци-ДряновецКопривец (12 км).

2021 –
2022

Мярката е изпълнена частично през 2021 г., като с целева субсидия за общинска
пътна мрежа е изпълнен проект: Изкърпване път RSE 1022 – БистренциДряновец -Копривец и проект: Изкърпване път VTR 1289 – /БистренциКопривец/-разклона за с. Виноград. В готовност за кандидатстване и
изпълнение е проект за цялостна „Реконструкция на общински път 1022 /ІV51008 /– Бистренци-Дряновец-Копривец“.

II.

2.4.

2022 –
2023

Изпълнението на мярката предстои.

II.

2.5.

постоянен

Мярката се изпълнява перманентно. През 2021 г. с целеви средства от АПИ,
съгласно Споразумителен протокол, е извършено изкърпване РПМ в чертите
на гр. Бяла по път II-51

II.

2.6.

Ремонт и рехабилитация на ІV-класен път
Стърмен-Ботров (4,5 км).
Съдействие от страна на Общината при
ремонта и поддръжката на пътищата от
републиканска пътна мрежа на територията на
община Бяла
Продължаване реконструкцията на основни
улични артерии и участъци в град Бяла

постоянен

Мярката е в процес на изпълнение, като през 2021 г. по Проект „B-TЕN:
Подобрени пътни възли в общините Гюргево-Бяла за по-добра свързаност с
инфраструктурата на TEN-T мрежата“ се извърши реконструкция и
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рехабилитация на улици, тротоари и ул. осветление на 8 участъци от улици в
град Бяла с трансграничната транспортно мрежа, с обща дължина от 4,8 км., а
именно:
ул. "Р. ДИМИТРИЕВ";
ул. "М. ПАПАСЧИКОВ";
ул. "5-ти ОКТОМВРИ" –
ул. "ИЛАРИОН ДРАГОСТИНОВ";
ул. "11-ти ДЕКЕМВРИ";
ул. "Н. ВАПЦАРОВ";
ул. "ВАСИЛ АПРИЛОВ";
ул. "АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИИ“.
Дейностите по СМР приключиха през 2021 г. В остатъка от периода на
изпълнение на проекта ще се изпълняват останалите дейности, предвидени в
проектното предложение: монтиране на камери за наблюдение на трафика,
разработване на приложения за управление на трафика и картиране на улиците
за опасни участъци, монтиране на метеорологична станция, разработване на
мобилно приложение за управление на трафика, както и заключителните
дейности по информация и публичност за проекта.
През 2021 г. с целеви субсидии за капиталови разходи по тази мярка са
изпълнени още:
- Рехабилитация на участък от ул. “Отец Паисий“-ОК80 до ОК67-гр.
Бяла;
- Рехабилитация на участък от ул. “Иван Вазов“-ОК296-ОК 256 -гр. Бяла;
- Рехабилитация на участък от ул. “Тунджа“ -гр. Бяла;
- Рехабилитация на участък от ул. “Калоян“ -гр. Бяла;
- Основен ремонт на ул. “Мусала“ -гр. Бяла;
- Рехабилитация на участък от ул. “Огоста“,кв. “Освобождение“ -гр.
Бяла;
- Рехабилитация на ул. “Марица“, кв. Освобождение -гр. Бяла;
- Ремонт на участък от ул. “А. Кънчев“ -гр. Бяла.
II.

2.7.

Ремонт и поддръжка на улична мрежа в село
Полско Косово

2022 –
2023

II.

2.8.

2022 –
2023

II.

2.9.

Ремонт и поддръжка на улична мрежа в село
Копривец
Продължаване реконструкцията на основни
улични артерии и участъци в с. Стърмен

2022 –
2023

Мярката е в процес на изпълнение. През 2021 г. е изпълнен проект: Бетонова
настилка ул. “Възраждане“ и част от ул. „Рила“-с. Полско Косово и проект:
Бетонова настилка част от ул. „Отец Паисий“-с. Полско Косово
Изпълнението на мярката предстои.
Мярката е в процес на изпълнение. През 2021 г. е изпълнен Проект:
Рехабилитация на ул. “Колю Фичето“ – с. Стърмен.
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II.

2.10.

II.

2.11.

Ремонт и поддръжка на улична мрежа в село
Босилковци
Брегоукрепване и корекция на речните корита
на реките Беленска и Шипа с оглед
предотвратяване на бедствия

II.

2.12.

II.

2.13.

II.

2.14.

II.

2.15.

II.

2.16.

II.

2.17.

2022 –
2023

Изпълнението на мярката предстои.

2022 –
2027

Изпълнението на мярката предстои. Проект „Реновиране на съществуващи и
изграждане на нови подпорни стени, възстановяване на основи на мостови
съоръжения, почистване и облагородяване на поречието на река Беленска, град
Бяла, Област Русе“ е в готовност за кандидатстване и изпълнение.

Покриване на част от Беленска река

2023 –
2027

Изпълнението на мярката предстои. Проект „Покриване на част от Беленска
река /дере/ в град Бяла“ е в готовност за кандидатстване и изпълнение.

Подобряване на комуникационната
инфраструктура чрез осигуряване на
широколентов достъп до всички населени
места в общината, с цел - подобряване
качеството и обхвата на мобилните
комуникационни услуги
Повишаване енергийната ефективност на
обществени сгради

2021 –
2024

Изпълнението на мярката предстои.

20212026

Мярката е в процес на изпълнение. През 2021 г. са извършени саниране и
рехабилитация на сградата на Кметство Лом Черковна, в която се предоставят
административни услуги на граждани, по Проект „Ремонт и оборудване на
общински административни сгради в гр. Бяла, с. Копривец и с. Лом Черковна, с
цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“. По този проект е одобрено
финансирането само за административната сграда в Лом Черковна.

Въвеждане на ВЕИ в обекти на общинската
инфраструктура
Изграждане на соларни паркове за усвояване
потенциала на територията за използване на
слънчева енергия
Ремонт и обновяване на площади в населените
места в общината

20212026
20212027

Мярката е в процес на изпълнение.

20212026

Изпълнението на мярката предстои.

Мярката е в процес на изпълнение. През 2021 г. с целева субсидия за
капиталови разходи и изпълнен Проект: Рехабилитация на площад пред
Кметството на с. Дряновец Обновяване на площади в населените места в
общината е извършено и по проектите: „Спорт, отдих и игра в чиста околна
среда“ в с. Босилковци; проект „Изграждане на нова спортна площадка за
фитнес и стрийт-фитнес на открито“. местонахождение: град Бяла, област Русе,
УПИ XXV И УПИ XXVI, кв. 40- парк в общинския център, и проект
„Изграждане на нова спортна площадка- игрище за мини футбол, намираща се
в град Бяла, област Русе, ул. “Цар Симеон” № 5“.
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II.

2.18.

Паспортизация на всички общински сгради –
описание на сградния фонд, съоръженията и
въвеждане на система за наблюдение

20212026

Мярката се изпълнява перманентно През 2021 г. по Проект „Ремонт и
оборудване на общински административни сгради в гр. Бяла, с. Копривец и с.
Лом Черковна, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“, е
извършена паспортизация на сградата на Кметството в с. Лом Черковна.

II.

2.19.

Ремонт и обновяване на сгради на кметства в
общината

20212026

Мярката е в процес на изпълнение. По проект „Ремонт и оборудване на
общински административни сгради в гр. Бяла, с. Копривец и с. Лом Черковна, с
цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“, е одобрено е
финансирането само на единия обект: административната сграда на кметство
Лом Черковна, като през 2021 г. са извършени саниране и рехабилитация на
сградата на Кметството.

II.

2.20.

Рехабилитация на обществени зелени площипаркове, градини и детски площадки за
населените места в община Бяла

20212026

Мярката се изпълнява перманентно. През 2021 г. рехабилитация на обществени
зелени площи-паркове, градини и детски площадки за населените места в
община Бяла е извършена по проект: „Спорт, отдих и игра в чиста околна
среда“ в с. Босилковци; проект „Изграждане на нова спортна площадка за
фитнес и стрийт-фитнес на открито“. местонахождение: град Бяла, област Русе,
УПИ XXV И УПИ XXVI, кв. 40- парк в общинския център, и проект
„Изграждане на нова спортна площадка- игрище за мини футбол, намираща се
в град Бяла, област Русе, ул. “Цар Симеон” № 5“.“. Реализиран е и проект на СУ
„П. Волов“ – град Бяла: „Моето училище ме вдъхновява да творя“, финансиран
по Националната кампания на ПУДООС и МОСВ „Чиста околна среда-2021 г.“
включващ обособяване на зона за отдих и изнесени учебни часове в училището.

II.

2.21.

Насърчаване на частните инвестиции за
подобряване на жилищната среда

20212026

II.

2.22.

Изграждане на площи за широко обществено
ползване в град Бяла, област Русе, кв. 35, по
плана на гара Бяла

20222026

Мярката се изпълнява перманентно. Общината оказва логистична и
институционална подкрепа на предприемачите – физически лица или
сдружения, които инвестират в подобряване на жилищната среда – основно при
саниране на сгради и внедряване на ВЕИ.
Мярката е в процес на изпълнение.
Община Бяла има разработен проект за подобряване на физическата среда за
този общински парцел. Основните дейности по облагородяването на парцела,
предназначен за обществено обслужване са:
1. Изграждане на зони за обществен отдих, детски и спортни площадки,
поставяне на парково оборудване и други елементи от градското обзавеждане;
2. Изграждане на нови алеи и подходи;
3. Изграждане на обслужващ паркинг за територията и близките жилищни
блокове;
4. Монтиране на енергоспестяващо осветление и изграждане на подземната
техническа инфраструктура на обекта на интервенция (електро, ВиК),
изграждане на поливна система за озеленени площи.
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II.

2.23.

II.

2.24.

II.

2.25.

II.

2.26.

II.

2.27.

II.

2.28.

II.

2.29.

Реконструкция и изграждане на площи за
широко обществено ползване в с. Босилковци,
Община Бяла, област Русе, в с. Копривец,
Община Бяла, област Русе, част от УПИ І – 845
– площад с площ 1053 м2 и УПИ ІІ – 845 –
градина с площ 1312 м2, кв. 84 и в с. Лом
Черковна, Община Бяла, област Русе, кв. 38.
Подобряване
на
съществуващите
практики
и
условия
за
събиране,
транспортиране, депониране обезвреждане и
рециклиране на битови и промишлени
отпадъци
Рекултивация на замърсени територии

20212026

5. Създаване на достъпна архитектурна среда, позволяваща ползване на
съоръженията и обектите в терена.
6. Изграждане на амфитеатър.
Мярката е в процес на изпълнение. Мярката е в процес на изпълнение.
През 2021 г. е реализиран проект на Кметство Босилковци „Спорт, отдих и игра
в чиста околна среда“, финансиран по Националната кампания „Чиста околна
среда – 2021 г“ на ПУДООС и МОСВ за рехабилитация и възстановяване на
зелена площ- селищен парк, намиращ се на ул. „Цар Освободител“ в с.
Босилковци, срещу административната сграда на кметството.

20212026

Мярката е в процес на изпълнение. През 2021 г. в процес на реализация е
Проект „Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови
отпадъци, имот № 07603.211.664, по КККР на гр. Бяла, общ. Бяла, обл. Русе“

20212027

Мярката е в процес на изпълнение. През 2021 г. в процес на реализация е
Проект „Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови
отпадъци, имот № 07603.211.664, по КККР на гр. Бяла, общ. Бяла, обл. Русе“, по
който е завършена техническата рекултивация на замърсената територия.
Вторият етап – биологичната рекултивация, стартира след приключване на
техническата рекултивация и трябва да приключи за срок от 36 месеца.
Мярката се изпълнява текущо. През 2021 г. няма нерегламентирани сметища.

Ликвидиране на нерегламентирани сметища в
общината
Разработване на дългосрочна енергийна
програма на община Бяла периода 2021–2027
г.

20212027
20212022

Ремонт и саниране на НУ „Св. Св. Кирил и
Методий” – гр. Бяла
Ремонт и саниране на ЦДГ „1-ви юни” – гр Бяла

20222027
20222027

Изпълнението на мярката предстои. Към момента в общината действа
Програмата за енергийна ефективност на Община Бяла, която е за периода
2020-2022 г. включително.
Мярката е изпълнена предсрочно през 2021 г. по Проект „Текущ ремонт на
сградата на НУ „Св. Св. Кирил и Методий“ в град Бяла, обл. Русе“.
Изпълнението на мярката предстои. Изпълнението на мярката предстои. През
2021 г. е спечелен Проект „Преустройство на съществуваща сграда – ДГ „Първи
юни“ в Център за социални услуги“, с местонахождение: . УПИ/V-491, кв. 48, с
идентификатор 07603.501.491, град Бяла п. к. 7100, ул. „Иван Вазов“ № 23,
съгласно Акт № 3485 за публична общинска собственост от 20.11.2018 г.,
вписан в Служба по вписванията – град Бяла към Агенцията по вписванията с
вх. Рег. № 4495 от 22.11.2018 г., акт № 116, том 12, дело 2329. Инвестицията ще
се изпълнява по Проект „Красива България“ на МТСП, Кампания 2022 г.
Ремонтът и санирането на сградата след преустройството й ще се извършат през
2022 г.
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2021 г.
II.

2.30.

Извършване на основен ремонт на училище в
с. Полско Косово

20222027

II.

2.31.

Ремонт на Дом за стари хора – с. Бистренци

II.

2.32.

Реконструкция
и
преустройство
на
съществуващи сгради в Център за социални
дейности” в УПИ № ІV в кв. 141А, по
регулационния план на град Бяла, област Русе

20222027
20212023

II.

2.33.

Ремонт и оборудване на читалища в малките
населени места

20212024

II.

2.34.

Изграждане на улично осветление, където
липсва такова, в населените места на
общината

20212022

Мярката е в процес на изпълнение. През 2021 г. са закупени 59 броя лед
икономични алуминиеви осветителни тела за подмяна на улично осветление в
населените места в общината на обща стойност 10 028,82 лв

II.

2.35.

20212024

Изпълнението на мярката предстои. През 2021 г. няма закупено и монтирано
видеонаблюдение на обекти в общината.

II.

2.36.

II.

2.37.

II.

2.38.

Надграждане на системата за
видеонаблюдение на територията на общината
и осигуряване свързаността й с РУ на МВР –
гр. Бяла
Обособяване на места за паркиране встрани от
главни улици
Изграждане на сграда за културни дейности в
УПИ № ІІІ-142, зона за обществено
обслужване, кв. 35, гара Бяла, обл. Русе
Оборудване на общоселски културен дом в с.
Ботров

20212024
20202021
20212022

Изпълнението на мярката предстои. Изпълнението на мярката предстои. На
14.02.2022 г. Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Полско Косово
кандидатства с проект „Учим и спортуваме сред природата“ за финансиране по
ежегодния конкурс, организиран от МОСВ И ПУДООС „Чиста околна среда2022 г.“ на тема: „Обичам природата- и аз участвам“. Предстои рехабилитация
на спортните терени и площадки на училището.
Изпълнението на мярката предстои.
Изпълнението на мярката предстои. През 2021 г. е спечелен Проект
„Преустройство на съществуваща сграда – ДГ „Първи юни“ в Център за
социални услуги“, с местонахождение: . УПИ/V-491, кв. 48, с идентификатор
07603.501.491, град Бяла п. к. 7100, ул. „Иван Вазов“ № 23, съгласно Акт № 3485
за публична общинска собственост от 20.11.2018 г., вписан в Служба по
вписванията – град Бяла към Агенцията по вписванията с вх. Рег. № 4495 от
22.11.2018 г., акт № 116, том 12, дело 2329. Инвестицията ще се изпълнява по
Проект „Красива България“ на МТСП, Кампания 2022 г.
Изпълнението на мярката предстои.

Изпълнението на мярката предстои.
Мярката е изпълнена по Проект „Инженеринг (проектиране, строителство и
авторски надзор) на преустройство на сградата на бивша детска градина
“Латекс” в Многофункционален културен център“
Мярката е в процес на изпълнение. Строителството на читалището в с.
Ботров продължава. Общината финансира строителството със собствени
средства, но към момента средствата не достигат, поради което е необходим
нов ресурс и нов утвърден бюджет на общината, за да се завърши обекта.
Предстои измазване на сградата отвън и отвътре, както и закупуване на
необходимото оборудване за функционирането на читалището и библиотеката.
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Трети основен приоритет: Преодоляване на демографската криза, подобряване качеството на живот и жизнената среда,
повишаване на заетостта, доходите и задържане на младите хора в общината
III.

3.1.

Участие на общината в програми, насочени към
осигуряване на заетост на продължително
безработни лица

постоянен

Мярката се изпълнява перманентно. През 2021 г. общината е участвала в 3
програми, насочени към осигуряване на заетост на продължително безработни
лица, като на участниците в тях са осигурени 16 работни места за временна
заетост.
Мярката се изпълнява перманентно. През 2021 г. общината е участвала в 2
програми за организиране на обучителни курсове за квалификация и
преквалификация на безработни лица и лица в неравностойно положение, като
на участниците в тях са осигурени 16 работни места за временна заетост.
насочени към осигуряване на заетост на продължително безработни лица, като
на участниците в тях са осигурени 16 работни места за временна заетост.
Мярката се изпълнява перманентно.

III.

3.2.

Съдействие на Бюрото по труда за
организиране на обучителни курсове за
квалификация и преквалификация на
безработни лица и лица в неравностойно
положение

20212027

III.

3.3.

Съдействие на бизнеса за осигуряване на
адаптирани работни места за нуждите на хора с
увреждания

20212027

III.

3.4.

20212027

Мярката се изпълнява перманентно.

III.

3.5.

20212027

Мярката се изпълнява перманентно.

III.

3.6.

Осигуряване на редовен обществен транспорт
за насърчаване на трудовата мобилност в
общината
Съдействие на Бюрото по труда при
организиране на обучения на безработни лица
и на обучения за стартиране и управление на
собствен бизнес
Насърчаване на работодателите за наемане на
работа на младежи до 29 години

20212027

Мярката се изпълнява перманентно, съвместно с Бюрото по труда. По
Национална програма „Нова възможност за младежка заетост“ към Агенцията
по заетостта, през 2021 г. в общината са назначени 42 лица, за период от:
11.01.2021 г. до 10.07.2021 г.:
- работник поддръжка – 8 часа – 40 лица;
- работник озеленяване – 8 часа – 1 лице;
- строителен инженер – 8 часа-1 лице.

III.

3.7.

Разработване на мерки за мотивиране на млади
специалисти и семейства да работят и живеят в
общината

20212027

Мярката се изпълнява перманентно. В общината е осигурено добро
здравно и профилактично обслужване, в т.ч. функционираща МБАЛ „Юлия
Вревска“, която обслужва не само местното население, но и хора извън
общината; изградена е разгърната образователна структура, обхващаща детски
заведения, предучилищно и училищно образование и професионално обучение;
съвременна спортна и транспортна инфраструктура и инфраструктура на
културата, ; наличен общински жилищен фонд; добро административно
обслужване, които мотивират младите хора да работят и живеят в общината. По
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2021 г.
инициатива на Кмета на Община Бяла беше възроден емблематичният за града
ни спорт: хандбал със създаването на Хандбален клуб „Бяла“, член на
Националната федерация по хандбал. В него упражняват този спорт деца и
младежи от различна възрастова категория, а за обучението им бяха привлечени
семейство треньори от Украйна.
Общинското ръководство полага перманентни усилия за създаване на
благоприятна жизнена среда в общината, но към този момент бизнесът не
предоставя достатъчно на брой атрактивни работни места, които да привличат
младите специалисти и семейства да останат да работят и живеят в общината
III.

3.8.

III.

3.9.

III.

3.10.

III.

3.11.

Разработване и провеждане на активни 2021политики за интеграция на етническите 2027
общности
Отпускане на безвъзмездна финансова помощ
от общината на родителите при раждане на
деца

постоянен

Разработване и провеждане на активни постояполитики за обхващане на всички деца в нен
детските градини на общината

Развитие на жилищната политика, в т.ч.
закупуване на жилища за нуждите на
общината от специалисти в областта на
образованието, здравеопазването и спорта

постоянен

Мярката се изпълнява перманентно. През 2021 г. в процес на изпълнение е
Проект „Заедно вървим към успехи” по Национална програма „Подпомагане на
общините за реализиране на дейности за образователна десегрегация и
превенция за недопускане на вторична сегрегация”
Мярката се изпълнява перманентно. С Решение № 15 по Протокол №
3 от 21.12.2007 г. на Общински съвет-Бяла се изплаща еднократна финансова
помощ в размер на 250,00 лв. за всяко второ живородено дете, чиито родители
са сключили граждански брак, като поне единият от двамата е с постоянен
адрес на територията на Община Бяла в срок не по-малък от една година преди
раждането на детето, както и новороденото дете да с постоянен адрес на
територията на Община Бяла. Такава помощ се изплаща от 01.01.2008 г. През
2021 г. са изплатени 1500,00 лв. еднократна помощ за живородени деца, като са
подпомогнати 6 семейства, жители на общината.
Мярката се изпълнява перманентно. През 2021 г. в процес на изпълнение е
Проект „Заедно вървим към успехи” по Национална програма „Подпомагане на
общините за реализиране на дейности за образователна десегрегация и
превенция за недопускане на вторична сегрегация” ” През 2021 г. продължиха
да се предоставят и услугите за ранно детско развитие, по проект „Предоставяне
на услуги за ранно детско развитие на територията на Община Бяла, област
Русе“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“
2014-2020 г. За стимулиране посещението на децата в детските градини,
продължава социалната политика на ръководството на общината това да става
безплатно, без такса за родителите.
Изпълнението на мярката предстои.
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2021 г.
III.

3.12.

Разработване на политики за подобряване на постоясоциалния статус на рисковите групи
нен

III.

3.13.

Подпомагане на социално слаби граждани

III.

3.14.

III.

3.15.

Изграждане на детски площадки в населените постояместа
нен
Изграждане на кътове за отдих и игри на постояоткрито
нен

постоянен

Мярката се изпълнява перманентно, като общината участва в различни
програми и проекти към Министерството на труда и социалната политика,
насочени към осигуряване на временна заетост на продължително безработни
лица от рисковите групи.
Мярката се изпълнява перманентно. През 2021 г. по 11 Решения на Общински
съвет са отпуснати еднократни помощи за подпомагане, както следва:
Одобрени – 47 лица;
Отложени 5 бр. молби;
Неуважени- 10 бр., поради липса на инцидентно възникнала необходимост или
повторно подаване
- финансова помощ – 3100,00 лв. за лечение;
- отпуснати дърва за отопление: 12 куб. м.;
- за лечение на деца – 650,00 лв.;
- за абитуриентски бал на социално слаби деца – 1000,00 лв. (5 бр. по 200,00
лв.);
- за ремонт при пожар и наводнение – 1 700,00 лв. (3 лица);
- за погребение – 300,00 лв. (1 лице).
Подпомагането на социално слаби граждани през 2021 г. се осъществява
основно чрез предлаганите на територията на общината социални услуги:
- Механизъм лична помощ;
- „Асистентска подкрепа“
- Патронажна грижа + в Община Бяла;
- Участие на общината в Национална програма „Топъл обяд в условията на
пандемията от COVID-19“ със срок от 01.01.2021 г. до 30.06.2022 г., която е
продължение на целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна
ситуация 2020“;
НП „Помощ при пенсиониране“
Поддържат се в добро състояние наличните общински жилища
Мярката се изпълнява перманентно.
Мярката се изпълнява перманентно. През 2021 г. са изпълнени проектите:
„Спорт, отдих и игра в чиста околна среда“ в с. Босилковци; проект
„Изграждане на нова спортна площадка за фитнес и стрийт-фитнес на открито“.
местонахождение: град Бяла, област Русе, УПИ XXV И УПИ XXVI, кв. 40- парк
в общинския център, и проект „Изграждане на нова спортна площадка- игрище
за мини футбол, намираща се в град Бяла, област Русе, ул. “Цар Симеон” № 5“.
Реализиран е и проект на СУ „П. Волов“ – град Бяла: „Моето училище ме
вдъхновява да творя“, финансиран по Националната кампания на ПУДООС и
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2021 г.
МОСВ „Чиста околна среда-2021 г.“ са обособяване на зона за отдих и изнесени
учебни часове в училището.
III.

3.16.

III.

3.17.

III.

3.18.

III.

3.19.

Адаптиране на съществуващите детски
площадки и спортни съоръжения в детските
градини и училищата към изискванията за
безопасност и функционалност
Благоустрояване на централната част и на
паркови територии в населените места

постоянен

Разработване на общинска стратегия
развитието на спорта
Поддържане и модернизация на спортните
бази на територията на общината

20212027
постоянен

за

постоянен

Мярката се изпълнява перманентно.

Мярката се изпълнява перманентно. През 2021 г. е изпълнен Проект „Спорт,
отдих и игра в чиста околна среда“ в с. Босилковци, включващ закупуване и
монтиране на нови паркови и спортни съоръжения на обособена зелена площобществен парк, намиращ се на ул. Цар Освободител в с. Босилковци, футболни
врати с мрежи, оформяне на мини футболно игрище, обезопасяване и полагане
на оградни мрежи и пана, лед осветление при ситуираните новите съоръжения
и кътове. Изпълнени са и Проект „Изграждане на нова спортна площадка за
фитнес и стрийт-фитнес на открито“. местонахождение: град Бяла, област Русе,
УПИ XXV И УПИ XXVI, кв. 40- парк в общинския център, и проект
„Изграждане на нова спортна площадка- игрище за мини футбол, намираща се
в град Бяла, област Русе, ул. “Цар Симеон” № 5“, с цел благоустрояване на
централната част и на паркови територии в населените места на общината.
Изпълнението на мярката предстои.
Мярката се изпълнява перманентно. През 2021 г. в изпълнение на
мярката са реализирани следните проекти: Проект „Инженеринг (проектиране,
строителство и авторски надзор) на нова многофункционална спортна зала в гр.
Бяла“ ; Проект„Спорт, отдих и игра в чиста околна среда“ в с. Босилковци;
Проект „Изграждане на нова спортна площадка за фитнес и стрийт-фитнес на
открито“, в гр.Бяла, , УПИ XXV И УПИ XXVI, кв. 40- парк в общинския център;
Проект „Изграждане на нова спортна площадка- игрище за мини футбол,
намираща се в град Бяла, област Русе, ул. “Цар Симеон” № 5“;Проект
„Модернизиране на образователния процес чрез използване на мултимедийна
техника и изграждане на еко-кът за отдих и спорт в НУ Св. Св. Кирил и
Методий, гр. Бяла, обл. Русе“; В готовност за изпълнение е Проект „Учим и
спортуваме сред природата“ , на Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“
– с. Полско Косово, с който училището кандидатства на 14.02.2020 г. за
финансиране по ежегодния конкурс, организиран от МОСВ И ПУДООС „Чиста
околна среда-2022 г.“ на тема: „Обичам природата- и аз участвам“ и Проект на
община Бяла „Да играем здрави, сред чиста природа“ за финансиране по
ежегодния конкурс, организиран от МОСВ И ПУДООС „Чиста околна среда2022 г.“ на тема: „Обичам природата- и аз участвам“.
Подробна информация за тези проекти е дадена в Приложение № 2.
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III.

3.20.

Кандидатстване по европейски програми за
развитие на спорта в общината

20212027

III.

3.21.

Разширяване дейността на спортните клубове
с деца и юноши

20212027

III.

3.22.

Осигуряване на целогодишен достъп до
спортни съоръжения за масов спорт и игра на
децата и младежите

постоянен

III.

3.23.

Финансово подпомагане развитието на масов
детско – юношески спорт и участието в
турнири

постоянен

III.

3.24.

Финансиране на дейности от ежегодния
Спортен календар

постоянен

III.

3.25.

Подкрепа за спорта в училищата и обхващане
на всички възрастови групи

постоянен

III.

3.26.

Разработване на дългосрочни програми за
развитие на основните културни институции в
общината

20212027

Осигурената съвременна спортна база позволява на спортните клубове на
територията на общината - Фитнес-клуб „Херкулес“-Бяла, СНЦ „Футболен
клуб Бенковски“, СК „Минотавър“ – Бяла за кик-бокс, Волейболен клуб,
успешно да развиват дейността си и да печелят много награди и медали от
различни състезания от местно, регионално, национално и международно
значение. През 2021 г. бяха осигурени много добри условия за развитие на
възродения за общината спорт – хандбал и за укрепване на Хандбален клуб
„Бяла“. В Приложение № 3 - Отчет за проведените спортни мероприятия през
2021 г. в Община Бяла, област Русе, са показани най-значимите спортни изяви
на тези клубове.
Мярката се изпълнява перманентно. Проектите за развитие на спорта в
общината през 2021 г. са описани към Мярка 3.19.
Мярката се изпълнява перманентно. Най-значимите постижения на спортните
клубове с деца и юноши през 2021 г. са представени в Приложение № 4 - Отчет
за проведените спортни мероприятия през 2021 г. в Община Бяла, област Русе
.
Мярката се изпълнява перманентно, като е осигурен целогодишен достъп до
спортните съоръжения за масов спорт и игра на децата и младежите в обектите
по Мярка 3.19.
.
Мярката се изпълнява перманентно, като общината ежегодно финансира
дейности от Спортния календар. Размерът на финансовата подкрепа за
развитието на масов детско – юношески спорт и участието в турнири през 2021
г. е определен с Решение № 186 по протокол № 22/29.12.2020 г./на ОбС, с което
се приема Календар на културните и спортните прояви в Община Бяла за 2021
г.
Мярката се изпълнява перманентно, като размерът на финансовата подкрепа за
2021 г. е определен с Решение № 186 по протокол № 22/29.12.2020 г./на ОбС,
с което се приема Календар на културните и спортните прояви в Община Бяла
за 2021 г.
Мярката се изпълнява перманентно, съвместно с училищните ръководства.
Поради въведените мерки за превенция на пандемията от COVID – 19, през
2021 г. бяха ограничени масовите изяви. В голяма част от времето младежите
се обучаваха от разстояние в електронна среда, общуваха виртуално и
спортуваха самостоятелно.
Изпълнението на мярката предстои.
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III.

3.27.

Стимулиране дейността на читалищата в
малките населени места на общината

постоянен

III.

3.28.

20212027

Мярката се изпълнява перманентно. Социалната политика и социалните мерки
на Общината са насочени към превенция на социалното изключване на хората
в неравностойно положение и към активизиране на гражданското общество за
толерантност и съпричастност към тях.

III.

3.29.

Разработване на политики за превенция на
социалното изключване на хората в
неравностойно положение и за активизиране на
гражданското общество за толерантност и
съпричастност към тях
Разработване на политики за преодоляване на
изолацията на маргинализираните групи и
интегрирането им в обществото

20212027

III.

3.30.

Осъществяване на програми за превенция на
всички форми на насилие и подкрепа на
жертвите на насилие.

20212027

III.

3.31.

III.

3.32.

Мярката се изпълнява перманентно. Социалните мерки на Общината, както и
предприеманите учебно- възпитателни мерки от образователните и културни
институции, са насочени към преодоляване на изолацията на
маргинализираните групи и интегрирането им в обществото.
Мярката се изпълнява перманентно, координирано с органите на реда и други
държавни институции и неправителствени организации. Регулярно се
предоставя информация чрез информационната система за реализация на
Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и
предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в
задължителна предучилищна и училищна възраст, за установени нарушения на
задълженията на родителите, настойниците/попечителите или лицата, които
полагат грижи за детето, с цел налагане на наказания по реда на чл. 347 от
Закона за предучилищното и училищното образование.
Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и
непълнолетни /МКБППМН/ в гр. Бяла си взаимодейства с отдел „Закрила на
детето” към Дирекция „Социално подпомагане” Бяла, за превенция на
противообществени прояви на деца в рискови групи и деца показали агресивно
поведение. През отчетния период няма регистрирани криминални деяния от
футболни агитки, както и участие на малолетни и непълнолетни в тях. Няма
регистрирани противообществени прояви на насилие, мотивирани от расова,
верска и етническа омраза.
През 2021 г. не са настанявани малолетни и непълнолетни във Възпитателни
училища- интернати или Социално-педагогически интернат.
Мярката се изпълнява перманентно. Християнските и мюсюлмански гробищни
паркове в гр. Бяла и в селата се поддържат ежегодно.
Мярката се изпълнява перманентно. През 2021 г., по Проектите на
ПУДООС - „Моето училище ме вдъхновява да творя“, „Спорт, отдих и игра в
чиста околна среда“ и „Модернизиране на образователния процес чрез
използване на мултимедийна техника и изграждане на еко-кът за отдих и спорт
в НУ Св. Св. Кирил и Методий, гр. Бяла, обл. Русе“, се извърши озеленяване и

Поддържане в добър вид на християнските и постоямюсюлмански гробищни паркове
нен
Поддръжка на общинската дълготрайна постоядекоративна растителност
нен

Мярката се изпълнява перманентно, съвместно с читалищните настоятелства,
кметовете и кметските наместници в селата на общината.

56

„ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЛАНА ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БЯЛА 2021 – 2027 г.” ЗА
2021 г.
засаждане на нови храстовидни растения и декоративни дървета в съответните
обекти.
III.

3.33.

Ежегодно разработване и организиране на
изпълнението на Годишен план за защита на
горските територии на общината от пожари

постоянен

Мярката се изпълнява перманентно, в рамките на общия План за защита
на населението при бедствия и аварии на община Бяла. Разработено е и
съвместно Ръководство за интегрирано управление на природните бедствия и
други видове спешни ситуации в Бяла, Градинари, Малу, в рамките на проект:
„ГРАДе-Съвместна система за превенция и управление на риска за общините
Градинари-Малу-Бяла, за безопасен и развит трансграничен регион“,
съфинансиран от Европейския съюз по Програма ИНТЕРРЕГ В-А РУМЪНИЯ
– БЪЛГАРИЯ.

III.

3.34.

Разработване съвместно с ветеринарните
власти на Общинска програма за контрол
върху кучешката популация на територията на
общината

постоянен

Мярката е изпълнена. През 2021 г. с Решение № 269 по Протокол № 29 от
28.05.2021 г. на Общински съвет – Бяла, са приети Програма за изпълнение на
Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените
кучета на територията на Република България и План за овладяване на
популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Бяла за
периода 2021-2025 г.
На 07.10.2021 г. Община Бяла сключи и Договор № Д-223 от 07.10.2021 г. със
Сдружение „Германо-българска помощ за животните“, с предмет: Залавяне на
безстопанствени кучета, транспортиране на заловените кучета до място,
определено за извършване на обработка, кастрация, вътрешно и външно
обезпаразитяване, ваксинация срещу бяс, поставяне на трайна идентификация –
ушна мярка, връщане по места на неагресивни и здрави безстопанствени кучета,
издаване на паспорт за всяко куче.

III.

3.35.

Осъществяване на контрол при изпълнението
на дезинсекции, дератизации и дезакаризации в
общината

III.

3.36.

Изготвяне на планове за управление на
Защитените местности в общината

2021 –
2022 г.

Мярката е изпълнена. Защитените територии са обхванати от Програмата за
опазване на околната среда на Община Бяла 2021-2028 г., Програма за
управление на отпадъците на Община Бяла 2021-2028 г. и „Програма за
опазване, устойчиво ползване и възстановяване функциите на почвите на
Община Бяла 2021-2028 г. Трите програми са приети с Решение на Общински
съвет № 365 по Протокол № 41 от 29.12.2021 г.

III.

3.37.

Поощряване на граждански инициативи за
опазване на природата

постоянен

Мярката се изпълнява перманентно.

постоянен

Мярката се изпълнява перманентно.
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III.

3.38.

III.

3.39.

Провеждане на информационни кампании във
всички населени места за подобряване
екологичната култура на населението
Приемане
на
годишни
програми
за
ограничаване на рисковете от бедствия и
аварии

Изпълнението на мярката предстои.
постоянен

Мярката се изпълнява перманентно. В общината действа Общински план за
защита при бедствия, приет с Решение № 29 по Протокол № 4 от 27.12.2019 г.
на Общински съвет – Бяла и утвърден със Заповед № РД11-27 от 15.01.2020 г.
на Кмета на Община Бяла, като планът е отворен документ за актуализации, и
е с постоянен срок на действие. В Община Бяла е приета и Програма за
намаляване на риска от бедствия на Община Бяла за периода 2021-2025 г.,
приета с Решение № 199 по Протокол № 23 от 28.01.2021 г. на ОбСъвет – Бяла.

Четвърти основен приоритет Подобряване на качеството и достъпа до административни, образователни, здравни, социални
и културни услуги
IV.

4.1.

4.1.1.

Повишаване капацитета на общинската
администрация за управление, изпълнение,
наблюдение и оценка на планови
стратегически документи
Разработване на програми за обучение на
общинските служители, които изпреварващо
да посрещат нуждите от обучение на
персонала

постоянен

Изпълнението на дейността предстои. Изпълнението на дейността ще се изразява
в това, че въз основа на ЗДСл ежегодно ще се изготвят лични планове за
обучение на общинските служители, които ще се обобщават в Годишен план за
обучение, утвърден от Кмета на общината и приет от ОбС. През 2021 г. няма
утвърден годишен план за обучение на служителите.
Дейността се изпълнява перманентно. През 2021 г. юристите на общината са
участвали дистанционно в Уебинар на тема: Новости при възлагане на ЕОбществени поръчки. Актуални въпроси по прилагане на ЗОП и ППЗОП.
Практически съвети за безпроблемна работа с ЦАЙС ЕОП, проведен в периода:
27-28.10.2021 г. Имат и издадени сертификати.

4.1.2.

Участие в обучителни семинари и
специализирани квалификационни курсове

постоянен

4.1.3.

Обмен на опит с други общини

постоянен

Дейността се изпълнява перманентно. През 2021 г. поради ограниченията,
свързани с Ковид пандемията, обменът на опит с други общини е осъществяван
изключително дистанционно.

4.1.4.

Въвеждане на добри практики за подобряване
работата на общинската администрация

постоянен

Дейността се изпълнява перманентно. Добрите практики са свързани с
поетапното въвеждане на електронното управление в общината и подобряване
качеството на административно обслужване на гражданите и бизнеса
Общинска администрация Бяла е отворена за добрите идеи, за полезните
практики, за оригиналните предложения и проекти, свързани с реализацията на
стратегическите цели на институцията във връзка с подобряване качеството на
административното обслужване на гражданите и бизнеса.
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IV.

4.2.

Повишаване капацитета на общинската
администрация за използване на европейски
фондове

постоянен

IV.

4.3.

Разширяване обхвата на предоставяните услуги
на
„едно
гише”
и
електронните
административни услуги

постоянен

Мярката се изпълнява перманентно, като предвидените обучения в
личните планове на общинските служители включват и обучения в
компетентности относно използването на европейските фондове.
Професионално добре подготвените общински кадри имат необходимия опит в
работата по европейски проекти и програми. В дирекция Специализирана
администрация е обособен отдел „Програми и проекти, образование, култура и
хуманитарни дейности“.
Мярката се изпълнява перманентно. Община Бяла е присъединена към
Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни
административни услуги, като по този начин е постигната основната цел: да се
предостави възможност на бизнеса и гражданите за централизирано заявяване,
заплащане и предоставяне на електронни административни услуги и
информация, свързана с тях. Общината реално работи в Системата за
електронен обмен на съобщения (СЕОС) от края на 2018 г. Това е първата
приложена на национално равнище всеобхватна мярка за премахване на
„хартиената“ администрация, както и една от основните за намаляване на
административната тежест за гражданите, бизнеса и за самите администрации.
През 2020 г община Бяла е включена за изграждане и поддръжка на федериран
портал в инфраструктурата на Единния портал за достъп до електронни
административни услуги (ЕПДАЕУ). Администрацията продължава да работи
по визията и сигурността на новата версия на Интернет страницата на общината.
През 2021 година се повиши нивото на автоматизирания обмен на
информация. Изградена е свързаност между данъчната програма на Общината
и Агенция по вписванията, с цел автоматично получаване на данни за сключени
сделки с недвижимо имущество. Общината има достъп до средата за
междурегистров обмен (RegiX), която предоставя възможност за реализиране
на интерфейс за автоматизирано подаване и обслужване на стандартизирани
заявки за административни услуги по електронен път. Осигурена е
възможността за потребителите на информация автоматично да извличат данни
от основни регистри, сред които Имотния регистър, Търговския регистър,
Регистър БУЛСТАТ; Регистър на задължените лица; Регистър на пенсионерите,
Регистър МПС на КАТ, проверка на ТЕЛК решения и др.
През 2021 г. се предлагат множество електронни административни
услуги и режими, които са вписани в Административния регистър, от които 18
електронни услуги в раздел "Гражданско състояние" Те са достъпни чрез
официалната Интернет страница на Общината и чрез системата за сигурно
електронно връчване.
Присъединени сме и към Системата за електронни плащания, която
осигурява създаване на платежно нареждане по допустим и сигурен начин,
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даващ възможност за проследяване изпълнението му от доставчик на платежни
услуги. През 2021 г. няма регистриран отказ за приемане/издаване на
електронен документ чрез Единния модел.
Чрез изградена и функционираща автоматизирана връзка между
пунктовете за технически прегледи и софтуерния продукт за администриране
на местните данъци и такси се предоставя информация, което благоприятства
повишаването на събираемостта относно данък върху превозните средства.
Гражданите имат и пряк достъп, като секция в сайта, за услугите в сайта
на Държавна агенция "Електронно управление".
Повишаване информираността на гражданите
за дейността и резултатите от работата на
администрацията чрез по-широко използване
на електронните и печатни медии

постоянен

IV.

4.4.

IV.

4.5.

Включване на гражданите и бизнеса в процеса постояна планиране на проектите
нен

IV.

4.6.

Подобряване на финансовия мениджмънт на
общината
Подобряване на контрола и гарантиране на постояпрозрачност при изразходване на публичните нен
средства

4.6.1.

Мярката се изпълнява перманентно. Разработената нова интернет- страница на
Община Бяла дава възможност тя да се обогатява с навременна информация за
дейността и резултатите от работата на администрацията. През 2021 г. за
осигуряване на пълна прозрачност при изпълнение на мярката, широко бяха
използвани възможностите и на регионалните електронни и печатни медии.
Мярката се изпълнява перманентно. През 2021 г. във връзка с разпространението
на пандемията от коронавирус бяха наложени редица ограничителни мерки при
провеждането на масови мероприятия и събирането на големи групи от хора на
закрито и открито. Това наложи отмяната на почти всички предвидени
присъствени срещи с гражданите и бизнеса, което обаче не попречи на
активното взаимодействие между тях и общинската администрация. Не се
допусна изоставането в нито едно направление на икономическия живот в
община Бяла, като пример за това са реализираните множество проекти през
2021 г.

Дейността се изпълнява перманентно. Дейността се изпълнява
перманентно. Оптималното управление на публичните средства на общината и
контролът за тяхното изразходване е основна отговорност на общинското
ръководство, предвид значимостта на проблема не само за разпоредителите с
бюджет на местно ниво, но и за местната общност като цяло. Общинското
ръководство осъществява непрекъснат контрол на изразходените финансови
средства и ресурси от страна на общината, при стриктно спазване на законовите
изисквания и гарантиране на пълна прозрачност, отчетност и публичност на
процеса.
Разработена е Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишната
бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане,
изпълнение и отчитане на общинския бюджет в Община Бяла, област Русе.
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Наредбата е приета с Решение № 160 по протокол № 14/20.12.2013 г., изм. и
доп. с Решение № 572 по протокол № 52/29.11.2018 г. на Общински съвет Бяла.
В Община Бяла, съгласно чл. 28 от актуалния Устройствен правилник,
утвърден от Кмета на общината със Заповед № РД11-555 от 09.12.2019 г., в
структурата на Общинска администрация, на пряко подчинение на кмета,
длъжността „Вътрешен одитор“ се изпълнява от 1 служител. Основната цел на
длъжността при осъществяване на вътрешен одит, е спазването на принципите
за законност, добро финансово управление и прозрачност, като:
- наблюдава, оценява и подпомага изграждането и функционирането на
системите за финансово управление и контрол и дава препоръки за подобряване
на дейността на одитирания обект;
- съветва по своя инициатива или при поискване от ръководителя и
финансовия контрольор одитирания обект.
В структурата на общинската администрация, съгласно чл. 29 от
цитирания по-горе Устройствен правилник фигурира и длъжността „Финансов
контрольор“, който контролира разходването на бюджетните средства и
стопанисване на материалните активи от общинската администрация, звената и
структурите в бюджетната сфера.
Показателно е, че през 2021 г. в Община Бяла през 2021 г. са
реализирани значителен брой проекти по различни оперативни програми и със
средства от Републиканския бюджет, както и че няма просрочени задължения
на второстепенни разпоредители, което е добър атестат за работата на
общинската администрация и на Общинския съвет гр. Бяла. За Общината през
2021 г. са останали неразплатени текущи разходи от всички общински
структури в размер на 10 309,00 лв.
4.6.2.

Повишаване събираемостта
данъци и такси

на

местните

постоянен

Дейността се изпълнява перманентно. Чрез привличане на
инвеститори, кандидатстване по различни програми и ПМС е увеличена
приходната част на бюджета. През 2021 г. не е увеличена такса битови
отпадъци. От 2020 г. тя е 6,9 промила.
С цел повишаване на събираемостта, и през 2021 г. бяха предприети
действия по събиране на неплатени в срок задължения срещу неизправни
данъкоплатци.
Изпратени съобщения за неплатени данъци през 2021 г. :
- Едностранен печат, влагане, лист А4, плик С65, доставка – 8857 бр.;
- Двустранен печат, влагане, лист А4, плик С65, доставка – 1242 бр.
Постъпили приходи от местни данъци и такси към 31.12.2021 г.:
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От патентен данък – 10 730,00 лв.;
Данък недвижими имоти – 301 162,00 лв.;
Данък МПС – 630 902,00 лв.;
Такса битови отпадъци- 965 244,00 лв.;
Данък придобиване – 227 926,00 лв.;
Туристически данък- 2203,00 лв.;
Данък върху наследствата-7 335,00 лв;
Данък върху превоз пътници- 300,00 лв.;
Глоби – 300,00 лв;
Наказателни лихви от данъци-37 018,00 лв.;
Такса административни услуги- 18 105,00 лв;
Такса за куче – 191,00 лв.
Издадени са Актове за установяване на задължения на данъкоплатци
през 2021 г. – 1634 бр., предадени на частен съдебен изпълнител за 2021 г. – 596
бр. и са заведени изпълнителни дела. Задълженията по заведените дела за 2021
г. са: 52 707,61 лв. главница и лихви в размер на 12 249,24 лв. От тях са събрани
през годината: 12 558,13 лв. по главницата и 2 118,70 лв.
В отдел „Местни данъци и такси” се изготвят отговори по постъпили
жалби, молби и запитвания в законоустановения срок, на физически и
юридически лица, както и на НАП, Агенция за социално подпомагане, Частни
съдебни изпълнители, съдилища, прокуратура и други институции. Работи се
съвместно с „Информационно обслужване” АД за поддържане и актуализиране
на програмния продукт „Матеус“.
-

IV.

4.7.

4.6.3.

Прилагане на гъвкави форми за повишаване постояприходната част на бюджета
нен

4.6.4.

Оптимизиране на системата на заплащане на постояобщинските
служители,
съобразена
с нен
квалификацията и периодичното оценяване на
резултатите от труда
Разработване, съвместно с училищата в
общината на програма за превенция на ранното
отпадане на децата от училище

20212027

Дейността се изпълнява перманентно. Мярката се изпълнява перманентно. Чрез
привличане на инвеститори, кандидатстване по различни програми и ПМС е
увеличена приходната част на бюджета.
Дейността се изпълнява перманентно. В изпълнение на Наредбата за условията
и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация,
се извършва ежегодно оценяване, като целта е заплащането на общинските
служители да бъде максимално съобразено квалификацията им и резултатите
от техния труд.
Мярката е в процес на изпълнение. В общината се предприемат мерки за
обхващането в образователната система на идентифицираните чрез
Информационната система за реализация на Механизма (ИСРМ) 3 деца и
ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. Предлагат се

Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и
училищна възраст - ПМС 100 от 2018 г.
3
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мерки за реинтеграция в образователната система на идентифицираните чрез
ИСРМ деца и ученици, отпаднали от детска градина и училище. Предлагат се
мерки по превенция на включените в образователната система и
идентифицирани в ИСРМ деца и ученици в риск от отпадане, с цел осигуряване
на ежедневното им присъствие в образователната институция.
IV.

4.8.

Провеждане на разяснителни кампании за
необходимостта
от
придобиване
на
образователен ценз с оглед бъдеща реализация
на младежите в рамките на общината

20212027

Мярката е в процес на изпълнение. В училищата на общината перманентно се
провеждат такива разяснителни кампании с оглед бъдещата реализация на
младежите от общината. Дадена е възможност на директорите на учебни
заведения, съвместно с бизнеса, да определят насоки за обвързване на
потребностите на пазара на труда с придобиваните от учениците
професионални умения.

IV.

4.9.

Насърчаване от страна на Общината на
сътрудничеството
между
бизнеса
и
образователните институции за развитие на
професионалните умения на човешките
ресурси и обвързването им с потребностите на
пазара

20212027

Мярката се изпълнява перманентно. Дадена е възможност на директорите на
учебни заведения, съвместно с бизнеса, да обогатяват учебното съдържание с
такива материали и факултативни форми, които развиват професионалните
умения на учениците в контекста на потребностите на пазара на труда.

IV.

4.10.

Създаване на условия за пълноценно
използване на свободното време на младите
хора

постоянен

Мярката се изпълнява перманентно. Общината разполага със съвременна
спортна инфраструктура, като е осигурен целогодишен достъп до спортни
съоръжения за масов спорт, игра и отдих на децата и младежите. В община Бяла
през 2021 г. са изпълнени редица проекти за модернизиране и разширяване на
спортната база и инфраструктурата за отдих и развлечения, които дават
възможност на младите хора да спортуват и пълноценно да използват
свободното си време. В тази насока са извършени и редица подобрения на
материалната база на училищата в общината. По-подробна информация за тези
проекти е дадена в Приложение 2. Община Бяла има богати културни традиции
и разполага с разгърната инфраструктура на културата, които позволяват
пълноценна изява на младите хора. Доказателство за създадените добри условия
за пълноценно използване ва свободното време на младите хора е активното им
участие в Спортния и Културен календар на общината за 2021 г., дори при
ограничителните условия на пандемията от Ковид 19. Приложение 3 и
Приложение 4.

IV.

4.11.

Подкрепа от страна на общината за пълноценна
интеграция и социализация на учениците от
различните малцинствени групи

постоянен

Мярката се изпълнява перманентно. През 2021 г. в процес на реализация е
Проект „Заедно вървим към успехи” по Национална програма „Подпомагане на
общините за реализиране на дейности за образователна десегрегация и
превенция за недопускане на вторична сегрегация”, като някои от основните му
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цели са: осигуряване на равен достъп до качествено образование на учениците
в задължителна училищна възраст до VІІ клас; осигуряване на безплатен
транспорт на 37 ученици от образователните институции в град Бяла;
подпомагане на 42 ученици от І до VІІ клас чрез осигуряване на електронни
устройства за дистанционно обучение /таблети/;включване на 3 образователни
медиатори в образователната система чрез активното им участие в процеса на
образователна десегрегация.
В целевите групи по Проекта са включени ученици от І до ІV клас на двете
начални училища и от V до VІІ клас на средното училище в град Бяла.
В Община Бяла се предприемат мерки за обхващане на деца в
задължителна предучилищна и училищна възраст, които не са записани в детска
градина или в първи клас, както и деца и ученици, посещавали училище или
детска градина през предходната учебна година, но не са записани през
настоящата учебна година. Извършва се обмен на информация между
институциите, с цел идентифициране на деца в задължителна предучилищна и
училищна възраст, които не са записани в училище. Изготвят се графици за
обход от РУО - Русе. Съвместно с директорите на образователните институции
се планират посещения по домовете на децата и учениците, които подлежат на
задължително предучилищно и училищно образование и са отпаднали или са в
риск от отпадане, с цел записването им в училище или в детска градина, или
преодоляването на риска от отпадане и редовна посещаемост.
IV.

4.12.

IV.

4.13.

IV.

4.14.

Насърчаване активното участие на младите хора постояв превантивни програми и кампании за нен
намаляване на престъпността, насилието и
зависимостите

Разширяване участието на млади хора в
дейности, заложени в Общинския културен
календар, Общинския спортен календар,
клубна и читалищна дейност
Съдействие на МБАЛ „Юлия Вревска“ за
увеличаване броя на медицинския персонал

постоянен
постоянен

Мярката се изпълнява перманентно, чрез подкрепата от Общината за целодневна
организация на обучение и възпитание и приемане на ежегодни програми за
извънучилищни дейности, чрез осигуряване на условия за спортна дейност и
културни изяви на младите хора, чрез съвместна работа с училищните
ръководства и органите на реда, като противодействие на престъпността,
насилието и зависимостите.
Мярката се изпълнява перманентно. Осъществените дейности по Общинския
културен календар и Общинския спортен календар през 2021 г.
са
изключително с участието на младите хора в общината.
Мярката се изпълнява перманентно, като Община Бяла създава благоприятни
условия за труд и работа на медицински кадри и от други общини. По този
начин многопрофилната болница и филиала на ЦСМП – гр. Русе осигуряват
медицинско обслужване не само на жителите на общината, но обслужват и
населението на съседните общини Борово, Ценово, Две могили, жителите на
Община Полски Тръмбеш и отчасти на Общините Свищов и Попово.
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IV.

4.15.

Съдействие на лечебните заведения за
осигуряване на мобилност на медицинските
услуги

IV.

4.16.

Осигуряване на облекчен достъп до
медицински услуги на всички жители на
общината
Създаване на условия за профилактични
прегледи по населени места с изнесени
центрове

4.16.1.

4.16.2.

Изготвяне на график за осъществяване на
профилактични прегледи с превантивна цел по
селата от общината, съгласувано с МБАЛ – гр.
Бяла

4.16.3.

Осигуряване на медицински специалисти в
здравните кабинети и в детските градини и
училища

4.16.4.

IV.

4.17.

IV.

4.18.

IV.

4.19.

Мярката е в процес на изпълнение, като общината оказва логистична и
институционална подкрепа на лечебните заведения за осигуряване на
мобилност на медицинските услуги на територията на общината.

20212027

20212027

Осигуряване на целодневно медицинско 2021обслужване на деца и ученици в детските 2027
градини и училищата
Провеждане на информационни и разяснителни 2021кампании за повишаване на здравната култура 2027
на населението и превенция на хронични и
епидемиологични заболявания
Включване на подрастващите в здравнопрофилактични и образователни програми за
подобряване на здравната, половата и общата
култура
Провеждане на общинска образователна и
здравна
политика,
ориентирана
към
етническите малцинства

20212027

20212027

Дейността се изпълнява перманентно, като общината и кметовете и кметските
наместници по места оказват съдействие при осъществяването на
профилактичните прегледи по места През 2021 г. поради епидемиологичната
обстановка в страната, такива профилактични прегледи с превантивна цел по
селата не са осъществявани. Провеждани са обаче агитационни мероприятия с
цел ваксиниране на населението срещу Ковид-19.
Дейността се изпълнява перманентно, като общината и кметовете и кметските
наместници по места оказват съдействие при изготвянето на графици за
осъществяването на профилактичните прегледи. През 2021 г. поради
епидемиологичната обстановка в страната, такива профилактични прегледи с
превантивна цел по селата не са осъществявани.
Дейността се изпълнява перманентно, като в здравните кабинети и в детските
градини и училища на територията на Община Бяла са осигурени медицински
специалисти, които следят здравословния статус на децата и учениците, и
ежемесечно подават информация за здравословното им състояние в
Регионалната здравна инспекция – Русе.
Дейността се изпълнява перманентно, като в здравните кабинети и в детските
градини и училища на територията на Община Бяла е осигурено целодневно
обслужване.
Изпълнението на мярката предстои.

Изпълнението на мярката предстои.

Мярката се изпълнява перманентно. Образователната и здравна политика на
общината е насочена към всички граждани, без да се слага специален акцент на
етническите малцинства, освен в случаите, когато те са заплашени от социално
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изключване, маргинализиране и дезинтегриране и се налагат допълнителни
мерки за тяхното социално включване и интеграция в обществото.
IV.

4.20.

Изграждане на Звено „Приемна грижа“

20212023

Мярката е в процес на изпълнение. През 2021 г. в процес на реализация е
Проект „Приеми ме 2015“, етап 2: от 01.11.2016 г. до 31.12.2022 г.
Община Бяла, като доставчик на социалната услуга „Приемна грижа”,
сключва договор за отглеждане на дете с професионалното приемно семейство,
както и договор за настаняване на дете в професионално приемно семейство.
Професионалните приемни родители получават месечно възнаграждение и
месечна издръжка за детето, в зависимост от неговата възраст.
Към месец декември 2021 г. на територията на община Бяла са утвърдени
общо - 26 приемни семейства. Приемните семейства, в които има настанени
деца са 18, като в тях са настанени 20 деца. За 13 деца настаняването е
прекратено, като причините за това най-често са реинтеграция на детето в
биологичното семейство или осиновяване в страната или в чужбина.

IV.

4.21.

Подобряване на качеството и разширяване на
услугата Домашен социален патронаж, в
населените места на общината

20212027

Мярката се изпълнява перманентно. Услугата Домашен социален патронаж е
специализирано звено за социални услуги, действащо на територията на
Община Бяла. Реално ползващи услугата му през 2021 г. са около 150
потребители средногодишно
Социалната услуга „Домашен социален патронаж“ предоставя грижи и
подпомага възрастни хора и лица с увреждания. Мисията на Домашен социален
патронаж е да реализира обществения ангажимент към възрастните хора и
хората с увреждания, като ги подпомогне в тяхната естествена семейна среда
чрез:
- Доставяне на храна по домовете;
- Помощ в общуването и поддържането на социални контакти;
- Подпомагане и разширяване на възможностите на потребителите на социални
услуги да водят самостоятелен начин на живот;
- Взаимодействие със социални, здравни и други институции;
- Поддържане на личната хигиена и хигиената в жилищните помещения,
обитавани от възрастните хора;
- Битови услуги – закупуване на стоки и вещи от първа необходимост,
заплащане на топлинна енергия, и др., със средства на лицето.

IV.

4.22.

Администриране на услугата „Личен асистент”

20212027

Мярката се изпълнява перманентно. В процес на реализация през 2021
г. са проектите: „Механизъм лична помощ“ и „Асистентска подкрепа“

IV.

4.23.

Администриране на услугата „Обществена
трапезария“

20212027

Мярката се изпълнява перманентно. През 2021 г. в процес на реализация е
Проект „Осигуряване на топъл обяд в град Бяла, област Русе“.
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IV.

4.24.

Доизграждане на Дом за стари хора в град Бяла

20212027

През 2021 г. в процес на изпълнение е Проект "SoBy-Подобрена координация и
социални политики между община Бяла и община Градинари за ефективен
трансграничен регион", project code 16.5.2.015, eMs code ROBG-278.
Проектът се изпълнява в партньорство с Комуна Градинари от РРумъния, като
Община Бяла е водещ партньор. През 2021 г. се изпълниха следните дейности:
доизграждане на Дом за стари хора в град Бяла, доставка и монтаж на
обзавеждане и оборудване, доставка и монтаж на специализирани оборудвания
за лекарски и зъболекарски кабинети, телемедицина, вертикална планировка на
околното пространство около сградата. По време на изпълнение на проекта е
разработена Съвместна стратегия за подобряване качеството на социалните
услуги, предоставяни на възрастни хора Бяла-Градинари, разработен е и
съвместна уеб-платформа за проекта.
Остават да се изпълнят следните дейности за 2022 г.: да се проведат социалните
събития, дейности по информация и публичност за приключване на проекта, да
се стартира социалната услуга, като местна дейност на Община Бяла, която ще
се предоставя на 41 лица, възрастни хора от целевата група.

IV.

4.25.

Създаване на Хоспис в община Бяла чрез ПЧП

Изпълнението на мярката предстои.

IV.

4.26.

Активизиране
работата
на
социалните
работници в областта на образованието и
здравеопазването на територията на общината

20222023
20212027

IV.

4.27.

IV.

4.28.

Изготвяне на карта на потребностите от 2021социални услуги
2027
Участие на общината в програми и проекти със
социална насоченост

20212027

Мярката е в процес на изпълнение. През 2021 г. е изпълнен Проект
„Предоставяне на услуги за ранно детско развитие на територията на община
Бяла, област Русе“: Проектът е за предоставяне на услуги за ранно детско
развитие: здравна консултация за деца, семейно консултиране и подкрепа,
ранна интервенция на уврежданията, формиране и развитие на родителски
умения, лятно училище.
Проектът продължи от 15.07.2016 г. до 31.12.2021 г.
За 2021 г. са предоставени услуги за ранно детско развитие на 161 деца и 104
семейства на територията на всички населени места в общината.
Мярката е изпълнена. На областно и национално ниво е извършено картиране
на социалните услуги. Община Бяла е подала своите намерения и потребностите
за откриване на нови социални услуги за възрастни хора и деца.
Мярката се изпълнява перманентно. През 2021 г. е изпълнен Проект
„Предоставяне на услуги за ранно детско развитие на територията на община
Бяла, област Русе“, а в процес на реализация са били Проектите: „Механизъм
лична помощ“; „Асистентска подкрепа“; „Осигуряване на топъл обяд в град
Бяла, област Русе“;“ Патронажна грижа +“; „Приеми ме 2015“, етап 2; както и
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доизграждането на Дом за стари хора, по Проект "SoBy-Подобрена
координация и социални политики между община Бяла и община Градинари за
ефективен трансграничен регион", project code 16.5.2.015, eMs code ROBG-278.
IV.

4.29.

IV.

4.30.

IV.

4.31.

Обсъждане с НПО, граждани, заинтересовани
лица и институции, на възможности за
разкриване на нови социални услуги
Изготвяне на база данни за лица с тежки
увреждания, за включване в бъдещи проекти
или включване на съответна услуга за
финансиране като държавно делегирана
дейност

4.31.1.

4.31.2.

Стимулиране дейността на читалищата в
малките населени места на общината
Ежегодна оценка на потребностите на
читалищата по обективни критерии

Включване на читалищата в проекти
подобряване на тяхната ефективност
материално-техническа база
Ежегодно
подпомагане
дейността
културните институции, чрез финансиране
културния календар на Община Бяла

за
и

20212027
20212027

20212027

20212027

Изпълнението на мярката предстои.
Изпълнението на мярката предстои.

Дейността се изпълнява перманентно. Ежегодно, в началото на годината
комисия от представители на всички читалища и от общината разпределят
преведената държавна субсидия за годината. Ежегодно, в т.ч. и през 2021
година, читалищата представят отчети за дейността си и за разходването на
средствата /от субсидия и собствени/, които отчети се представят за приемане
от Общинския съвет. Общината субсидира от общинския бюджет
осъществяването на културни събития с регионален и национален формат от
Културния календар на общината. Общината осигурява и транспорт на
самодейните състави за участия в общинските мероприятия.
Дейността се изпълнява перманентно. През 2020 г. приключи такъв проект. За
2021 г. не е регистрирано такова включване.

на 2021на 2027

Дейността се изпълнява перманентно. С Решение № 186 по протокол №
22/29.12.2020 г./на ОбС е приет размерът на финансиране на Културния
календар на общината за 2021 г.

4.33.

Организиране на местни културни празници и 2021инициативи, свързани с местните обичаи и 2027
традиции

Дейността се изпълнява перманентно. По- подробна информация за
организираните през 2021 г. културни празници и инициативи и представена в
Приложение № 4.

4.34.

Обогатяване на интернет страницата на
общината с информация за младежки проекти,
програми, стипендии, обучение, стажуване,

Мярката се изпълнява перманентно. За всички проекти дейностите по
информация и публичност са задължителни за популяризирането им. В сайта се
качват непрекъснато обяви и покани по проекти.

IV.

4.32.

IV.

IV.

20212027
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конкурси, мобилност на младите хора и др.
възможности за развитие
Насърчаване дейността на самодейните 2021художествени състави
2027

Мярката се изпълнява перманентно, чрез институционална, логистична и
финансова подкрепа на дейността на самодейните художествени състави.
Общината ежегодно финансира местните културни празници и инициативи в
Културния календар на общината.

IV.

4.35.

IV.

4.36.

Културен обмен с различни
институции от страната и чужбина

IV.

4.37.

Сключване на договори за партньорство с
други общини в страната и в чужбина

IV.

4.38.

Участие на общината в съвместни културни
мероприятия с партньорски организации в
страната и в чужбина

IV.

4.39.

Увеличаване броя на спечелените проекти и 2021относителния дял на привлечените средства от 2027
ЕС за съхраняване и развитие на културноисторическото наследство, традициите и
занаятите

Мярката се изпълнява перманентно. Община Бяла се възползва от всички
възможности да кандидатства за финансиране за проектните си намерения.

IV.

4.40.

Полагане грижи за опазване на религиозните 2021храмове на територията на община Бяла
2027

Мярката се изпълнява перманентно. През 2021 г. продължава
изпълнението на проект на Русенската митрополия, финансиран от ДФЗ въз
основа на технически проект, одобрен с Разрешение за строеж № 12/30.05.2016
година, издадено от гл. архитект на община Бяла, за реализация на
инвестиционен проект “Ремонт и реставрация на сгради в манастир “Света
Петка““- с. Копривец и подобряване на околните пространства-тяло Б“, като е
изградена нова сграда с помещения за монаси и параклис. По време на
строителството са извършени промени по чл. 154 от ЗУТ по отношение
местоположението на камбанарията и вида на покривната конструкция на тяло
Б.

културни

20212027

20212027

20212027

Мярката се изпълнява перманентно. През 2021 г. поради наложените
противоепидемични мерки във връзка с пандемията от Ковид – 19 културният
обмен беше значително ограничен.
Община Бяла поддържа традиционни връзки с Комуна Градинари в Румъния и
Окръжен съвет - Гюргево. В начален етап са преговорите с град Тула, Тулска
област за побратимяване с град Бяла, със съдействието на Генералното
консулство на Руската федерация в Русе.
Мярката се изпълнява перманентно. През 2021 г. поради наложените
противоепидемични мерки във връзка с пандемията от Ковид – 19 участието на
общината в съвместни културни мероприятия в страната беше силно
ограничено.

69

„ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЛАНА ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БЯЛА 2021 – 2027 г.” ЗА
2021 г.

Приложение № 2. ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА ОБЩИНА БЯЛА ПРЕЗ 2021 г. В ПРОЕКТИ
ПО РАЗЛИЧНИ ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ И ИЗПЪЛНЕНИ СЪС СРЕДСТВА ОТ РЕПУБЛИКАНСКИ БЮДЖЕТ

№

НАИМЕНОВАНИЕ НА
ПРОЕКТА

ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА

СТОЙНОСТ НА
ПРОЕКТА

ИЗТОЧНИК НА
ФИНАНСИРАНЕ

4 996,80 лв.

Предприятие за
управление на
дейностите по
опазване на
околната среда
(ПУДООС)

9995,44 лв.

Предприятие за
управление на
дейностите по
опазване на
околната среда
(ПУДООС)

4 933,00 лв.

Предприятие за
управление на
дейностите по
опазване на
околната среда
(ПУДООС)

56 426,61

Подмярка 7.2.
„Инвестиции в

ИЗПЪЛНЕНИ

1.

„МОЕТО
УЧИЛИЩЕ
МЕ
ВДЪХНОВЯВА ДА ТВОРЯ“

2.

„СПОРТ, ОТДИХ И ИГРА В
ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА“

3.

„МОДЕРНИЗИРАНЕ
НА
ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС
ЧРЕЗ
ИЗПОЛЗВАНЕ
НА
МУЛТИМЕДИЙНА ТЕХНИКА
И ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕКО-КЪТ
ЗА ОТДИХ И СПОРТ В НУ СВ.
СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ, ГР.
БЯЛА, ОБЛ. РУСЕ“

4.

„РЕМОНТ И ОБОРУДВАНЕ
НА
ОБЩИНСКИ

Вносител и изпълнител на проекта: СУ „П. Волов“ – град Бяла.
Оформяне на зона за отдих и изнесени учебни часове сред
ситуираната училищна площадка. Закупени и монтирани нови
паркови съоръжения: пергола, 4 бр. комплекти пейки с маса по
средата, озеленяване, засаждане на нови храстовидни растения и
декоративни дървета.
Вносител и изпълнител на проекта: Кметство Босилковци, Община
Бяла.
Закупуване и монтиране на нови паркови и спортни съоръжения на
обособена зелена площ-обществен парк, намиращ се на ул. Цар
Освободител в с. Босилковци, срещу административната сграда на
кметството: футболни врати с мрежи, оформяне на мини футболно
игрище, обезопасяване и полагане на оградни мрежи и пана, лед
осветление при ситуираните новите съоръжения и кътове.
Вносител и изпълнител на проекта: НУ „Св. Св. Кирил и Методий“
– град Бяла.
Реализирани следните видове дейности:
1. Полагане на бетонова настилка зa каучукови плочи – 20 кв. м.
2. Монтиране на каучукови плочи – 20 кв. м.
3. Доставени и монтирани са комплект двойни пейки с пергола – 1
брой; тенис маса – 1 брой; пейки с маса за шахмат – 2 броя
4. Доставени и монтирани са кошчета за разделно събиране на
отпадъци – 2 броя
5. Закупени са лаптоп – 1 брой и мултимедиен проектор -1 брой.
Саниране и рехабилитация на Сградата на Кметство Лом Черковна,
в която се предоставят административни услуги на граждани.
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АДМИНИСТРАТИВНИ
СГРАДИ В ГР. БЯЛА, С.
КОПРИВЕЦ И
С.
ЛОМ
ЧЕРКОВНА,
С
ЦЕЛ
ПОДОБРЯВАНЕ
НА
ТЯХНАТА
ЕНЕРГИЙНА
ЕФЕКТИВНОСТ“.
ОДОБРЕНО
Е
ФИНАНСИРАНЕТО САМО НА
ЕДИНИЯ ОБЕКТ ОТ 3-ТЕ, С
КОИТО
ОБЩИНА
БЯЛА
КАНДИДАТСТВА:
АДМИНИСТРАТИВНАТА
СГРАДА НА КМЕТСТВО ЛОМ
ЧЕРКОВНА

5.

„ИНЖЕНЕРИНГ
(ПРОЕКТИРАНЕ,
СТРОИТЕЛСТВО
И
АВТОРСКИ НАДЗОР) НА
НОВА
МНОГОФУНКЦИОНАЛНА
СПОРТНА ЗАЛА В ГР. БЯЛА“

Изпълнени дейности по СМР: Доставка и монтаж на PVC дограмастъклопакет с ниско емисийно К стъкло,вкл подпрозоречни
первази с шир 25 см. - 72,00 кв.м.;
- Доставка и монтаж на PVC дограма с единично армирано стъкло
за сутерен - 3,00 кв.м.;
- Доставка и монтаж на алуминиеви врати с ПТМ с антипаник
брава-10.00 кв.м.;
- Доставка и монтаж на пожароустойчива врата към сутерен - 1,00
бр.;
- Полагане на дълбокопроникващ грунд преди монтаж на
топлоизолационна система по фасади (вкл.надзид)- 368,00 кв.м.;
- Топлоизолация по стени фасада (вкл.надзид) с EPS 100 mm с коеф.
на топлопроводност λ=0,036 W/mK, мрежа и шпакловка, вкл.
доставка и монтаж на вентилационни решетки, направа и разваляне
на скеле m - 368,00 кв.м.;
- Топлоизолация при обръщане около прозорци с ХPS - 20 mm,
мрежа, шпакловка, мазилка - 46.00 кв.м.;
- Външна силикатна мазилка - 368,00 кв.м.;
- Покрив: Топлоизолация с минерална вата 100 mm редена с коеф.
на топлопроводност λ=0,036 W/mK и полиетиленово фолио - 217.80
кв. м.
Срокът на изпълнение на проекта започва от 19.11.2019 г. и
приключва са подаване на заявка за окончателно плащане на
15.02.2021 г.
Новопостроената сграда отговаря на изискванията за провеждане
на състезания на федерациите по съответните предвиждани
спортни игри на закрито, а именно: волейбол /9х18м/, баскетбол
/15х28м/, хандбал /20х40м/, футбол на малки вратички /20х40м/,
тенис /10,97х23,77 м/, бадмингтон /6,10х13,40м/. В нея се
предвижда възможност за практикуването и на други видове спорт
- тежка атлетика - борба – 2 тепиха /15х18м/, бокс /18х18м/, джудо
/22х22м/, вдигане на тежести /9х12м/ и др. Трибуните за зрители са
оборудвани със седалки за приблизително 420 души, като са
предвидени допълнително и нормативно изискуемите места за хора
с увреждания.

създаването,
подобряването или
разширяването на
всички видове
малка по мащаби
инфраструктура“ от
мярка 7 „Основни
услуги и
обновяване на
селата в селските
райони“ от
Програма за
развитие на
селските райони
2014-2020 г.

2 985 600,00

Републикански
бюджет, собствени
средства и др.
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6.

„ИНЖЕНЕРИНГ
(ПРОЕКТИРАНЕ,
СТРОИТЕЛСТВО
И
АВТОРСКИ НАДЗОР) НА
ПРЕУСТРОЙСТВО
НА
СГРАДАТА
НА
БИВША
ДЕТСКА
ГРАДИНА
“ЛАТЕКС”
В
МНОГОФУНКЦИОНАЛЕН
КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР“

През цялата 2021 г. се проведоха множество състезания и турнири
от местно, регионално, национално и международно значение по
различни видове спорт: кикбокс, мини хандбал, хандбал за юноши,
футбол, волейбол и други. По инициатива на Кмета на Община
Бяла се възроди емблематичния за града ни спорт: хандбал със
създаването на Хандбален клуб „Бяла“, който е член на
Националната федерация по хандбал. В него упражняват спорта
деца и младежи от различна възрастова категория, а за обучението
им бяха привлечени семейство треньори от Украйна.
Период на изпълнение на проекта: 2019-2021 г.
Изпълнител: Община Бяла
По силата на сключения договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осъществи:
1.Изготвяне на инвестиционни проекти във фаза технически,
съгласно изискванията на Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата
и съдържанието на инвестиционните проекти, ЗУТ и
подзаконовите нормативни актове по прилагането му;
2.Извършване на строително-монтажни работи за обект:
Преустройство на сградата на бивша детска градина “Латекс” в
многофункционален културен център“
3.Упражняване на авторски надзор по ЗУТ, технически решения,
доработки на проекта, технологичен контрол и съдействие при
въвеждане на обекта в експлоатация.
Строителството на обекта приключи на 26.03.2021 г. като поетапно
започнаха да функционират отделните обекти в него. На 11.09.2021
г. врати отвори Арт-кафето на преобразувания от детска градина в
Арт-център Бяла. Така там се обособи едно чудесно място за
организиране както на празнични събития и тържества, така и
място където в уединение, в приятна обстановка и компания
посетителите му могат да изпият по едно ароматно кафе и да се
насладят на вкусните ястия, приготвени в Арт-кафето.
На 10.12.2021 г. заедно с провеждането на почетна сесия на
Общински съвет-Бяла, по случай обявяването на Бяла за град на 11
декември 1891 г. и честване на 130 годишнината от знаменателното
събитие за града ни, беше открит нов съвременно оборудван
киносалон „Баронеса“ със седемдесет места за посетители. Така се
оформи още едно привлекателно място за прекарване на

734 400,00 лв.

Републикански
бюджет, собствени
средства и др.
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свободното време на жителите и гостите на общината. Само за
информация да отбележим, че на същата празнична сесия бяха
наградени видни граждани на Община Бяла със званието „Почетен
знак на Община Бяла“ за особени заслуги и постижения в областта
на здравеопазването, образованието, културата и спорта. Със
званието „Почетен гражданин на Община Бяла“ бе удостоен
Негово Светейшество Неофит – Патриарх Български и Митрополит
Софийски, който със своята мъдрост, опитност и усилия в работата
си е допринесъл за вярата, укрепване на надеждата, за
благоденствието на хората от нашият град.
Следващият най-атрактивен обект в Арт центъра за 2021 г. – Арт
галерията с восъчните фигури бе открит на 17.12.2021 г. В него
посетителите могат да се насладят на уникалните восъчни фигури
на свързаните със славното историческо минало на града и
околността видни личности, а именно: Петко Рачев Славейков,
Уста Колю Фичето, Панайот Волов, Руският Цар Освободител
Александър ІІ, Баронеса Юлия Вревска и Княз Александър І
Батенберг. На три видеомонитора в залата посетителите могат да
изгледат документалните филми, създадени съвместно с БНТ и
Община Бяла: за Майстор Колю Фичето и построения от него
архитектурен шедьовър – Мостът над река Янтра край Бяла,
филмът „Ангелът на милосърдието“ за живота и подвига на
загиналата на българска земя руска Баронеса Юлия Вревска, както
и филмът „Бяла – малката столица на България“ за военните
действия и стратегически битки на източния фронт по време на
Руско-турската освободителна война. От откриването на Артгалерията с восъчните фигури на 17.12.2021 г. до края на годината
през нея са преминали 520 туристи, което е една.

7.

„ПРЕДОСТАВЯНЕ НА
УСЛУГИ ЗА РАННО ДЕТСКО
РАЗВИТИЕ НА
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА
БЯЛА, ОБЛАСТ РУСЕ“

Проектът е за предоставяне на услуги за ранно детско развитие:
здравна консултация за деца, семейно консултиране и подкрепа,
ранна интервенция на уврежданията, формиране и развитие на
родителски умения, лятно училище.
Проектът продължи от 15.07.2016 г. до 31.12.2021 г.

657 806,00 лв. За
целият проект,
разходваните
средства са в
размер на:
466 510,80 лв., а за
2021 г. са

ОП „Развитие на
човешките ресурси”
2014-2020
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За 2021 г. са предоставени услуги за ранно детско развитие на 161
деца и 104 семейства на територията на всички населени места в
общината.

8.

„ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВА
СПОРТНА ПЛОЩАДКА ЗА
ФИТНЕС И СТРИЙТ-ФИТНЕС
НА
ОТКРИТО“.
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ: ГРАД
БЯЛА, ОБЛАСТ РУСЕ,
УПИ XXV И УПИ XXVI, КВ.
40- ПАРК

9.

„ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВА
СПОРТНА
ПЛОЩАДКАИГРИЩЕ ЗА МИНИ ФУТБОЛ,
НАМИРАЩА СЕ В ГРАД
БЯЛА, ОБЛАСТ РУСЕ, УЛ.
“ЦАР СИМЕОН” № 5“

10.

„ТЕКУЩ
РЕМОНТ
НА
СГРАДАТА НА НУ „СВ. СВ.
КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ В ГРАД
БЯЛА, ОБЛ. РУСЕ“

Изградена е комбинирана площадка за фитнес и стрийт фитнес на
открито, в която са монтирани 5 уреда, задоволяващи напълно
нуждите на всички групи от населението. Монтажът на
специализираното съоръжение за стрийт-фитнес се извърши чрез
анкериране към стоманобетонна настилка с дебелина 10 см
(съгласно конструктивен детайл). Монтажът на уредите за фитнес
се извърши чрез анкерни групи предварително монтирани в
плочата (съгласно конструктивен детайл). На терена се положи
ударопоглъщащата настилка върху армирана бетонова настилка с
дебелина от 10 см. до 15 см. Ударопоглъщащата настилка е от
каучукови плочи 40/40/2.5 см. цвят черен.
Новопостроената спортна площадка- игрище за мини футбол е с
габаритни размери 22,50 м/ 42,50 м, като е предвидена площ за
разполагане на 2 (две) подвижни трибуни извън спортната
площадка с широчина 2,50 м и дължина 30,00 м. Подвижните
трибуни са с размери 600/120/65 см всяка. Капацитетът за всяка от
подвижните трибуни е 24 човека. Игрището е обградено с ажурна
предпазна мрежа с максимална височина 5,40 м. Мрежата ще бъде
захваната с метални колове върху стоманобетонен ивичен
фундамент. Фундирането е по целия периметър на площадката.
Фундаментът е с ширина 25 см и дълбочина 80-100 см.

Строително-монтажните работи, които се изпълниха са: демонтаж
на дървена дограма, доставка и монтаж на ПВЦ дограма,
подмазване, изкърпване, шпакловка, направа на фасадна
топлоизолация, ремонт покрив, подмяна на улуци и водосточни
тръби.

изразходвани
78 811,00 лв.

49 854.24 лв. с
включен ДДС

Министерство на
младежта и спорта
(ММС)

152 025,93 лв. с
включен ДДС

Министерство на
младежта и спорта
(ММС)

91 954,82 лв. с ДДС

Постановление №
262 от 29 юли 2021
г. за одобряване на
допълнителни
разходи/трансфери
за 2021 г. за ремонт
на държавни и
общински училища
и закупуване на
преносими
компютри за
провеждане на
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обучение в
електронна среда
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.

20.
21.
22.

„Рехабилитация на кръстовище
край селска чешма в с. Лом
Черковна“
Рехабилитация
ул.
“Стара
планина“-с. Лом Черковна

Фрезоване съществуваща настилка, грундиране, преасфалтиране с
9 463,00 лв.
обща площ 350 кв. м.

Целеви субсидия за
капиталови разходи

Фрезоване съществуваща настилка, грундиране, преасфалтиране с
14 326,00 лв.
дълж. 165м и обща площ 530 кв. м.

Целеви субсидия за
капиталови разходи

Рехабилитация ул. “Обори-ще“- Фрезоване съществуваща настилка, грундиране, преасфалтиране с
14 326,00 лв.
дълж. 170 м и обща площ 530 кв. м.
с. Лом Черковна
Рехабилитация на участък ул. Фрезоване съществуваща настилка, грундиране, преасфалтиране с
35 934,00 лв.
дълж. 470 м и обща площ 1500 кв. м.
“Бенковска“-с. Лом Черковна

Целеви субсидия за
капиталови разходи

Рехабилитация на ул. “Вихрен“- Фрезоване съществуваща настилка, грундиране, преасфалтиране с
7 840,00 лв.
дълж. 90 м и обща площ 290 кв. м.
с. Лом Черковна
Рехабилитация на площад пред Фрезоване съществуваща настилка, грундиране, преасфалтиране с
29 740,00 лв.
обща площ 1100 кв. м.
Кметството на с. Дряновец

Целеви субсидия за
капиталови разходи

Фрезоване съществуваща настилка, грундиране, преасфалтиране с
28 117,00 лв.
дълж.130 м и обща площ 1040 кв. м.

Целеви субсидия за
капиталови разходи

Фрезоване съществуваща настилка, грундиране, преасфалтиране с
22 061,00 лв.
дълж. 174 м и обща площ 850 кв. м.

Целеви субсидия за
капиталови разходи

Фрезоване съществуваща настилка, грундиране, преасфалтиране с
дълж.164 м и обща площ 780 кв. м. Полагане нови бордюри с дълж. 25 883,00 лв.
60м

Целеви субсидия за
капиталови разходи

Направа трошенокаменна настилка, фрезоване съществуваща
Рехабилитация на участък от ул. настилка, грундиране, преасфалтиране с дълж. 137 м и обща площ
21 595,00 лв.
“Тунджа“ -гр. Бяла
710 кв. м.

Целеви субсидия за
капиталови разходи

Рехабилитация на ул. “Пролет“с. Дряновец
Рехабилитация на участък от ул.
“Отец Паисий“-ОК80 до ОК67гр. Бяла
Рехабилитация на участък от ул.
“Иван Вазов“-ОК296-ОК 256 гр. Бяла

Рехабилитация на участък от ул. Фрезоване съществуваща настилка, грундиране, преасфалтиране с
32 545,00 лв.
дълж. 225 м и обща площ 1020 кв. м.
“Калоян“ -гр. Бяла
Направа трошенокаменнна настилка, фрезоване съществуваща
Основен ремонт на ул. “Мусала“ настилка, грундиране, преасфалтиране с дълж. 185 м и обща площ
22 007,00 лв.
-гр. Бяла
740 кв. м.

Целеви субсидия за
капиталови разходи

Целеви субсидия за
капиталови разходи

Целеви субсидия за
капиталови разходи
Целеви субсидия за
капиталови разходи
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23.
24.

Рехабилитация на участък от ул. Направа трошенокаменна настилка, фрезоване съществуваща
настилка, грундиране, преасфалтиране с дълж. 105 м и обща площ 16 860,00 лв.
“Огоста“,
550 кв. м.
кв. “Освобождение“ -гр. Бяла
Рехабилитация на ул. “Марица“, Фрезоване съществуваща настилка, грундиране, преасфалтиране с
34 502,00 лв.
дълж. 220 м и обща площ 1100 кв. м.
кв. Освобождение -гр. Бяла

Целеви субсидия за
капиталови разходи
Целеви субсидия за
капиталови разходи

Фрезоване съществуваща настилка, грундиране, преасфалтиране с
70 294,00 лв.
дълж. 440 м и обща площ 2600 кв. м.

Целеви субсидия за
капиталови разходи

Фрезоване съществуваща настилка, грундиране, преасфалтиране с
56 776,00 лв.
дълж. 305 м и обща площ 2100 кв. м.

Целеви субсидия за
капиталови разходи

Фрезоване съществуваща настилка, грундиране, преасфалтиране с
34 606,00 лв.
дълж. 230 м и обща площ 1280 кв. м.

Целеви субсидия за
капиталови разходи

28.

Изграждане канализация ул. „В. Направа улична канализация за отпадни и дъждовни води с
Петлешков“, кв. гара Бяла гофрирани тръби ф 250 мм, с дължина 285 м. Изградени са 4 броя 54 971,00 лв.
ОК198-ОК197-30-27/пр.6,7 и 8/ РШ и 3 броя отоци.

Целеви субсидия за
капиталови разходи

29.

Изкърпване РПМ в чертите на Фрезоване съществуваща настилка, грундиране, преасфалтиране с
39 591,00 лв.
обща площ 1450 кв. м.
гр. Бяла по път II-51

30.

Изкърпване път VTR 1289 – Фрезоване съществуваща настилка, грундиране, преасфалтиране с
/Бистренци-Копривец/-разклона биндер и плътна смес на обща площ 1750 кв. м.
61 996,00 лв.
за с. Виноград

31.

Изкърпване път RSE 1022 – Фрезоване съществуваща настилка, грундиране, преасфалтиране с
51 368,00 лв.
Бистренци-Дряновец -Копривец плътна смес с обща площ 1900 кв. м.

25.
26.
27.

32.

33.

Рехабилитация на ул. “Колю
Фичето“ –
с. Стърмен
Рехабилитация на участък от
ул. “Георги Димитров“ -гр.
Ботров
Ремонт на участък от ул. “А.
Кънчев“ -гр. Бяла

Бетонова
настилка
ул.
“Възраждане“ и част от ул.
„Рила“-с. Полско Косово
Бетонова настилка част от ул.
„Отец
Паисий“-с.
Полско
Косово

Целеви средства от
АПИ,
съгласно
Споразумителен
протокол
Целева субсидия за
общинска
пътна
мрежа
Целева субсидия за
общинска
пътна
мрежа

Направа трошенокаменнна настилка, полагане скари и полагане
35 761,00 лв.
бетон с дължина 250 м и площ 1000 м2

Собствени
бюджетни средства

Направа трошенокаменнна настилка, полагане скари и полагане
24 200,00 лв.
бетон с дължина 170 м и площ 670 м2

Собствени
бюджетни средства

4. В ПРОЦЕС НА РЕАЛИЗАЦИЯ
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1.

2.

„Механизъм лична помощ“

„Асистентска подкрепа“

Програмата стартира от 01.09.2019 г. Лицата ползващи услугата са
с ТЕЛК над 90 % с чужда помощ. Със социалната услуга се уреждат
условията и реда за предоставянето и ползването на лична помощ
от хора с увреждания. Чрез осигуряване на лична помощ се
подпомагат хората с увреждания да упражняват основните си
618 005,24 лв., от
права, да имат възможности за избор, независим живот, активно
които 600 005,09 лв.
включване и участие в обществото и достъп до услуги и дейности.
са за
Механизма лична помощ подкрепя хората с уреждания за
възнаграждения на
упражняване на правата си, за пълноценно участие в обществото,
личните асистенти,
за извършване на дейности, отговарящи на индивидуалните им
а 18 000,15 лв. са
потребности от личен, домашен и социален характер и за
използваните за
преодоляване на бариерите на функционалните им ограничения.
възнаграждения на
Механизмът гарантира възможност на хората с увреждания да
екип, определен за
изберат от кого, кога, къде и по какъв начин да се осъществяват
изпълнение и
дейностите.
контрол по
За отчетния период от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г. са обслужени
предоставяне на
83 потребители, за тях са полагали грижи 92 лични асистента.
механизма за
Дейностите биват от личен, домашен и социален характер. За
личната помощ.
отчетния период брой ползвани часове по механизма от
потребителите на услугата: 89 469 часа.
Лицата са обвързани с направление от ДСП, в което е посочено
срока за ползване на услугата.
Програмата е отворена.
Асистентската подкрепа се предоставя на възрастни хора в
невъзможност за самообслужване, които нямат намалена
работоспособност или на деца и пълнолетни с трайни увреждания
с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа,
помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се
получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.
103 963,83 лв. за
Това е специализирана социална услуга, която включва подкрепа
2021 г.
от асистент за самообслужване; движение и придвижване;
изпълнение на ежедневни и домакински дейности; комуникация.
Услугата стартира от 2020 г.
Услугата е Държавно делегирана дейност, която ще продължи до
31.12.2022 г.

Агенция за
социално
подпомагане към
МТСП

Агенция за
социално
подпомагане към
МТСП

77

„ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЛАНА ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БЯЛА 2021 – 2027 г.” ЗА
2021 г.

През 2021 г. са назначени 32 социални асистенти, които полагат
грижи за 38 потребителя като капацитет годишно. Обслужените
потребители с натрупване за цялата 2021 г. са 73 лица от целевата
група.

3.

4.

Целта на оперативната програма е свързана с намаляване на броя
на живеещите в бедност, чрез осигуряване на храна за хората,
засегнати в най-висока степен от пандемията COVID-19 и
последиците от нея. Чрез нея се допълват комплексните
национални мерки, предприети в отговор на кризата, като се
„Осигуряване на топъл обяд в фокусира върху лицата, за които осигуряването на храна е
град Бяла, област Русе“
затруднено или невъзможно в безпрецедентната ситуация.
Операцията е продължение на целева програма „Топъл обяд у дома
в условията на извънредна ситуация 2020“.
Социалната услуга „Осигуряване на топъл обяд в град Бяла, област
Русе“ се предоставя от 04.01.2021 г. до 30.06.2022 г. на 150
потребители от град Бяла от целевите групи.

Чрез реализацията на проекта се извърши реконструкция и
рехабилитация на улици, тротоари и ул. осветление на 8 участъци
от улици в град Бяла с трансграничната транспортно мрежа, с обща
дължина от 4,8 км., а именно:
ул. "Р. ДИМИТРИЕВ";
ул. "М. ПАПАСЧИКОВ";
ул. "5-ти ОКТОМВРИ" –
Проектът се изпълнява в
ул. "ИЛАРИОН ДРАГОСТИНОВ";
партньорство с Окръжен съвет
ул. "11-ти ДЕКЕМВРИ";
Гюргево от РРумъния, който е и
ул. "Н. ВАПЦАРОВ";
Водещ партньор по проекта.
ул. "ВАСИЛ АПРИЛОВ";
B-TЕN: Подобрени пътни възли
в общините Гюргево-Бяла за подобра
свързаност
с
инфраструктурата на TEN-T
мрежата“.

165 280,50 лв.
Като
от
тях
разходите
за
единица продукт са
150 255.00 лева.;
административни
разходи и разходи
за транспорт и
съхранение,
определени
като
единна ставка в
размер на 5 на сто от
стойността
на
разхода за единица
продукт – 7 512.75
лева; разходи за
съпътстващи мерки
в размер на 5 на сто
от стойността на
разхода за единица
– 7 512.75 лева.
5 361 254 лв.
Срок на изпълнение
на проекта:
2018-2023 г. е
бюджетът на
Община Бяла в
съвместния проект
с Окръжен съвет –
Гюргево.
През 2021 г. са
подадени 4 Искания

Оперативна
програма за храни
и/или основно
материално
подпомагане
„Топъл обяд в
условия на COVID19“, Операция
BG05FMOP0015.001

Програмата за
трансгранично
сътрудничество
Interreg V – A
Romania- Bulgaria
2014-2020
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ул. "АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИИ“.
Дейностите по СМР приключиха през 2021 г. В остатъка от периода
на изпълнение на проекта ще се изпълняват останалите дейности,
предвидени в проектното предложение: монтиране на камери за
наблюдение на трафика, разработване на приложения за
управление на трафика и картиране на улиците за опасни участъци,
монтиране на метеорологична станция, разработване на мобилно
приложение за управление на трафика, както и заключителните
дейности по информация и публичност за проекта.
През 2021 г. се изпълниха следните дейности: доизграждане на Дом
за стари хора в град Бяла, доставка и монтаж на обзавеждане и
оборудване, доставка и монтаж на специализирани оборудвания за
лекарски и зъболекарски кабинети, телемедицина, вертикална
планировка на околното пространство около сградата. По време на
изпълнение на проекта е разработена Съвместна стратегия за
подобряване качеството на социалните услуги, предоставяни на
възрастни хора Бяла-Градинари, разработен е и съвместна уебплатформа за проекта.
Остават да се изпълнят следните дейности за 2022 г.: да се
проведат социалните събития, дейности по информация и
публичност за приключване на проекта, да се стартира социалната
услуга, като местна дейност на Община Бяла, която ще се
предоставя на 41 лица, възрастни хора от целевата група.

5.

"SoBy-Подобрена коорди-нация
и социални политики между
община
Бяла
и
община
Градинари
за
ефективен
трансграни-чен регион", project
code 16.5.2.015, eMs code
ROBG-278.
Проектът се изпълнява в
партньорство
с
Комуна
Градинари от РРумъния, като
Община Бяла е водещ партньор.

6.

Планирани СМР в 3 основни направление: 1. Консервация и
реставрация на Беленския мост; 2. Изграждане на двуетажна сграда
с цел туристическото обслужване на обекта; 3. Изграждане на
„Консервация и реставра-ция на техническа прилежаща инфраструктура и облагородяване на
Моста на Колю Фичето в зоната около Беленския мост;
Община Бяла“ на 16.03.2020 г.
- Осъществяване на Строителен надзор по смисъла на ЗУТ по време
ВG16RFFOP001-6.002–0013
на изпълнение на СМР;
- Изпълнение на дейности за Информация и публичност, с цел
популяризирането на проекта, неговите цели и резултати, в това
число подкрепата от ЕФРР на ЕС и Фонда за градско развитие;

за Първо ниво на
контрол и
верифициране на
направените
разходи през
годината на обща
стойност
3 369 587,97 лв.
Подадени са и 3
технически
доклада.
1 881 726 лв. е
бюджетът на
Община Бяла.
02.02.2019-до
01.05.2022 г.
За 2021 г. са
подадени 2 Искания
за ПНК за
верификация на
направените
разходи по проекта.
Двете са на обща
стойност:
1 362 156,22 лв.
9 501 521, 00 лв.
2020-2023 г.
От тях: 8 32 703,76
лв. са безвъзмездна
финансова помощ
от ЕФРР, от които
1 654 293,07 лв. са
държавна помощ.
Останалите:
1 468 817,00 лв. са

Програмата за
трансгранично
сътрудничество
Interreg V – A
Romania- Bulgaria
2014-2020

„Региони в растеж“
2014-2020 г.,
Приоритетна Ос 6:
Развитие на
туристическите
атракции,
процедура за
финансиране
ВG16RFFOP0016.002. и собствено
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7.

„Закриване и рекултивация на
съществуващо общинско депо
за битови отпадъци, имот №
07603.211.664, по КККР на гр.
Бяла, общ. Бяла, обл. Русе".

- Осъществяване на Авторски надзор по смисъла на ЗУТ по време
на изпълнение на СМР
- Организация и управление на проекта;
- Доставка на оборудване и обзавеждане, в това число
интерактивни атракции;
4- Популяризиране на новата туристическа дестинация в Община
Бяла;
- Създаване на маркетингова стратегия за реализация на
поставените цели на проекта;
- Организиране на двудневен културен фестивал за официално
откриване на обекта;
- Осъществяване на дигитален маркетинг и реклама на новия
туристически обект.
Безвъзмездният договор за финансиране все още не е влязъл в
действие. Това ще стане с откриване на строителната площадка за
реализация на СМР по проекта. Всички документи са подготвени и
до дни се очаква стартирането на строителните работи.
Реализацията на проекта се осъществява на два етапа – техническа
рекултивация и биологична рекултивация.
Към настоящият момент е приключен първия етап - техническата
рекултивация, като същата е приета с протокол от 17.05.2021 г., Акт
15 е издаден на 21.04.2021 г. Техническата рекултивация е
изпълнена в пълен обем в съответствие с техническия проект и
отговаря на изискванията за рекултивация на съществуващи депа
за неопасни битови отпадъци.
Първият етап на проекта включва:
1. Подготовка и изпълнение.
Включва възлагане и изготвяне на експертни анализи и
проучвания; обосновки; устройствено планиране и инвестиционно
проектиране по реда на Закона за устройство на територията (ЗУТ)
и при съобразяване на приложимите изисквания в специалната
нормативна уредба за рекултивация на депа за неопасни битови
отпадъци, които са неотложни за реализацията на проекта;
2. Техническа рекултивация на депа, предмет на процедура по
нарушение на правото на ЕС във връзка с постановеното Решение
на Съда на Европейския съюз от 16.07.2015 г. по дело С-145/14;

осигурени чрез
финансов
механизъм: заемни
средства от Банка
ДСК и „Регионален
фонд за градско
развитие“ АД.
За 2021 г. е
преведен 2-рия
транш от заемните
средства в размер
на 205 728,00 лв. по
двете кредитни
линии А и Б.

Обща стойност на
проекта:
1 438 300,66 лв.
Стойност на
завършения етап до
техническа
рекултивация на
депото: 1 398 198,88
лв., като от тях са
верифицирани:
1 330 969,55 лв. от
УО на ОПОС.
67 229,33 лв. са
неверифицирани
разходи за сметка на
общината.

участие, чрез
финансов
инструмент

Процедура чрез
директно
предоставяне на
безвъзмездна
финансова помощ
BG16M1OP0022.010
„Рекултивация на
депа за закриване,
предмет на
процедура по
нарушение на
правото на ЕС по
дело С-145/14“, по
приоритетна ос 2
“Отпадъци” на
Оперативна
програма “Околна
среда 2014-2020”
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8.

Договор № BG05M9OP0016.002-0108-C02,
Патронажна
грижа + в община Бяла,
Развитие на човешките ресурси,
BG05M9OP001-6.002
ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +, във
връзка с постъпило проектно
предложение BG05M9OP0016.002-010, одобрено с решение
№ РД 21-182 от 20.04.2021 г.

3. Организация и управление на проекта.
За биологична
4. Информация и комуникация.
рекултивация на
Срок на проекта: 2020-2021 г. /20 месеца от датата на влизане в сила депото ще се усвоят
на договора/. Приключен 2021 г.
останалите:
Вторият етап – биологичната рекултивация стартира след
40 101,78 лв.
приключване на техническата рекултивация и трябва да приключи
за срок от 36 месеца.
Съгласно процедура BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +“
се прилагат два режима на помощ:
1.Дейностите за превенция на COVID-19 в социалните услуги,
делегирани от държавата дейности, които не попадат в обхвата на
правилата за държавна помощ. Срокът на изпълнение на 1-та
дейност е от: 10.06.2021 г. до 09.06.2022 г.
Резултат от дейностите до 31.12.2021 г.
От изпълнението на тази дейност се очаква да бъдат постигнати
следните резултати: - осигурени защитно облекло и лични
предпазни средства на назначения персонал в социалните услуги;
- сключени трудови договори с помощен персонал - 7 лица;
- изплатен извънреден труд на специализирания персонал в
Общ бюджет по
социалните услуги;
двете направления:
- тествани персонал и потребители в социалните услуги,
225 889,21 лв.
делегирани от държавата дейности за COVID-19, при
Изразходвани
необходимост;
средства през 2021
- въведени допълнителни мерки за дезинфекция на сградния фонд;
г.:
- адаптирани социални услуги към дистанционно предоставяне с 7
77 888,20 лв.
бр. лаптопи.
2. Дейностите по патронажна грижа, които се реализират съгласно
Решение на комисията от 20 декември 2011 година (Решението)
относно прилагането на член 106, параграф 2 от Договора за
функционирането на Европейския съюз за държавната помощ под
формата на компенсация за обществена услуга, предоставена на
определени предприятия, натоварени с извършването на услуги от
общ икономически интерес (нотифицирано под номер C (2011)
9380) (текст от значение за ЕИП) (OB L 7/11.01.2012). Дейностите
по патронажна грижа са разработени според изискванията на
проекта за изменение на проекта на Регламент за ЕСФ+: по нарочно

Оперативна
програма „Развитие
на човешките
ресурси” 2014-2020
г.
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определената от ЕК отделна тематична цел „Подкрепа за
преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от
пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и
устойчиво възстановяване на икономиката“ и е в отговор на
усилията на ЕС за справяне с най - неотложните предизвикателства
свързани с разпространението на коронавируса.
Чрез изпълнение на дейностите по патронажна грижа ще се
подкрепят усилията на правителството за ограничаване на
разпространението и справяне с последиците от COVID-19.
Патронажната грижа в Община Бяла ще обхваща следните
дейности: предоставяне на почасови мобилни интегрирани
здравно-социални услуги за нуждаещи се лица с увреждания и
възрастни хора; предоставяне на психологическа подкрепа,
консултиране; доставка на храна, хранителни продукти и продукти
от първа необходимост, вкл. лекарства (закупени със средства на
потребителите или с други средства, различни от тези по
настоящата операция), заплащане на битови сметки, заявяване и
получаване на неотложни административни и битови услуги (със
средства на потребителите или с други средства, различни от тези
по настоящата операция); транспорт на персонала, предоставящ
грижа, от/до домовете на лицата. Проектната дейност ще се
осъществява по разработената от МЗ "Методика за предоставяне на
патронажна грижа – Компонент 1".
За отчетния период:
Участници., вкл. с увреждания в риск от заразяване с COVID-19 –
115;
Подкрепени участници, пряко изложени на риск от заразяване с
COVID-19 – 27 лица;
Срокът на изпълнение на 2-та дейност е: 10.07.2021 г. до 13.07.2022
г.
Резултатите от дейностите към 31.12.2021 г.:
• сформиран мултидисциплинарен екип за предоставяне на
патронажната грижа - 12 лица;
• сключени трудови договори - 10 лица;
• сключен граждански договор - 2 лица;
• сключен договор с трудова медицина;
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9.

Проект „Заедно вървим към
успехи”
по
Национална
програма „Подпомагане на
общините за реализиране на
дейности за образователна
десегрегация и превенция за
недопускане
на
вторична
сегрегация”

проведено 5 дневно въвеждащо обучение на специалистите по
"здравна грижа";
• проведено 5 дневно въвеждащо обучение на специалистите по
"социални дейности";
• проведено 2 дневно надграждащо обучение на специалистите по
"здравна грижа"; • проведено 2 дневно надграждащо обучение на
специалистите по "социални дейности";
• направени оценки на индивидуалните потребности на
потребителите на услугата - 38 бр.;
• съставено досие на потребителите на патронажна грижа -38 бр.;
• изготвен график за мобилността на услугата - 12 бр.;
• оказана психологична подкрепа и консултации на потребителите;
• осигурен транспорт на услугата;
• предоставена почасова мобилна интегрирана здравно-социални
услуги за нуждаещи се лица в община Бяла - 38 лица;
• проведени ежемесечни супервизии на екипа по патронажна грижа
- 12 бр.
• осигурени лични защитни предпазни средства на екипа за
предоставяне на услугата.
Партньори на Община Бяла са 3 образователни институции в гр.
Общата стойност на
Бяла - НУ „П. Р. Славейков”, НУ „Св. Св. Кирил и Методий” и СУ
проекта е
43 024
„Панайот Волов”.
лв., от които 38 760
Проектът стартира на 20.09.2021 г. и ще продължи до 30.06.2022 г.
лв. са от
Основните цели на проекта са следните:
програмата, а 4 264
•осигуряване на равен достъп до качествено образование на
лв. е
учениците в задължителна училищна възраст до VІІ клас;
съфинансирането
•осигуряване на безплатен транспорт на 37 ученици от
от общината.
образователните институции в град Бяла;
•подпомагане на 42 ученици от І до VІІ клас чрез осигуряване на
До края на
електронни устройства
календарната 2021
за дистанционно обучение /таблети/;
година са
•включване на 3 образователни медиатори в образователната
изразходвани
система чрез активното им участие в процеса на образователна
8 914 лв.
десегрегация.

Центъра за
образователна
интеграция на
децата и учениците
от етническите
малцинства
(ЦОИДУЕМ) гр.
София.
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В целевите групи по Проекта са включени ученици от І до ІV клас
на двете начални училища и от V до VІІ клас на средното училище
в град Бяла.
За реализиране на целите бе проведена процедура за подбор на
образователни медиатори. Бяха назначени като непедагогически
персонал 3 образователни медиатори на трудов договор на 8-часов
работен ден за период от една учебна година.
Дейностите по проекта се извършват в НУ „П. Р. Славейков”, НУ
„Св. Св. Кирил и Методий” и СУ „Панайот Волов” гр. Бяла.
Образователните медиатори работят и на терен за осигуряване на
подкрепа на учениците, родителите и учителите в училищата партньори.
Периодично се организират срещи с родителите за представяне на
проекта и предоставяне на информационни печатни материали по
здравни и образователни теми. По този начин се осъществява
активна двупосочна комуникация с родителите за промяна на
нагласите и по-добри резултати в обучението и възпитанието в
училище. В дейностите са включени 47 родители на ученици от
начален и прогимназиален етап като се цели привличането им в
помощ на педагогическите специалисти и осъзнаване ползата от
образование.
По дейност: Осигуряване на безплатен транспорт в рамките на
населеното място за ученици,
живеещи в отдалечени райони, но посещаващи несегрегирани
образователни институции се извършва превоз на 18 ученици от/до
НУ „П. Р. Славейков” и 19 ученици от/до СУ „Панайот Волов” гр.
Бяла. Превозът се осъществява с 2 превозни средства, собственост
на Община Бяла.
По дейност: Осигуряване на електронни устройства за
дистанционно обучение (таблети) за ученици до VII клас, включени
в процеса на образователна десегрегация бяха закупени 42 броя
таблети. Те са предоставени на ученици, съгласно утвърдени
критерии по предложен списък от директорите на училищата:
- на 11 ученици от І - ІV клас от НУ „Св. Св. Кирил и Методий”;
- на 19 ученици от І - ІV клас от НУ „П. Р. Славейков”;
- на 12 ученици от V - VІІ клас от СУ „Панайот Волов”;
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Устройствата са предоставени с приемо-предавателни протоколи и
ще се ползват за дистанционнно обучение до края на учебната
година.
Учениците от целевите групи редовно се включват в училищни
празници, конкурси и други видове дейности и занимания за
развиване на индивидуалните заложби и способности.
В резултат на дейностите по проекта се очаква да се подобри
образователната среда в НУ „П. Р. Славейков”, НУ „Св. Св. Кирил
и Методий” и СУ „Панайот Волов” гр. Бяла, като се осъществи поефективен процес на десегрегация чрез взаимодействие с ученици,
родители и педагогически специалисти.

10.

Община Бяла, като доставчик на социалната услуга „Приемна
грижа”, сключва договор за отглеждане на дете от
професионалното приемно семейство, както и договор за
настаняване на дете в професионално приемно семейство.
Професионалните приемни родители получават месечно
възнаграждение и месечна издръжка за детето, в зависимост от
„Приеми ме 2015“, етап 2: от
неговата възраст.
01.11.2016 г. до 31.12.2022 г.
Към месец декември 2021 г. на територията на община Бяла
са утвърдени общо - 26 приемни семейства. Приемните семейства,
в които има настанени деца са 18, като в тях са настанени 20 деца.
За 13 деца настаняването е прекратено, като причината за това найчесто са реинтеграция на детето в биологичното семейство или
осиновяване в страната или в чужбина

Получените
трансфери за
периода 01.01.2021
г. до 31.12.2021 г.
са 271 677,00 лв.,
като в т.ч.
включени разходи,
пряко свързани с
дейностите по
проекта и разходи
за организация и
управление.

Община Бяла в
партньорство с
Агенция за
социално
подпомагане по
Оперативна
програма "Развитие
на човешките
ресурси" 2014-2020
г., съфинансирана
от Европейския
съюз чрез
Европейския
социален фонд.

ПРОЕКТИ В ГОТОВНОСТ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ

1.

2.

„Преустройство на съществуваща сграда – ДГ „Първи юни“ в Център за социални услуги“, с местонахождение: . УПИ/V-491, кв. 48, с
идентификатор 07603.501.491, град Бяла п. к. 7100, ул. „Иван Вазов“ № 23, съгласно Акт № 3485 за публична общинска собственост от 20.11.2018
г., вписан в Служба по вписванията – град Бяла към Агенцията по вписванията с вх. Рег. № 4495 от 22.11.2018 г., акт № 116, том 12, дело 2329.
Инвестицията ще се изпълнява по Проект „Красива България“ на МТСП, Кампания 2022 г.
На 14.02.2022 г. Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Полско Косово кандидатства с проект „Учим и спортуваме сред природата“ за
финансиране по ежегодния конкурс, организиран от МОСВ И ПУДООС „Чиста околна среда-2022 г.“ на тема: „Обичам природата- и аз участвам“.
Проектът на стойност 7 499,80 лв. и е за възстановяване, обезопасяване и оформяне на зелен, открит терен за провеждане на спортни игри, включени
в учебната програма на учениците в училището, изнесени учебни часове по физкултура, сред ситуираното кътче природата, намираща се в двора
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на Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ в с. Полско Косово. Обособяване и обезопасяване на мини футболно игрище, зона за игра на
тенис-маса на открито и зона за отдих и изнесени учебни часове.

3.

На 14.02.2022 г. Община Бяла кандидатства с проект „Да играем здрави, сред чиста природа“ за финансиране по ежегодния конкурс, организиран
от МОСВ И ПУДООС „Чиста околна среда-2022 г.“ на тема: „Обичам природата- и аз участвам“. Проектът на стойност 14 999,60 лв. и е за
възстановяване, обезопасяване и рехабилитация на градска зелена площ, намираща се на ул. „Иларион Драгостинов“ в град Бяла. Ще се оформи
мини футболно игрище, зона за игра на по-малките деца, като се достави и монтира комбинирано детско съоръжение за деца от 3 до 12 г. и зона за
отдих и релакс сред ситуираното кътче природа с монтиране на пергола и маса с пейки за тихи игри.

4.

„Реконструкция на общински път 1022 /ІV-51008 /– Бистренци-Дряновец-Копривец“.

5.

„Покриване на част от Беленска река /дере/ в град Бяла“. „Реновиране на съществуващи и изграждане на нови подпорни стени, възстановяване на
основи на мостови съоръжения, почистване и облагородяване на поречието на река Беленска, град Бяла, Област Русе“. Обект на инвестицията е
поречието на Беленска река в гр. Бяла от кръстовището на ул. „Стефан Стамболов“ и ул. „Цар Освободител" до кръстовището на ул. „Стефан
Стамболов и ул. „Васил Левски".
- Етап I от км 0+632.000 до км 1+096.000;
- Етап II от км 0+302.000 до км 0+632.000;
- Етап III от км 0+000.000 до км 0+302.000.
Корекцията на речното корито включва - Почистване от растителност и боклуци на речното корито; изпълнение на стоманобетонно корито за
реката; укрепване на основите на мостовете; реновиране на съществуващи подпорни стени; изграждане на нови подпорни стени от габиони.
Общата стойност е в размер на 3 564 441,00 лв. без ДДС.
Етап 1: 1 600 000,00 лв. без ДДС;
Етап 2: 1 002 841,00 лв. без ДДС;
Етап 3: 961 600,00 лв. без ДДС.
ПРОГРАМИ КЪМ АГЕНЦИЯТА ПО ЗАЕТОСТТА

1.

2.

НП „Помощ за пенсиониране” е финансирана от държавния бюджет. В програмата могат да участват лица в пред пенсионна възраст. Наетите лица
са общо 7, назначени на длъжност:
- инкасатор/събирач на данъци и такси - 8 часа- 1 лице;
- работник поддръжка на територията на общината – 8 часа- 4 лица;
- снабдител доставчик – 8 часа – 1 лице.
- електротехник поддръжка сгради – 8 часа – 1 лице. Периодът на назначение е: от 15.02.2019 г. до 19.10.2023 г. Общ разход по проекта за 2021 г.
34 677,51 лв.
НП „Заетост и обучение на хора с трайни увреждания” е финансирана от държавния бюджет. Програмата се реализира в гр. Бяла. В проекта могат
да участват трудоустроени лица. Общ разход по проекта за 2021 г. 51 923,87 лв.
Общо назначените лица са 6 лица за период от 26.10.2020 г. до 19.10.2023 г.
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- чистач хигиенист – 6 часа – 1 лице;
- техн. сътрудник – 8 часа- 3 лица;
- работник поддръжка – 8 часа – 2 лица.
3.

„Регионална програма за заетост 2021” е финансирана от държавния бюджет. Назначени са 8 лица на длъжност „Работник поддръжка” за периода
от 01.06.2021 г. до 30.11.2021 г. (за срок от 6 месеца) на 8 часа. Общата стойност на проекта е: 33 858,69 лв.

4.

Национална програма „Старт в кариерата“. Назначено 1 лице на длъжност „Младши експерт“, на 8 часа, за период от 21.06.2021 г. до 20.06.2022 г.
Общ разход по проекта за 2021 г. е 6069,39 лв.

5.

Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица – Компонент 2 – по програмата са назначени 10 лица на длъжност „Общ
работник“ на 4 часа за срок от 01.12.2021 г. до 31.12.2021 г. Стойността на програмата е 3 742,17 лв.

6.

Проект „Нова възможност за младежка заетост“. Общо назначени по програмата са: 42 лица, за период от: 11.01.2021 г. до 10.07.2021 г. Общ разход
за 2021 г. е 195 966,60 лв. в т. ч. възстановени 180 585,84 лв. от Агенция по заетостта. Разликата от 15 380,76 лв. е за сметка на общината.
- работник поддръжка – 8 часа – 40 лица;
- работник озеленяване – 8 часа – 1 лице;
- строителен инженер – 8 часа-1 лице.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ОТЧЕТ ЗА ПРОВЕДЕНИТЕ СПОРТНИ МЕРОПРИЯТИЯ ПРЕЗ 2021 г.
В ОБЩИНА БЯЛА, ОБЛАСТ РУСЕ
Дата
08.05.2021 г.

15.05.2021 г.

21.05.2021 г.

22.05. 23.05.2021 г.

Дата
04.06.2021 г.

19.06.2021 г.
20.06.2021 г.
30.06.2021 г.

Дата
09.07. 10.07.2021 г.

МАЙ
Спортна проява
Кикбокс турнир „Свети Георги” - стил лоукик. Участници - над 120
състезатели от 20 клуба от цялата страна. Присъстват - Галин Димов председател на Българската конфедерация по Киксбокс и Муай тай,
Владимир Вълев - старши треньор на Българския национален отбор по
киксбокс за всички стилове, ръководството на Община Бяла, гости и
жители на града.
СК „Минотавър” гр. Бяла бе представен от 6 бойци в различни
възрастови групи и категории. От името на федерацията на победителите
бяха връчени купи, медали и грамоти.
Национален турнир по мини хандбал за деца до 10 г. Участници - 20
отбора с над 250 деца. Всички деца получиха купи, медали и торта със
символа на турнира. ХК „Бяла” участва с 3 отбора момичета - 9, 10 и 11
години.
Квалификационен турнир за Държавно първенство по хандбал за юноши
16 години момчета. Участват 4 отбора от градовете Горна Оряховица,
Добрич, Левски и Мартен - група Г. За финалния турнир се класират
първите два отбора.
Финали на Държавното първенство по хандбал за момичета до 11
години. В него взеха участие 7 отбора от градовете Белене, Велико
Търново, Габрово, Мартен, Панагюрище, Плевен и Бяла. Класиралите се
на първите 3 места получиха медали и купи от Българска хандбална
федерация. Бяха определени състезатели за златна и сребърна седмица,
които получиха предметни награди и грамоти.
ЮНИ
Спортна проява
Регионално училищно първенство по футбол и волейбол. Участват 4
отбора от СУ „П. Волов” и ПГ - гр. Бяла, СУ „Св. Св. Кирил и Методий”
- гр. Две могили и ПГ „Цанко Церковски” - гр. Павликени. Връчени
предметни награди и грамоти.
Квалификации за Държавно първенство девойки младша възраст Ж-14.
Участват 4 отбора от градовете Горна Оряховица, Опака, Нови пазар и
Свищов. За финалния турнир се класират първите два отбора.
Квалификации за финали на Държавно първенство за юноши младша
възраст М-14. Участват 4 отбора - ХК „Локомотив” и ХК „Спартак” гр.
Варна, ХК „Мартен 67” гр. Мартен и ХК „Чардафон” гр. Габрово. За
финалния турнир се класират първите два отбора.
Демонстрационен футболен мач между отборите на НУ „П. Р.
Славейков” и НУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Бяла.
ЮЛИ
Спортна проява
Международни срещи по хандбал България девойки - 19 181 DSP BUKURESTI.

Място на
провеждане
Спортна зала
„Арена Бяла”

Спортна зала
„Арена Бяла”
Спортна зала
„Арена Бяла”
Спортна зала
„Арена Бяла”

Място на
провеждане
Спортна зала
„Арена Бяла”
Спортна зала
„Арена Бяла”
Спортна зала
„Арена Бяла”
игрище за мини
футбол
Място на
провеждане
Спортна зала
„Арена Бяла”
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Дата
30.08. 01.09.2021 г.

31.08.2021 г.

Дата
19.09.2021 г.
26.09.2021 г.

Дата
16.10.2021 г.
30.10.2021 г.
30.10.2021 г.

Дата

АВГУСТ
Спортна проява
Международен турнир по хандбал за деца и юноши „Българско лято”
2021. Организатор на спортното събитие бе Хандбален клуб „Кубрат”
гр. Кубрат. Участниците в турнира бяха в две възрастови групи момчета до 12 години и юноши младша възраст - до 14 години.
Участваха общо 5 клуба - ХК „Кубрат” гр. Кубрат, ХК „Етър 64” гр.
Велико Търново, ХК „Локомотив” гр. Горна Оряховица, ХК
„Чардафон” гр. Габрово и „Портовик” Южни /Украйна/.
Приятелска среща между отборите 2008 - 2009 г. на ХК „Бяла" гр. Бяла
- момичета и ХК „Портовик" гр. Южен /Украйна / -момчета.
СЕПТЕМВРИ
Спортна проява
Контролна среща на женските отбори на ХК „Бяла” гр. Бяла и ХК
„Спартак” гр. Плевен.
Контролна среща между ХК „Бяла" гр. Бяла и ХК „Локомотив” гр.
Горна Оряховица.
ОКТОМВРИ
Спортна проява
Първенство „А” РХГ - Среща на отборите на ХК „Бяла” гр. Бяла и ХК
„Етър 64" гр. Велико Търново.
Контролни срещи между отборите на ХК „Бяла” гр. Бяла / 2008-2009 г.
и 2010-2011 г. / и ХК „Васил Левски” гр. Нови пазар.
Първенство „А” РХГ - Среща на отборите на ХК „Бяла” гр. Бяла и ХК
„Сливница” гр. Сливница.
НОЕМВРИ
Спортна проява

06.11.2021 г.

Първенство на момичета - Ж12. Срещи на ХК „Бяла” с ХК „Васил
Левски” гр. Нови Пазар и ХК „Локомотив” гр. Варна.
14.11.2021 г. Първенство на девойки мл. възраст - Ж14. Срещи на ХК „Бяла” с ХК
„Опака 1974” гр. Опака, ХК „Васил Левски” гр. Нови пазар и ХК
„Хера-Варна” гр. Варна.
21.11.2021 г. Първенство „А” РХГ - Среща на отборите на ХК „Бяла” гр. Бяла и ХК
„Спартак” гр. Плевен.
Дата
12.12.2021 г.

ДЕКЕМВРИ
Спортна проява
¼ финална среща за Купа „България” между ХК „Бяла” гр. Бяла и ХК
„Сливница” гр. Сливница.

Място на
провеждане
Спортна зала
„Арена Бяла”

Спортна зала
„Арена Бяла”
Място на
провеждане
Спортна зала
„Арена Бяла”
Спортна зала
„Арена Бяла”
Място на
провеждане
Спортна зала
„Арена Бяла”
Спортна зала
„Арена Бяла”
Спортна зала
„Арена Бяла”
Място на
провеждане
Спортна зала
„Арена Бяла”
Спортна зала
„Арена Бяла”
Спортна зала
„Арена Бяла”
Място на
провеждане
Спортна зала
„Арена Бяла”
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Приложение 4
ОТЧЕТ ЗА ПРОВЕДЕНИТЕ КУЛТУРНИ ПРОЯВИ ПРЕЗ 2021 г.
В ОБЩИНА БЯЛА, ОБЛАСТ РУСЕ
Дата
01.2021 г.
06.01.2021 г.
21.01.2021 г.

Дата

ЯНУАРИ
Културна проява

Място на
провеждане
Бебе на годината - даден ваучер за подарък - 100, 00 лв.
Община Бяла
Богоявление - хвърляне на кръста във водите на р. Янтра. Участници Моста над р.
- 7 доброволци, които получиха парични награди от Община Бяла.
Янтра
Бабинден - ден на родилната помощ. Посещение в АГ отделение на
МБАЛ
МБАЛ „Юлия Вревска” за поднасяне на поздравителен адрес и цветя
„Юлия
за лекари, акушерки и мед. сестри.
Вревска”
ФЕВРУАРИ
Културна проява

05.02.2021 Поднасяне венци и цветя пред паметника и гроба на Юлия
г.
Вревская по повод 143-та годишнина от смъртта на баронесата.
18.02.2021 Поднасяне венци и цветя по повод 148 години от обесването на
г.
Васил Левски.

Дата

МАРТ
Културна проява

Дата

МАЙ
Културна проява

Място на
провеждане
пл. „Екзарх Йосиф
І”
Пред паметната
плоча на ул. „Васил
Левски”

Място на
провеждане
01.03.2021 Посрещане на Баба Марта. Изложби на мартеници, изработени от Начални училища,
г.
ученици от беленските училища.
СУ „П. Волов”
02.03.2021 Тържествен митинг - заря по повод 143-та годишнина от
г.
Освобождението на България и националния празник на Р пл. „Екзарх Йосиф
България. Участници - НВУ гр. Велико Търново, Красен Кралев І“
министър на младежта и спорта, Пламен Нунев - народен
представител от 19 МИР, Андрей Громов - генерален консул на
Руската Федерация в Русе, гости от областта и съседни общини,
кметове на кметства, общински съветници от ОбС - Бяла,
ОСОСЗР - Бяла, общински служители и граждани.

20.05.2021 Среща на ръководството на Общината с абитуриенти
г.
„Панайот Волов” и Професионална гимназия гр. Бяла
връчване на знамена на випуска /.
Дата

от СУ
/

ЮНИ
Културна проява

Място на
провеждане
Заседателна зала на
Община Бяла

Представяне на автобиографичната книга на Веселин Маринов „От
02.06.2021 любов”. Певецът уважи своята публика с изпълнение на няколко
г.
любими песни от своя репертоар.

Място на
провеждане
В салона на
НЧ „Трудолюбие
1884”

20.06.2021 „Свети Дух” - празник на с. Копривец с участието на деца, ученици
г.
и местни самодейни групи.

В центъра на село
Копривец
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„Здравей, ваканция!” - празнично пиратско шоу за децата на Бяла.

Арена Бяла

23.06.2021
Дата
02.07.2021
02.07.2021
03.07.2021
04.07.2021
05.07.2021
16.07.2021
23.07.2021

ЮЛИ
Културна проява
Концерт на група „Фондацията”.
Празник на пчелата в с. Босилковци с участието на вокални групи
и танцови състави от община Бяла и съседни места.
Концерт на група „Б.Т.Р.”
Концерт на Славка Калчева.
Изложба „144 г. от Руско-турската война 1877-1878 г.”
Лятно кино - прожекция на филма „Войната с дядо”.
Концерт на Васил Кърчев.
Концерт на рок група „STRONG” гр. Бяла.

Място на
провеждане
градски басейн
В центъра на
с. Босилковци
градски басейн
квартал гара Бяла
Исторически музей
градски басейн
градски басейн
градски басейн

30.07.2021
Дата
06.08.2021 г.
07.08.2021 г.
13.08.2021 г.
14.08.2021 г.
20.08.2021 г.
27.08.2021 .
28.08.2021
г.

Дата
06.09.2021 г.

10.09.2021 г.
11.09.2021 г.
15.09.2021
г.
22.09.2021 г.

Дата
03.12.2021 г.
11.12. 22.12.2021 г.
14.12.2021 г.
17.12.2021 г.
22.12.2021 г.

АВГУСТ
Културна проява
„Беленско хоро се вие” с танцови състави от региона.
Концерт на Орхан Мурад.
Концерт на Трио ВИВА.
Концерт на рок група „UNСLES BAND” гр. Бяла.
Концерт на Васко Кръпката и група „Подуене Блус Бенд”.
ФЛАМИНГО - ЕТНО вечер.
Фестивал на старата градска песен „Аз съм мома беленчанка” - над
230 участници. Жури в състав: Бони Милчева, Светослав Стойчев и
Стефан Петров. Връчени медали и грамоти в 8 категории.
СЕПТЕМВРИ
Културна проява
Отбелязване на Деня на Съединението на Княжество България и
Източна Румелия. Поднасяне на венци и цветя пред паметника на
загиналите в Балканската, Междусъюзническата, Първата и
Втората световни войни.
Закриване на летния сезон - концерт на Франк Пане.
Откриване на АРТ Кафе Бяла.
Откриване на новата учебна година - връчени книжки-подарък за
всички първокласници от общинските училища от Кмета на Община
Бяла.
113 години от обявяване на независимостта на България. Поднасяне
на венци и цветя пред паметника на загиналите в Балканската,
Междусъюзническата, Първата и Втората световни войни.
ДЕКЕМВРИ
Културна проява

Място на
провеждане
градски басейн
градски басейн
градски басейн
градски басейн
градски басейн
градски басейн
градски басейн

Място на
провеждане
пл. „Екзарх Йосиф І“

градски басейн
кв. гара Бяла
Общински училища
пл. „Екзарх Йосиф І“

Запалване на коледната елха и градската коледна украса.
Коледен базар и концерти на самодейни и училищни състави.

Място на
провеждане
пл. „Екзарх Йосиф І“
пл. „Екзарх Йосиф І“

Концерт на Веселин Маринов.
Откриване на галерия с восъчни фигури в „Арт център Бяла”.
Коледна баница и тиквеник с късмети.

пл. „Екзарх Йосиф І“
„Арт център Бяла”
пл. „Екзарх Йосиф І“
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