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ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Плановете за развитие на общините са най-важният стратегически документ за 

устойчиво интегрирано местно развитие, служещ като инструмент за решаване на 

приоритетни за общините проблеми, и същевременно осигуряващ «вход» към 

националните и европейски финансови ресурси. С тези планове се определят 

средносрочните цели и приоритети за развитие на общините, в съответствие с целите и 

стратегиите на плановите документи от по-висок ранг, като се отчитат специфичните 

характеристики и потенциала на съответните общини.  

Планът за развитие на община Бяла, област Русе за периода 2014-2020 г. е 

основополагащ, стратегически, динамичен документ за  формирането и провеждането 

на устойчиво и балансирано местно развитие в общината, който очертава 

средносрочната перспектива за икономическо, социално, инфраструктурно и 

екологично развитие на общината за период от седем години. 

Последващата оценка на Общинския план за развитие на община Бяла, област 

Русе  за периода 2014-2020 г. е изготвена в изпълнение на нормативните изисквания на 

Закона за регионалното развитие, чл. 34, ал. 1, във връзка с чл. 8, ал. 2 от този закон, и 

чл. 26 ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие. Съобразно 

нормативните изисквания, последващата оценка се извършва не по-късно от една 

година след изтичането на периода на действие на Общинския план за развитие. 

Съгласно чл. 34, ал. 2 от Закона за регионалното развитие, последващата оценка 

следва да включи: 

1. оценка на степента на постигане целите и устойчивостта на резултатите; 

2. оценка на общото въздействие; 

3. оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси; 

4. изводи и препоръки относно провеждането на политиката за регионално и 

местно развитие. 

Планът за развитие на Община Бяла, област Русе 2014 – 2020 г. е разработен през 

2013 година, в съответствие с тогавашните изисквания на Закона за регионалното 

развитие, Закона за местното самоуправление и местната администрация, Закона за 

устройство на територията и останалите стратегически документи от по-висок ранг, 

действащи към онзи момент, с концепциите за пространствено развитие, както и с 

Методическите указания за разработване на общински планове за развитие (2014-2020 

г.). Той е естествено продължение на Плана за стратегическо развитие на Община Бяла, 

област Русе, за периода 2007-2013 г. 

Според изискванията на Закона за регионалното развитие, Планът за развитие на 

Община Бяла за периода 2014–2020 г. е в съответствие с предвижданията на 

Областната стратегия за развитие на област Русе (2014–2020 г), съобразен е с целите и 

приоритетите на Националната програма за развитие на Република България 2020, с 

целите и приоритетите на Оперативните програми, съфинансирани от фондовете на 

Европейския съюз, със Стратегия „Европа 2020”, с Националната стратегия за 

регионално развитие ( 2012 – 2022 г.), и с Плана за развитие на Северен централен 

район за планиране ( 2014 – 2020 г).   

Планът за развитие на Община Бяла, област Русе за периода 2014 – 2020 г.  е 

приет от Общински съвет – Бяла с Решение № 150 / Протокол № 12 от 29.11.2013 г., на 

основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА във връзка с чл.24, т.1 от Закона за регионалното 

развитие и чл.37, ал.1 от Правилника за неговото прилагане, действащи към 

тогавашния момент. 
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През м. ноември 2017 г. е извършена Междинна оценка за изпълнението на ОПР 

на община Бяла 2014 – 2020 г., целта на която е осигуряване на независима и актуална 

информация за постигнатите резултати от изпълнението на Общинския план за 

развитие за първите три години от неговото прилагане, както  и формулиране на 

необходимите изводи и препоръки за подобряване на управлението и координацията по 

изпълнение на заложените в него цели и приоритети. Направените препоръки целят  

повишаване степента на изпълнимост и приложимост на документа, като в същото 

време от Междинната оценка не следва ОПР  да се актуализира в неговата цялост. 

Основният стратегически документ на Община Бяла за периода 2014-2020 г. е 

допълван три пъти от началото на действието си до края на 2020 г. с Решения на 

Общински съвет Бяла, на основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1 т. 12 от ЗМСМА, във 

връзка с чл. 23, чл. 24 от Закона за регионалното развитие /в редакция преди изм. и доп. 

ДВ. бр.21 от 13 Март 2020г./ (ЗРР)и чл. 38, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона 

за регионалното развитие /отм. ДВ. бр.70 от 7 Август 2020г. (ППЗРР)/, както следва: 

1. С Решение № 157 по Протокол № 15 от 29.07.2016 г. на ОбС-Бяла се 

допълва ОПР 2014-2020 г. в частта: Приоритет 4: „Подобряване на качеството и 

достъпа до административни, образователни, здравни, социални и културни услуги“, 

Специфична цел 4.4 „Разширяване обхвата и вида на социалните услуги“, Мярка 4.4.1 

„Изграждане и обновяване на обекти на социалната инфраструктура“ с Дейност: 

„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”; 

2. С Решение № 244 по Протокол № 24 от 29.12.2016 г. на ОбС-Бяла се 

допълва ОПР 2014-2020 г. в частта: Приоритет 2: Подобряване и възстановяване на 

техническата инфраструктура, опазване на околната среда и природното богатство, 

Специфична цел 2.1: Доизграждане и модернизиране  на техническата  инфраструктура 

и подобряване качествата на средата, Мярка 2.1.7. Благоустрояване и обновяване на 

населените места с Дейности: 1. „Изграждане на площи за широко обществено 

ползване в град Бяла, област Русе, кв. 35, по плана на гара Бяла“; 2. „Реконструкция и 

изграждане на площи за широкообществено 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“. 

3. С Решение № 454 по Протокол № 42 от 30.03.2018 г. на ОбС-Бяла се 

допълва ОПР 2014-2020 г. в частта: Приоритет 4: „Подобряване на качеството и 

достъпа до административни, образователни, здравни, социални и културни услуги“, 

Специфична цел 4.5: „Развитие на културата, спорта и младежките дейности“, Мярка 

4.5.2.: „Обновяване, ремонт и оборудване на културни институции“, Дейност:  

 - „Изграждане на сграда за културни дейности в УПИ № ІІІ-142, зона за 

обществено обслужване, кв. 35, гара Бяла, обл. Русе“. Индикативната финансова рамка 

на инвестиционното намерение е в размер на 900 000,00 лв. /деветстотин хиляди/, а 

финансирането ще се осъществи от собствен финансов ресурс на общината; 

 - в частта: Приоритет 2: Подобряване и възстановяване на техническата 

инфраструктура, опазване на околната среда и природното богатство., Специфична цел 

2.1.: „Доизграждане и модернизиране на техническата инфраструктура и подобряване 

качествата на средата“, Мярка 2.1.3.: „Предотвратяване и ограничаване на последиците 

от природни бедствия и аварии“, Дейност: „Покриване на част от Беленска река“. 

Индикативната финансова рамка на инвестиционното намерение е в размер до 

400 000,00 лв. /четиристотин хиляди лева/, като финансирането ще се осъществи от 

собствен финансов ресурс на общината. 
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Последващата оценка на изпълнените общински планове за развитие е 

заключителният етап в комплексната система за оценяване реализацията на основните 

управленски документи. Чрез последващата оценка се прави рекапитулация на 

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

постигнатите очаквани ефекти за развитието на общината. Съизмеримостта на 

постигнатите резултати с първоначално формулираните цели води до търсене на 

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

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

период. Последващата оценка има за цел да установи как са използвани обществените 

ресурси, каква е ефикасността на извършените интервенции, в каква степен са 

потвърдени предвидените резултати и постигнати заложените цели. Тя проучва 

факторите за регистрирания успех или неуспех на намеренията за промяна, прави 

обобщени изводи за устойчивостта на резултатите 

Целта на настоящата последваща оценка е да осигури достоверна и надеждна 

информация за постигнатите резултати от прилагането на Общинския план за развитие 

на община Бяла през периода 2014-2020 г. и да се направят препоръки относно 

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

управлението на общината през новия програмен период. За постигането на тази цел е 

извършено изследване на резултатите от изпълнението и общото въздействие на ОПР и 

са формулирани произтичащите от него изводи и препоръки за подобряване на 

политиката за регионално и местно развитие през новия програмен период. 

 Основните критерии при извършване на последващата оценка на  Общинския 

план за развитие на община Бяла през периода 2014-2020 г., са: приложимост, 

обоснованост, ефективност, ефикасност, въздействие и устойчивост на целите и 

мерките в Плана и на резултатите от тях. В изготвянето и обсъждането на проекта на 

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

периода 2014-2020 г. взеха участие представители на Общинската администрация и 

различни заинтересовани страни.  

Роля на последващата оценка: 

Ролята на последващата оценка като инструмент на доброто управление се 

откроява в няколко аспекта:  

1. Осигурява отчетност и контрол – последващата оценка предоставя информация 

в каква степен планът е  постигнал своите цели, доколко рационално са използвани 

публичните ресурси,  какви са обществените въздействия, и т.н. Така се дава 

възможност на заинтересованите страни да получат актуална и достоверна информация 

с решаващо значение за разкриването на злоупотреби и за защита на техните интереси; 

2. Създава прозрачност – процедурите, институциите и информацията, свързани с 

последващата оценка, са пряко достъпни за заинтересованите страни и обществеността, 

което дава възможност общинските  планове да бъдат правилно разбирани, 

наблюдавани и оценявани от местната общност; 

3. Гарантира отговорност на управлението – тя изисква ръководителите и 

служителите в Общинска администрация – Бяла да се  съобразяват с интересите на 

всички целеви групи и заинтересовани страни при разработването и изпълнението на 

общинските планове за развитие, да вземат мерки при критика или изисквания, 

поставени от гражданите, както и да поемат отговорност за грешки и некомпетентност; 

4. Създава механизми за участие на гражданите в управлението, като те 

получават възможност да участват във вземането на решения по отношение на 

оценката и промените при реализацията на общинските планове и програми – пряко 

или опосредствано от легитимните институции, които представляват техните интереси; 
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5. Тя е инструмент за съгласуване на различните интереси и за постигане на 

широко  съгласие по това, кое е в интерес за общината и където е възможно – да се 

постигне съгласие по мерките и дейностите за осъществяването на стратегическите 

цели и приоритети на общинските планове и програми, с което заинтересованите 

страни получават възможност за влияние върху тях;  

6. Последващата оценка  има важно значение за идентифициране на тенденциите, 

за  проследяване на  прогреса, за извличане на поуките, за хармонизация на действията 

с променящите се условия, с цел да се отговори на новите предизвикателства,  да се 

развие съответния капацитет на администрацията; 

7. Последващата оценка  може да послужи като коректив на цялостния процес на 

развитие и управление на територията. Тази оценка дава  добра основа за качествено 

планиране и последващо надграждане, за подобряване на процеса на разработване на 

местните стратегически документи, които ще действат през следващия програмен 

период; 

8. Последващата оценка  дава възможност да се установи как са използвани 

обществените ресурси, каква е ефикасността на извършените интервенции, в каква 

степен са постигнати предвидените цели, да се анализират факторите за постигнатия 

успех или провал, за устойчивостта на резултатите и въздействията на плана;  

9. Разработването на последваща оценка съдейства за подобряване опита на 

администрацията в планирането и прилагането на публични програми и политики в 

областта на планирането и управлението на територията; 

10. Обобщените изводи от последващата оценка могат да бъдат валидни и при 

реализацията на други сходни политики или програми на общинско ниво. 

Особености на методологията на разработване на последващата оценка: 

Разработването на последващата оценка е сложен и отговорен процес. Тя следва 

да предостави независимо мнение относно  реалистичността на поставените цели 

спрямо постиганите резултати, оценка доколко са подбрани подходящите приоритети 

за изпълнението им и адекватността на предприетите действия за реализацията им, да 

даде оценка на ефективността и въздействието на резултатите от провежданите 

дейности, както и да улесни процеса на вземане на решения, свързани с подготовката 

на плана за следващия програмен период. При нейното разработване следва да се 

изхожда от общите принципи на ЕК за осъществяване на оценки: получаване на 

подкрепен с доказателства и методологически коректен анализ на резултатите; 

гарантиране на безпристрастност на оценъчния процес и на неговите резултати; 

активно въвличане на всички заинтересовани страни в процеса на подготовката на 

последващата оценка; прилагане на изискванията на основните хоризонтални политики 

на ЕС.  

Последващата оценка на общинския план за развитие  се извършва чрез 

сравняване на постигнатите резултати с данните за изходното състояние и базисния 

сценарий за социално-икономическото развитие на общината през седемгодишния 

програмен период. 

Методологията изисква: 

1. Освен обективните технически и икономически резултати, да бъдат отчетени и 

неподлежащите на количествена оценка резултати, както и косвените резултати; 

2. Да се даде оценка не само на използването на финансовия и ресурсен 

потенциал, но и  да се отчете физическия прогрес върху територията на община Бяла 

(настъпващи промени в състоянието на средата в резултат от предприетите 

интервенции); 



ПОСЛЕДВАЩА ОЦЕНКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БЯЛА, ОБЛАСТ 

РУСЕ 2014 - 2020 г. 

8 

 

3. Да бъдат оценени: законосъобразността; икономичността; ефективността; 

ефикасността и качеството на изпълнение на мерките в Общинския план за развитие, 

чрез формулираните индикатори за измерване на изпълнението; 

4. Като оценка на интервенция, която е приключила, последващата оценка трябва 

да обхване всички дейности и мерки, описани в Плана, както и анализ на постигането 

на стратегическите цели. Тя трябва да анализира факторите за успех или неуспех, както 

и устойчивостта на резултатите и въздействията, а също - да обоснове съответни изводи 

и препоръки относно провеждане на политиката за регионално и местно развитие; 

5. Последващата оценка се основава на проверена и достоверна информация от: 

а)  Годишните доклади за наблюдение на изпълнението на Плана за развитие на 

община Бяла 2014 – 2020 г. съответно за: 2014; 2015; 2016; 2017; 2018; 2019 и 2020 

години, представяни от Кмета на общината и приемани и утвърждавани със съответни 

решения от Общинския съвет на община Бяла; 

б) Междинната оценка на изпълнението на Плана за развитие на община Бяла 

2014-2020 г., приета от Общинския съвет на община Бяла през м. ноември 2017 г; 

в) Протоколи от заседания и решения на Общинския съвет на община Бяла през 

периода 2014 – 2020 г, свързани с промени в Общинския план за развитие, без да се 

изменят визията, целите и приоритетите на предварително утвърдения план; 

г) Извършени проверки от страна на общинската администрация и други 

заинтересовани страни относно изпълнението на Плана за развитие на община Бяла 

2014-2020 г.; 

д) Външни независими оценки от органи на по-високо управленско равнище; 

е) Документи на общината, свързани с изпълнението на отделните мерки в 

Общинския план за развитие - отчети, доклади и др. документи, предоставени от 

отделни звена в структурата на общинска администрация; 

6. Използване както на количествени, така и на качествени оценки на резултатите 

от изпълнението на Общинския план за развитие на община Бяла за периода 2014 – 

2020 г. 

Докладът от последващата оценка е публичен и подлежи на разглеждане и 

приемане от Общинския съвет.  

 

I. АНАЛИЗ  НА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 

ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2014 – 2020 г. 

 

Акцентът на  анализа на резултатите от изпълнението на Общинския план за 

развитие 2014 – 2020 г., в този раздел се поставя преди всичко върху открояване на по-

значимите постигнати резултати и на неизпълнените дейности, на пропуските и 

проблемите при изпълнението на заложените в Плана приоритети, стратегически цели, 

мерки и дейности. Този анализ позволява в следващия Раздел II да се даде обективна 

оценка на степента на постигане целите и устойчивостта на резултатите от 

изпълнението на ОПР 2014 – 2020 г. 

В табличен вид в Приложение № 1 e представeна пълна информация относно 

резултатите от изпълнението на Общинския план за развитие, от началото на плановия 

период – м. януари 2014 г., до м. декември 2020 г., която е детайлизирана по 

приоритети, стратегически цели, мерки и дейности за всяка година от плановия период. 

В стратегическата част на Общинския план за развитие на община Бяла 2014-2020 

г. са включени: визия, 1 главна цел, 3 стратегически цели, 4 приоритета, 13 специфични 

цели и 40 мерки. Общият брой на предвидените дейности към мерките  е 159. 
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Визията отразява желанието за достигане на определено ниво на  развитие на 

община Бяла. Тя е консолидирана, обобщена представа/желание на една общност за 

стандарта на живот и качествата на средата, която изгражда, поддържа и обитава.  

Визията за развитие на община Бяла, отразена в ОПР 2014-2020 г. е: 

„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.” 

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

роля за постигането на устойчивото и балансирано местно развитие в различни аспекти 

–икономически, екологичен и социален. Във визията на ОПР е заложена прогнозата, че 

ще бъде оползотворен и развит специфичният потенциал на общината, ще бъде 

повишена степента на икономическо развитие и ще бъдат подобрени условията за 

живот. 

Главната цел за развитието на община Бяла до 2020 г. В ОПР е формулирана така: 

„Устойчиво местно развитие с икономически растеж и заетост, основани 

на потенциала и ресурсите на общината, подобряване на техническата 

инфраструктура и преодоляване на демографската криза и бедността“.  

Устойчивото развитие на района е свързано най-вече с преодоляване на 

демографската криза и бедността, чрез насърчаване на инвестициите, 

предприемачеството и оползотворяване на местния потенциал и ресурси. 

Стратегическите цели и приоритети на ОПР на община Бяла за периода 2014-2020 

г. като цяло са съгласувани и уместни по отношение на плановите и стратегически 

документи от по-високо ниво.   

Трите стратегически цели за развитие на община Бяла до 2020 г. са: 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1: Развитие на местната 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 2: 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 3: Повишаване и развитие на човешките ресурси,  

подобряване качеството и стандарта на живот, насърчаване на образованието и 

социалното включване. 

Първата стратегическа цел е насочена към развитие на местната икономика и 

усвояване на местния човешки, природен и ресурсен потенциал за привличане на 

инвестиции, с цел намаляване на безработицата и повишаване на доходите. 

Втората стратегическа цел предвижда подобряване на инфраструктурите и 

жизнената среда, опазване на природата и културно-историческото наследство.   

Третата стратегическа цел касае развитието на човешките ресурси, насърчаване на 

образованието и социалното включване за подобряване качеството на живот. 

Приоритетите в ОПР  се използват за базови при Последващата оценка на 

Общинския план за развитие на община Бяла за периода 2014 – 2020 г.  

Приоритет 1: Икономическо развитие на района, насърчаване на 

предприемачеството и инвестициите с приоритети промишленост, селско стопанство, 

логистика и туризъм. 

Приоритет 2: Подобряване и възстановяване на техническата инфраструктура, 

опазване на околната среда и природното богатство. 
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Приоритет 3: Преодоляване на демографската криза, подобряване качеството на 

живот, повишаване на заетостта, доходите и задържане на младите хора в района. 

Приоритет 4: Подобряване на качеството и достъпа до административни, 

образователни, здравни, социални и културни услуги. 

Първият и най-важен приоритет е насочен икономическото съживяване и 

развитие на района, насърчаване на предприемачеството и инвестициите с приоритети 

селско, горско стопанство и туризъм за цялостно подобряване на жизнения стандарт на 

населението.  

Вторият приоритет касае възстановяването и поддръжката на техническата 

инфраструктура, опазването на околната среда и природното богатство. 

Третият предвижда преодоляване на демографската криза, подобряване на 

качеството на живот, създаване на условия за заетост и доходи за задържане на младите 

хора в района. 

Четвъртият приоритет на ОПР на община Бяла 2014-2020 г. е насочен към 

подобряване качеството и достъпа до услуги във всички сфери на обществения живот. 

 В своята съвкупност така формулираните стратегически цели и приоритети и 

тяхната успешна реализация допринасят за изпълнение на визията и постигане целите 

на регионално, национално и европейско ниво. 

Анализът на постигнатите резултати по отделните приоритети в ОПР на община 

Бяла за периода 2014-2020 г., показва следното: 

По Приоритет I:  

Специфична цел 1.1: Насърчаване на предприемачеството, инвестициите и 

иновациите: 

Към тази специфична цел са предвидени 3 мерки: 

Мярка 1.1.1. Стимулиране на местното предприемачество: 1 

Към мярка 1.1.1. в ОПР са предвидени 9 дейности: 

През 2018 г. е изпълнена дейност: „ Ремонт на кооперативен пазар в град Бяла“, 

като е положена асфалтова настилка на стойност 36 511,00 лв., с източник на 

финансиране  целевата субсидия за капиталови разходи. Със собствени средства е 

закупена метална конструкция на стойност 18 940,00 лв.;  

Във връзка с изпълнението на дейност - Създаване на нови и разрастване на 

съществуващите предприятия в промишлеността, търговията, услугите и туризма, през 

плановия период 2014 – 2019 г. са създадени 2 общински предприятия: Общинско 

предприятие „Комунални дейности и услуги“ – град Бяла, и Общинско предприятие 

„Регионално депо Бяла“   

По дейност: Повишаване конкурентоспособността на МСП чрез подобряване 

качеството на продукцията, производителността на технологиите и управлението в 

предприятията,  в „Модул“ Бяла АД е изпълнен проект: „Осигуряване на добри 

безопасни условия на труд, чрез подобряване на професионалния и здравен статус на 

работниците и служителите в: „Модул“ Бяла АД . 

По дейност: Подобряване информираността на бизнеса -  Община Бяла редовно 

уведомява представителите на бизнес средите за възможностите за финансиране на 

проекти, посредством провеждане на територията на общината на  информационни дни  

на Областния информационен център-Русе и Областна дирекция по земеделие- Русе. 

 
1 Подробна информация за изпълнението на дейностите за всички мерки, по години на 

плановия период 2014 – 2020 г., е дадена в Приложение № 1. Резултати от изпълнението на 

Общинския план за развитие на община Бяла за периода  януари 2014 г. - декември 2020 г.  
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Тези институции оказват и техническа помощ на бенефициентите при подготовка на 

проектите . 

За останалите 5 дейности по мярка 1.1.1. които са ангажимент основно на бизнеса, 

липсва информация за изпълнението им. 

Мярка 1.1.2: Създаване на публично-частни партньорства и инициативи за 

икономическо развитие: 

По тази мярка са предвидени седем дейности, три от които са които са изпълнени, 

две са изпълнени частично, а за две от тях не е налична информация за изпълнение.  

Относно трите изпълнени дейности по мярката: 

-  Ежегодно Общинският съвет приема общинска Годишна програма за 

управление и разпореждане с имоти общинска собственост, в която са отразени всички 

свободни за наемане и продажба имоти. При необходимост, през годината Програмата 

се актуализира. Програмата и допълненията й се публикуват в официалния сайт на 

общината за информация на всички заинтересовани лица; 

- Община Бяла подпомага инвеститорите, желаещи да развиват бизнес на 

територията й, като предлага подходящи помещения и сгради за инвестиционните им 

намерения; 

- Ежегодно Кметът на общината провежда срещи с обществеността и бизнеса, за 

да ги информира за инвестиционните намерения и за изпълнението на текущите 

проекти, както и да предоставя информация за икономическия потенциал на общината. 

В края на периода се използваха и алтернативни подходи за провеждане на такива 

срещи, като се осъществиха онлайн предавания,  излъчвани в регионалния ефир; 

Частично са изпълнени дейностите:  Развитие на ПЧП;  и Подобряване на достъпа 

и инфраструктурата, развитие на рибовъдство и риболовен туризъм на язовир Дряновец 

и язовир Босилковци (ПЧП).   

По тези дейности:  

а) през 2015 г. са отдадени за осъществяване на дейности по рибопроизводство и 

риборазвъждане за период от 10 години 5 язовира, намиращи се на територията на 

Община Бяла;  

б) през 2017 г., в резултат на изпълнение на проект по подмярка 19.1  „Помощ за 

подготвителни дейности“ на Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от 

ПРСР 2014 – 2020 г., е учредена Местна Инициативна Група „Бяла – Борово 2016; 

проведени са информационни дейности в населените места; изготвени са 

информационни материали за информиране на местното население в Общините Бяла и 

Борово; организирани са обучения на екипа и местни лидери; извършени са проучване 

и анализ на пазара, средата, настроенията, участниците и е създадена база данни за 

територията на двете общини. В резултат на това е изработен проект на Стратегия за 

водено от общността местно развитие. 

За дейностите - Провеждане на ежегодни празници на строителя „Колю Фичето” 

със строително изложение и Разработване на стратегия за привличане на инвестиции и 

реализация на публично-частни партньорства, не се отчита изпълнение.   

Мярка 1.1.3: Стимулиране на  сътрудничеството и партньорството 

По тази мярка са предвидени  три дейности, които са изпълнени, а именно:  

- Развитие на международното сътрудничество и връзки с побратимени градове; 

- Развитие на междуобщинско сътрудничество и дейности; 

- Съвместни проекти в партньорство с НПО. 

По посочените три дейности: 
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а) През плановия период се осъществява успешно  сътрудничество с 

побратимените общини в Румъния – Малу и Градинари и Окръжен съвет-Гюргево. С 

тях община Бяла съвместно изпълни или са в процес на изпълнение следните проекти:  

 - GRADe - Съвместна система за превенция и управление на риска за общините 

Градинари-Малу-Бяла, за безопасен и развит трансграничен регион“ по програмата за 

трансгранично сътрудничество Interreg V–A Romania-Bulgaria- за закупуване на 

техника за овладяване на кризисни ситуации, провеждане на обучителни семинари на 

населението от трансграничния регион за превенция на тежки последици от 

наводнения, пожари и снегонавявания и др.;  

- B-TeN - "Подобрени пътни възли Гюргево-Бяла за по-добра връзка с 

инфраструктурата на мрежата ТЕN-Т“, за ремонт и реконструкция уличното платно, 

тротоари и ул. осветление на 8 големи свързващи улици в град Бяла с приблизителна 

дължина 4,8 км.;  

- „СоБи - Подобряване на координацията и социалните политики между Община 

Бяла и Комуна Градинари за ефективен трансграничен регион“, включващ дейности по 

доизграждане и оборудване на Дом за възрастни хора;  

 б) През 2014 г. е приключен проект по ОПАК „Повишаване ефективността на 

общинските администрации чрез стратегическо планиране на организационното 

развитие и оптимизация на работните процеси и административни структури/ звена в 

Община Бяла и Община Ценово” 

Поставено е начало в междуобщинско сътрудничество между Община Бяла и 

Община Борово. През 2015 г. е подадено съвместно Заявление за изразяване на интерес 

за предоставяне на финансова помощ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни 

дейности“ на Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за 

развитие на селските райони 2014 – 2020 г. Проектът завърши с изработването на 

проект на Стратегия за местно развитие; 

в) Сключени са 2 договора за възлагане управлението на съответните социални 

услуги в ЦСРИ и ЦНСТ, със Сдружение с обществено полезна дейност 

„ЕКВИЛИБРИУМ“ – РУСЕ със срок на действие: 3 години – от 01.07.2016 г. до 

30.06.2019 г. (през 2019 г. са сключени нови 2 договора, с които се възлага 

управлението на социалните услуги до 21.08.2022 г). 

През плановия период 2014 -2020 г е осъществена съвместна работа на общината 

със Сдружение „Българо-Румънски трансграничен институт по медиация” (БРТИМ) 

Русе.  

Специфична цел 1.2: Развитие на селското и горското стопанство 

Към тази специфична цел са предвидени 4 мерки: 

Мярка 1.2.1: Разнообразяване на земеделските култури 

По тази мярка са изпълнени 2 дейности: 

- Увеличаване на трайните насаждения (лозя, овощни градини); 

- Развитие на зеленчукопроизводство; 

Подробна информация за изпълнението  на тези две дейности през отделните 

години на плановия период е дадена в Приложение № 1. От Приложение № 1 се вижда, 

че площите на трайните насаждения се увеличават, като най-много са тези засадени 

през 2016 г.  с орехи (887,1 дка) и лешници (886,6 дка), докато тенденциите в 

развитието на зеленчукопроизводството през годините на отчетния период са 

колебливи. 

Липсва информация за изпълнение по две от дейностите - Изграждане и 

модернизиране на хидромелиоративна инфраструктура; и  Увеличаване на площите за  

поливното земеделие, които са ангажимент главно на бизнеса. 
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Мярка 1.2.2: Развитие на животновъдството 

По тази мярка е изпълнена дейността: Създаване, модернизация и разширяване на 

животновъдните обекти, подробна информация за изпълнението на която по години на 

плановия период е дадена в Приложение № 1. За другата мярка, които представлява 

ангажимент изключително на бизнеса -  Внедряване на стандарти за качество и 

изисквания за хуманно отглеждане на животните – липсва информация за стартирало 

изпълнение. 

Мярка 1.2.3: Подпомагане развитието на устойчиво и високоефективно селско 

стопанство 

По тази мярка две от дейностите: Стартова помощ за развитие на малки 

стопанства от млади фермери; и Технологично обновяване на земеделските стопанства 

са изпълнени. 

В изпълнение на тези дейности: 

а) През периода 2014 – 2016 г. са финансирани 5 проекта за създаване на нови 

стопанства на млади фермери в община Бяла. По справка на ДФ“Земеделие“, за 

периода 2017 – 2020 г. подпомогнатите млади фермери по ПРСР в община Бяла са 15; 

б) През периода 2014 – 2016 г. са финансирани 12 проекта за модернизиране на 

земеделски стопанства  в община Бяла. По справка на ДФ“Земеделие“, за периода 2017 

– 2020 г. по ПРСР в община Бяла са сключени 20 договора, на обща стойност 9 110 902, 

59 лв. 

Изпълнението на третата дейност - Подобряване на научно-техническото, 

информационното, организационното и пазарното обслужване на местните 

селскостопански производители, е осъществявано посредством извършения през 

отчетния период ремонт на кооперативен пазар в град Бяла, и чрез съдействието на 

Община Бяла фермерите да получават навременна и пълна информация за 

възможностите за финансиране на проекти, за разширяване и подобряване на тяхната 

дейност.  

За две от дейностите - Инвестиции в преработка на селскостопанска продукция; и 

Насърчаване сдружаването на производителите и кооперирането на участниците във 

веригата за реализация на земеделски продукти и храни – липсва информация за 

стартирало изпълнение. 

Мярка 1.2.4: Поддържане и развитие на горските ресурси и развитие на ловно 

стопанство 

По тази мярка две от дейностите: - Подобряване превенцията срещу горски 

пожари; и Подобряване стопанисването на горите чрез увеличаване дела на отгледните 

сечи; са изпълнени. От информацията в Приложение № 1 е видно, че през  2015 г. е 

завършено строителството на наблюдателна кула за превенция на горски пожари, 

оборудвана със система за видеонаблюдение, сигнално-охранителна система, система 

за ранно откриване на горски пожари, система за локализиране – заземление и 

мълниезащита. Към нея има изграден център за управление и контрол, 

телекомуникация и метеорология, както и инфраструктурно оборудване.  

Подобрено е стопанисването на горите чрез увеличаване дела на отгледните сечи. 

 Другите две дейности, които са ангажимент изключително на Ловното дружество и 

бизнеса -  Създаване на ловни бази за развитие на ловното стопанство; и Развитие на 

събирането на билки, гъби и други съпътстващи дейности, също са изпълнени. 

Няма данни за изпълнение на дейността залесяване на пустеещи и неземеделски земи. 

Специфична цел 1.3: Насърчаване развитието на интегриран туризъм, чрез 

опазване, популяризиране и развитие на културното и природно наследство. 

Към тази специфична цел са предвидени 2 мерки: 
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По Мярка 1.3.1: Подпомагане развитието на местния туристически продукт и 

маркетинг на дестинациите: 

Към мярката са формулирани 6 дейности, като за всички се  отчита изпълнение, 

което по-подробно може да се види в Приложение № 1.  

Във връзка с изпълнението на тази мярка: а) Община Бяла участва в 

разработването на Дългосрочната стратегия за устойчиво развитие на туризма на 

Област Русе за периода 2020-2030 г.; б) Разработен е Проект на стратегия за устойчиво 

развитие на туризма в Община Бяла 2020-2030 г.;  в) В процес на развитие е идеята за 

развитие на интегриран туризъм, базиран на природно-ландшафтните и културни 

дадености и ресурси, която е заложена в областната стратегия за устойчиво развитие на 

туризма 2020-2030 г. и в проекта за стратегия на Община Бяла. Акцентувано е на 

възможностите за интегриран поклоннически туризъм с маршрут: Посещение на 

православните храмове и манастири на територията на общината: Манастир „Св. 

Петка“-с. Копривец, Църква „Свети Георги“- град Бяла и Храм „Свети ВКМЧ 

Пантелеймон“ – гара Бяла.; г) Проведени са множество културни събития, които   

привличат туристи през отчетния период, което е отразено подробно в Културния 

календар на общината, представляващ Приложение към Годишните доклади за 

изпълнение на ОПР; д) Община Бяла редовно участва в туристически форуми, 

организирани от Областната администрация- Русе; е) Община Бяла изработи и започна 

да разпространява нови рекламни материали - магнити с всички културни и 

исторически обекти на територията на общината; създаде и нова туристическа 

брошура. Рекламните материали се предлагат в поставените фургони пред строежа на 

Мултифункционалния културен център в квартал гара Бяла, както и на организираните 

благотворителни Коледни и Великденски базари, с участието на Община Бяла, 

училищата и социалните институции на територията на общината. През периода 2014-

2020 бяха създадени 2 документални филма: за Майстор Колю Фичето и неговия 

шедьовър - Моста над р. Янтра край град Бяла, и филма „Ангелът на милосърдието“ за 

живота, делото и саможертвата на баронеса Юлия Вревская, отдала живота си като 

милосърдна сестра в Руско-турската освободителна война 1877 -1878 г. и починала на 

българска земя, след заразяване с тиф по време на военните действия на наша 

територия. 

По Мярка 1.3.2: Развитие на природни, културни и исторически атракции  

В процес на реализация е дейността Възстановяване, опазване, експониране, 

социализиране, оборудване на туристически атракции, въвеждане на техники и 

програми за интерпретация и анимация и др., чрез предстоящото изпълнение на Проект 

„Консервация и реставрация на Моста на Колю Фичето в Община Бяла“ ; и  дейността 

Развитие на туристическата инфраструктура, необходима за нуждите на атракциите и 

подобряване на транспортния достъп, чрез развитието на инфраструктурата в района на 

православния храм „Свети Пантелеймон“ в квартал гара Бяла.  

По 2 от дейностите - Създаване на специализирана устройствена схема за 

развитие на туризъм в общината включена в общинска концепция за пространствено 

развитие; и Изграждане на екопътеки и велоалеи, липсва информация за изпълнение. 

По Приоритет II :   

Специфична цел 2.1: Доизграждане и модернизиране  на техническата  

инфраструктура и подобряване качествата на средата 

Към тази специфична цел са предвидени 7 мерки: 

Мярка 2.1.1:  Ремонт и поддръжка на републикански, общински пътища и улични 

мрежи 
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По тази мярка се отчита и най-значимото изпълнение на ОПР на община Бяла за 

периода 2014 – 2020 г. за всички планирани дейности, за което по години подробна 

информация е представена в Приложение № 1.  

През плановия период са изпълнени  дейностите: 

-  Ремонт на общински път Босилковци - гара Бяла (10 км), по проект: 

„Реконструкция и рехабилитация на част от IV-класен път VTR1233 (№ IV-40964) 

„Павел – Босилковци – Гара Бяла“ от общинската мрежа, от км 2+000 до км 12+000 с 

обща дължина 10 000 метра“;  

- Ремонт и рехабилитация на ІV-класен път Стърмен-Ботров (4,5 км), по проект 

„Рехабилитация на част от общински път  RSE 1003 /Ботров-Стърмен-Бяла/ от км. 

13+237 до км. 15+959, община Бяла»;  

- Ремонт и поддръжка на пътища от републиканска пътна мрежа на територията 

на община Бяла; като  през плановия период е рехабилитиран участък в много лошо 

експлоатационно състояние от път от републиканската пътна мрежа – ІІ – 51 „Бяла-

Копривец-Попово“ от км. 0+000 до км. 14+942, около 15 км; и е извършен основен 

ремонт на улица „Васил Левски” част от път ІІІ-501 Русе-Иваново-Две могили- Бяла, 

представляващ част от републиканската пътна мрежа; рехабилитация /изкърпване/ на 

част от път от републиканската пътна мрежа на път ІІ – 51 от км 0+000 до 1+000, който 

минава по ул. „Ст. Стамболов“ в гр. Бяла, на стойност 40 073,76 лв., осигурени от АПИ 

по споразумение. Изкърпването бе в обем на 1 360 кв. м., а положения асфалт 153 т.;  

- Рехабилитация на част от уличната мрежа в град Бяла;  

За тази дейност се отчита:  

1. Ремонт настилка ул.”Климент Охридски”-Бяла, 130 м2;                 

2. Асфалтова настилка ул. „Средна гора”-Бяла - 450 м2 ;                        

3. Ремонт паважна настилка ул.”В.Левски”-Бяла . 1552 м2;                      

4. Бетонова настилка ул.”Осъм” и част  от „Арда”-Бяла, 700 м2;        

5. Ремонт и разширение  /направа алеи/ гробищен парк, , 80 м1;           

6. Изкърпване улици без засичане в гр. Бяла, гара Бяла  и селата с „Уни Турбо” 

5000 , 2750 м2                                           

7. Ремонт тротоар и направа оттоци на ул.”В.Левски” – Бяла, 70 м2; 

8. Полагане бордюри кв.”Освобождение”-Бяла., 90 м1  

9. Ремонт и рехабилитация на улица „Георги Бенковски“ от ОК 382 до ОК 376 /от 

пл. „Екзарх Йосиф I“ до началото на улица „Братя Миладинови“/; 

10. Ремонт и рехабилитация на улица „Георги С. Раковски“-гара Бяла от ОК 182 

до ОК 67; 

11. Рехабилитация настилка част от улица „Братя Миладинови“ и зад 

кооперативния пазар; 

12. Основен ремонт настилка и тротоар на улица „Бунар Хисар“ от ОК 395 до 

ОК 368; 

13. Основен ремонт на част от улица „Климент Охридски“ в град Бяла; 

14. Основен ремонт на ул. "Капитан Бендерев" в гр. Бяла; 

15. Основен ремонт на част от ул. "Скобелева" в гр. Бяла; 

16. Основен ремонт на ул. "Кичево"  в гр. Бяла; 

17. Основен ремонт на ул. "Стефан Караджа" в гр. Бяла; 

18. Основен ремонт на ул. "Черни Дол"  в гр. Бяла; 

19. Основен ремонт на ул. „Македония“  в гр. Бяла.; 

20. Основен ремонт на ул. "Стефан Стамболов"  в гр. Бяла; 

21. Основен ремонт на ул. "Шишман"  в гр. Бяла; 

22. Основен ремонт на ул. "Никола Обретенов"  в гр. Бяла; 
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23. Основен ремонт на ул. "Янтра"  в гр. Бяла; 

24. Основен ремонт на ул. "Княз Борис І"  в гр. Бяла; 

25. Основен ремонт на ул. "Георги Живков"  в гр. Бяла; 

26. Основен ремонт на ул. "Капитан Бендерев" в гр. Бяла; 

27. Ремонт и полагане на асфалт на околовръстен път и кръстовище на улиците 

"Места", „Искър“, „Осъм“ и „Камчия“ в квартал „Освобождение“ в гр. Бяла; 

28. Полагане на асфалтова настилка на улица "Трайчо Костов"  в квартал гара 

Бяла; 

29. Ремонт на част от  улица "Христо Ботев"  в гр. Бяла; 

30. Ремонт на част от улица „Княз Батенберг“ в гр. Бяла; 

31. Полагане на асфалтова настилка на Общински кооперативен пазар в град Бяла; 

32. Ремонт на настилка пред блок „Тинтява“ в град Бяла; 

33.Изграждане на главна алея към църква „Св. Пантелеймон“ в квартал Гара Бяла; 

34. Изграждане на паркинг и подход към паркинг в квартал гара Бяла; 

35. Рехабилитация на площад в Кметство Лом Черковна; 

36. Рехабилитация /изкърпване/ на част от път от републиканската пътна мрежа на 

път ІІ – 51 от км 0+000 до 1+000, който минава по ул. „Стефан Стамболов“ в град Бяла 

в обем на 1 360 кв. м., и положен асфалт 153 тона. 

Рехабилитацията на уличната мрежа е извършена със средства основно по проект 

„Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици, тротоари и 

принадлежностите към тях в град Бяла“ , със срок  за реализация  от 16.03.2018 г. до 

15.03.2021 г. /Проектът е приключен 1 година по-рано, на 02.03.2020 г. с подаване на 

Заявка за окончателно плащане към ДФ „Земеделие“/, както и с целева субсидия за 

капиталови разходи и собствени средства.  

- Дейност Ремонт на общински път Бистренци-Дряновец-Копривец (12 км).  

Дейността: Ремонт и поддръжка на улична мрежа в селата Полско Косово, 

Копривец, Дряновец и Босилковци. е изпълнена частично през 2014 и 2017 година, 

доколкото ремонт и поддръжка на улична мрежа са извършвани в селата  Полско 

Косово и Дряновец, но не са извършвани в селата Копривец и Босилковци.  

Не е извършван ремонт на общински път Босилковци – Пейчиново (4,4 км).  

Мярка 2.1.2: Изграждане на нова и реконструкция на съществуваща 

водоснабдителна и канализационна инфраструктура: 

Към мярката са предвидени 6 дейности, 4 от които са изпълнени, а именно: 

- Интегрирано управление на водите на територията на гр. Бяла, област Русе - 

етап I; 

- Реконструкция на водопроводната мрежа в Гара Бяла; 

- Саниране на съществуваща канализационна мрежа; 

- Реконструкция на водопроводната мрежа в гр. Бяла. 

Подробна информация за новите и реконструирани обекти на водоснабдителната 

и канализационна инфраструктура по години на плановия период 2014 – 2020 г. е 

дадена в Приложение № 1. 

За 2 от мерките -  Подмяна на част от водопроводната мрежа на с. Босилковци; и  

Реконструкция на част от водопроводната мрежа на с. Копривец, не е налична 

информация за стартирало изпълнение през плановия период.  

Мярка 2.1.3: Предотвратяване и ограничаване на последиците от природни 

бедствия и аварии: 

Към мярката са предвидени 3 дейности, от които едната е изпълнена частично,  

като нейното изпълнение се изразява в направена подпорна стена с габиони на ул. 

„Сливница“ в град Бяла с дължина 15 метра на стойност 2 960,80 лв. и извършваното 
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периодично почистване на речните корита от наноси и замърсявания на реките Янтра, 

Шипа и Беленска. 

Другата дейност - Разработване на План за действие при природни бедствия и 

аварии е изпълнена. Планът е разработен и одобрен с Решение на Общински съвет-град 

Бяла № 29 по Протокол № 4 от 27.12.2019 г., съгласуван с Областния управител на 

Област Русе. 

Не е изпълнена дейност - Покриване на част от Беленска река. 

Мярка 2.1.4: Подобряване качеството и обхвата на телекомуникациите: 

Мярката включва две дейности, които са изпълнени, а именно: 

- Осигуряване на широколентов достъп и преодоляване на “цифровата изолация”; 

- Подобряване качеството и обхвата на мобилните комуникационни услуги.  

В изпълнение на тези дейности, през 2020 г. Община Бяла кандидатства  за 

финансиране в европейската инициатива WIFI4EU за осигуряване на безплатен 

безжичен достъп на Интернет за жителите на населените места в общината. Бяха 

инсталирани 10 точки за безплатен достъп до Интернет на обществени места и открити 

паркове в селата Дряновец, Полско Косово и Босилковци. Финансирането бе в размер 

на 15 000,00 евро, а ангажимента на общината за абонамент е в рамките на 3 години 

към доставчика, който също бе уговорен да е безплатен. 

Мярка 2.1.5:  Повишаване на енергийната ефективност и ВЕИ: 

Мярката включва три дейности, две от които са изпълнени, а именно: 

- Повишаване енергийната ефективност на жилищни и обществени сгради; 

- Въвеждане на ВЕИ в общинска инфраструктура 

За обектите – жилищни и обществени сгради, на които е повишена енергийната 

ефективност и за въвеждането на ВЕИ в общинската инфраструктура, подробна 

информация по години е представена в Приложение № 1. 

Мярката „Усвояване потенциала на територията за използване на слънчева 

енергия“, се изпълнява текущо, като  на покривите на общинско болнично заведение 

МБАЛ „Юлия Вревская” ЕООД” и на други обществени и частни сгради се монтират 

слънчеви колектори.  

През последните години в общината е налице засилен интерес към фотосоларните 

панели и изграждането на фотоволтаични паркове, по различни проекти и програми. 

През 2014-2020 г. са изградени и инсталирани фотоволтаични системи за производство 

на електричество от слънчевата енергия, на територията на няколко населени места в 

общината: 

- с. Копривец – 6 бр.; с. Полско Косово- 2 бр.;с. Пейчиново – 5 бр.; с . Босилковци- 

3; с. Стърмен – 1 бр.; 

Мярка 2.1.6:   Комплексно планиране и устройство на територията: 

Мярката включва четири дейности, две от които са изпълнени: 

- Разработване на Общ устройствен план на община Бяла.  ОУП на Община Бяла 

бе приет от Общински съвет- Бяла, с Решение № 89 от 11.06.2020 г.; 

- Разработване на Програма за опазване на околната среда, включваща и 

управлението на отпадъци на територията на общината; Във връзка с тази дейност 

ежегодно Общинският съвет приема отчет за изпълнение на “Програма за управление 

на дейностите по отпадъците на община Бяла“ 

Частично, само по отношение на реконструираните  по проекти сгради, е 

изпълнена дейността - Паспортизация на всички общински сгради – описание на 

сградния фонд, съоръженията и въвеждане на система за наблюдение; 

Не е изпълнена дейност - Разработване на Концепция за пространствено развитие 

на община Бяла, акцентираща на приоритетните зони на територията на общината 
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Мярка 2.1.7:  Благоустрояване и обновяване на населените места: 

Пет  дейности по мярката са изпълнени, а именно: 

- Ремонт и обновяване на площади;  

- Ремонт и обновяване на сгради на кметства; 

- Рехабилитация на обществени зелени площи-паркове, градини и детски 

площадки за населените места в община Бяла; 

- Насърчаване на частните инвестиции за подобряване на жилищната среда; 

- Изграждане на площи за широко обществено ползване в град Бяла, област Русе, 

кв. 35, по плана на гара Бяла; 

- За последната дейност по тази мярка: Реконструкция и изграждане на площи за 

широкообществено 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, е подготвен инвестиционен проект, с който да кандидатства за финансиране през 

2017 г. по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., но проектът не е 

одобрен. 

В Приложение № 1 е дадена подробна информация за конкретните обекти по 

населени места и години, които са били предмет на благоустрояване и обновяване по 

тази мярка. 

Специфична цел 2.2: Опазване на околната среда и пълноценно използване на 

природните ресурси   

Мярка 2.2.1: Укрепване и поддържане на изградената мрежа от защитени 

територии: 

 Мярката включва четири дейности, две от които са изпълнени: 

- Изготвяне на планове за управление на Защитените местности в общината; 

- Поощряване на граждански инициативи за опазване на природата. 

Липсва информация за стартирало изпълнение през отчетния период по две от 

мерките: 

- Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие и почвите; 

- Насърчаване на екосистемните услуги, вкл. Натура 2000 и зелена 

инфраструктура. 

Мярка 2.2.2: Подобряване управлението на отпадъците: 

По тази мярка са изпълнени пет от дейностите, а шестата е в процес на 

изпълнение. 

През плановия период са изпълнени дейностите: 

- Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион 

Борово (Бяла, област Русе); 

- Подобряване на съществуващите практики и условия за събиране, 

транспортиране, депониране обезвреждане и рециклиране на битови и промишлени 

отпадъци; 

- Изграждане на две площадки за компостиране на биоразградими отпадъци;   

- Ликвидиране на нерегламентирани сметища в общината; 

- Информационна кампания във всички населени места за подобряване 

екологичната култура на населението 

В процес на изпълнение е дейност - Рекултивация на замърсени територии. 

По Приоритет III :   

Специфична цел 3.1: Подобряване достъпа до заетост и създаване на нови 

работни места  
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Мярка 3.1.1: Подобряване условията на труд и повишаване на доходите: 

Мярката включва две дейности, за които се отчита изпълнение, а именно: 

- Подобряване на условията и повишаване безопасността на труда в 

предприятията. В изпълнение на дейността, в „Модул“ Бяла АД е изпълнен проект 

„Осигуряване на добри безопасни условия на труд, чрез подобряване на 

професионалния и здравен статус на работниците и служителите“; 

- Повишаване производителността на труда и доходите. Дейността е ангажимент 

изключително на бизнеса. Статистическите данни за плановия период 2014 -2020 г. 

показват определено повишаване на производителността на труда и увеличаване на 

доходите на заетите лица в община Бяла както в публичния, така и в частния сектор. 

Мярка 3.1.2: Насърчаване на работодателите за наемане на работа на младежи 

до 29 години 

Мярката включва две дейности, които са изпълнени: 

- Наемане на работа на млади хора за чиракуване и стажуване; В изпълнение на 

дейността, Община Бяла реализира Проект „Обучения и заетост за младите хора“, 

финансиран Договор № ОЗМ-1-07-01-28-1 от 28.01.2016 г. по Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г., по който бяха обучени 60 безработни 

младежи до 29 годишна възраст и им се осигури заетост в продължение на действието 

на проекта; 

- Старт в кариерата за лица завършващи средно и висше образование; През 2015 г. 

по мярка  „Старт в кариерата“ на ОПРЧР са наети 2 лица, а през 2017 г. – 3 лица. 

Мярка 3.1.3: Стимулиране на самостоятелна заетост, предприемачество и 

създаване на нови предприятия, включва две дейности, които са изпълнени, а именно:  

- Стартиране на самостоятелна стопанска дейност; 

През плановия период 2014 -2020 г. е налице увеличение на регистрираните 

фирми в община Бяла, в сравнение с предходния  планов период. Новорегистрираните 

фирми са основно в сферата на търговията и услугите, като преобладават микро- и 

малките предприятия, стартиращи свой самостоятелен  бизнес. 

- Обучения на безработни лица за разработване и управление на собствен бизнес. 

Дейността се осъществява в рамките на проектите и програмите на Бюрото по труда, 

които имат такава насоченост.  През плановия период Бюрото по труда реализира 

курсове с възможност обучаваните лица да стартират собствен бизнес - например през 

2020 г. са проведени курсове по козметика и фризьорство. 

Мярка 3.1.4: Стимулиране на трудовата мобилност за увеличаване равнището 

на заетостта и доходите 

По тази мярка е изпълнена дейност - Осигуряване на редовен обществен 

транспорт за насърчаване на трудовата мобилност в общината, като общинската 

транспортна фирма „Беску“ осигурява редовен транспорт на жителите на малките 

населени места в общината, чиито работни места се намират в град Бяла; 

Другата дейност  - Преференции за транспорт до работното място, която е 

ангажимент на бизнеса, се изпълнява частично. В Община Бяла 1 служител ползва 

преференции за транспорт, като пътните  разходи се поемат от общината. 

Мярка 3.2.1: Повишаване професионалните умения и квалификацията на 

работната сила, включва две дейности, които са изпълнени: 

- Повишаване относителния дял на лицата с висше образование. Липсват актуални 

статистически данни, тъй като последното преброяване на населението е от 2011 г, а 

следващото предстои през 2021 г. По емпирични данни обаче,  в общината се 

наблюдава повишаване на относителния дял   на лицата с висше образование в 

сравнение с предходния планов период;  
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- Обучителни курсове за квалификация и преквалификация на безработни лица; 

Дейността се осъществява в рамките на проектите и програмите на Бюрото по труда, 

които имат такава насоченост - за лични асистенти, работници по озеленяване, 

козметика и фризьорство, и др. 

Мярка 3.2.2: Превенция на отпадането от пазара на труда, включваща 

изпълнение по двете дейности: 

- Стимули за повишаване на пригодността за заетост на работната сила, в т.ч. за 

лица над 50-годишна възраст – Информация за изпълнението на дейността по години от 

плановия период 2014 – 2020 г. се съдържа във  всеки годишен доклад,  който включва 

данни за безработните лица, които са назначени по мерки и програми в общината, вкл. 

и по програмата за помощ при пенсиониране.  

- Насърчаване на работодателите за запазване и увеличаване на заетостта; Някои 

работодатели получават преференции за назначаване на безработни лица с регистрации 

в Бюрото по труда - след като ги оставят на работа след изтичане на програмата, 

работодателите ползват преференции да изплащат 50 % или 100 % от заплатата им като 

помощ от Бюрото по труда, в зависимост от условията на съответния договор за период 

от 6 месеца след назначението на работника или служителя. 

Изпълнението на дейността включва и предприетите мерки от правителството за 

запазване на работните места по време на Ковид-кризата.  

Специфична цел 3.3: Насърчаване на трудовата активност и социалното 

включване на групи в неравностойно положение 

Мярка 3.3.1: Повишаване на икономическата активност и намаляване 

равнището на безработица сред групи в неравностойно положение на пазара на труда 

За изпълнението на две от дейностите: - Осигуряване на адаптирани работни места за 

нуждите на хора с увреждания; и - Курсове за професионална квалификация и 

повишаване икономическата активност на лица в неравностойно положение, Дирекция 

„Социално подпомагане“ – град Бяла реализира ежегодно проекти за адаптиране на 

работна среда за наетите при тях служители с увреждания, а в  реализираните програми 

за годината са включени  и лица с увреждания. 

Дейността - Насърчаване на социалната икономика и социалните предприятия се 

изпълнява чрез сътрудничеството с НПО, описано в Приоритет I, мярка 1.1.3.  

Мярка 3.3.2:  Интегриране на маргинализираните общности в обществения 

живот, включва дейностите:  

- Намаляване на бариерите за достъп на маргинализираните общности до пазара 

на труда; 

- Повишаване мотивацията на маргинализираните групи за включване в 

обществения живот. 

Изпълнението на посочените дейности е част от мерките за заетост на Бюрото по 

труда. Значителен брой от назначените  по програми лица са именно с цел намаляване 

на бариерите за достъп до пазара на труда и повишаване мотивацията на 

маргинализираните групи за включване в обществения живот.  

По-подробна информация за изпълнението на Специфична цел 3.1: Подобряване 

достъпа до заетост и създаване на нови работни места и Специфична цел 3.3: 

Насърчаване на трудовата активност и социалното включване на групи в 

неравностойно положение, е представена в Приложение № 1.  От приложението е 

видно, че по програми и проекти през 2015 г. са били наети 39 лица, през 2016 г. - 26 

лица, през 2017 г – 16 лица,  през 2018 г.- 95 лица, през 2019 г. – 69 лица, а през 2020 г. 

– 21 лица. 

По Приоритет IV:   
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Специфична цел 4.1: Подобряване на административните услуги и повишаване на 

институционалния капацитет 

Мярка 4.1.1. Повишаване на административния и институционален капацитет: 

Двете запланирани дейности по тази мярка са изпълнени, а именно: 

- Повишаване капацитета на общинската администрация и общинския съвет за  

управление, изпълнение, наблюдение и оценка на планови и стратегически документи; 

      - Предоставяне на услуги на „едно гише” и електронни административни 

услуги. 

В изпълнение  на тези дейности през плановия период: а) финализиран е Проект 

№ 12-11-52 „Повишаване на ефективността на общинските администрации чрез 

стратегическо планиране на организационното развитие и оптимизация на работните 

процеси и административни структури/звена в Община Бяла и Община Ценово”; б) 

Обособен е Център за информация и услуги на граждани, намиращ се на първия етаж 

на 2-та сграда на общината, с адрес пл. „Екзарх Йосиф І“ № 3, за който е обособен 

самостоятелен вход и лесен достъп и за хората с увреждания. 

Мярка 4.1.2. Подобряване на квалификацията и уменията на служителите в 

администрацията 

Мярката съдържа 2 дейности, които са изпълнени: 

-    Участие в обучителни семинари и специализирани квалификационни курсове. 

Във връзка с тази дейност, през 2014 – 2015 г.  е реализиран проект: "Община Бяла-

ефективна и компетентна в полза на гражданите”, с целеви групи: Служители от 

администрацията на Община Бяла; 

-    Обмен на опит с чуждестранни общини и въвеждане на добри практики за 

подобряване на ефективността в работата на служителите. В рамките на плановия 

период е осъществен проектът “SoBy” – добри практики в сферата на социалната 

политика на побратимените общини Бяла и Градинари в Румъния. 

Мярка 4.1.3. Повишаване информираността на гражданите за дейността и 

резултатите от работата на администрацията 

Двете дейности, включени в мярката, са изпълнени. 

Дейността - Въвеждане на мерки насочени към засилване на контрола, 

прозрачността, отчетността и утвърждаване на ефективни механизми за мониторинг, се 

изпълнява перманентно в рамките на вътрешната система за контрол на работата на 

общинска администрация; 

В изпълнение на дейността - Изграждане на нова административна култура, 

ориентирана към нуждите на обществото, чрез ефективни действия за публичност на 

административните услуги, през плановия период  са реализирани два проекта: 

1.„Повишаване ефективността на общинските администрации чрез стратегическо 

планиране на организационното развитие и оптимизация на работните процеси и 

административни структури/ звена в Община Бяла и Община Ценово”, финализиран 

през 2014 г;; и 2. "Община Бяла-ефективна и компетентна в полза на гражданите” 

реализиран през 2014 – 2015 г. 

Специфична цел 4.2: Осигуряване на качествено образование 

Мярка 4.2.1: Подобряване достъпа до предучилищно и училищно образование  

Предвидените пет дейности по тази мярка се изпълняват перманентно, като по-

подробна информация за изпълнението  на мярката е представено в Приложение № 1. 

Мярка 4.2.2: Обновяване на материалната и техническа база на 

образователните институции 

Мярката включва 6 дейности, 4 от които са изпълнени, като в Приложение № 1 е 

дадена подробна справка по обекти и години за изпълнението. Тези 4 дейности са: 



ПОСЛЕДВАЩА ОЦЕНКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БЯЛА, ОБЛАСТ 

РУСЕ 2014 - 2020 г. 

22 

 

- Подобряване на образователната инфраструктура, включително въвеждане на 

мерки за енергийна ефективност и достъпна архитектурна среда;  

- Доизграждане на новото крило на СОУ „П. Волов”- град Бяла;  

- Обновяване и оборудване на учебни кабинети, образователни лаборатории и 

работилници; 

- Адаптиране на детски площадки и спортни съоръжения в детските градини и 

училищата към изискванията за безопасност и функционалност.  

Частично е изпълнена дейност - Ремонт и саниране на НУ „Св. Св. Кирил и 

Методий” – гр. Бяла, ОДЗ „Стадиона” – Бяла и ЦДГ „1-ви юни” – Бяла, като проектът е 

финансиран по Инвестиционна програма на МС само за ОДЗ „Стадиона“.  

Липсва информация за изпълнение през плановия период на дейност- Основен 

ремонт на училище в с. Полско Косово. 

Специфична цел 4.3: Повишаване достъпа до устойчиви и качествени здравни 

услуги  

Мярка 4.3.1: Подобряване на материално - техническата база в 

здравеопазването 

Мярката включва две дейности, които са изпълнени, а именно: 

- Ремонт и обновяване на здравни служби и медицински кабинети; 

- Осигуряване на нови линейки и оборудване за ФЦСМП – гр. Бяла. 

По-подробна информация за изпълнението на тези дейности е представена в 

Приложение № 1. 

Мярка 4.3.2: Повишаване качеството и подобряване достъпа до здравни услуги 

Мярката включва две дейности: 

- Повишаване броя на медицинския персонал – През периода 2014 – 2020 г. е 

налице увеличаване на броя на медицинския персонал в общината, в сравнение с 

предходния планов период.  

- Частично е изпълнена дейността Осигуряване на мобилност на медицинските 

услуги. 

По-подробна информация за изпълнението на тези две дейности е представена в 

Приложение № 1. 

Специфична цел 4.4: Разширяване обхвата и вида на социалните услуги 

Мярка 4.4.1: Изграждане и обновяване на обекти на социалната 

инфраструктура 

Мярката включва 6 дейности, четири  от които са изпълнени, а именно: 

- Доизграждане на Дом за стари хора в град Бяла; 

- Ремонт на Дом за стари хора – с. Бистренци; 

- Изграждане и оборудване на Защитено жилище;  

- Създаване на Център за настаняване от семеeн тип за деца. 

Не са изпълнени дейностите:  

- Изграждане на Ресурсен център за деца със специални образователни нужди; 

- Създаване на Хоспис в община Бяла (ПЧП);, които са били предвидени за 

реализация чрез ПЧП; 

- 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. 

Мярка 4.4.2: Подобряване качеството и достъпа до социални услуги в 

общността 

Всички 4 дейности по тази мярка са изпълнени, като подробности по 

реализацията им по години са дадени в Приложение № 1. 
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През плановия период 2014 – 2020 г продължи предоставянето на услугите 

„Личен асистент”, „Домашен социален патронаж“,”Обществена трапезария“,  

До края на 2021 г. продължава изпълнението на проект "Приеми ме 2015" . 

Специфична цел 4.5: Развитие на културата, спорта и младежките дейности 

 Мярка 4.5.1: Инвестиции, свързани с опазване, възстановяване и използване на 

културното наследство  

Мярката включва дейностите: 

- Съхраняване, реставрация, консервация и социализиране на културно-

историческото наследство Дейността се изпълнява перманентно; 

-- Реставрация, консервация и експониране на Моста на Колю Фичето на р. Янтра, 

изграждане на прилежаща инфраструктура около моста и обновяване на музей 

„Освободителна война” Дейността е в процес на изпълнение  в рамките на проект: 

„Консервация и реставрация на Моста на Колю Фичето в Община Бяла“ по Оперативна 

програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.,на стойност 9 501 521 лева. ДДС.  

Община Бяла финансира създаването на филм за живота и героичния подвиг на Баронеса 

Юлия Вревская: „Ангелът на милосърдието“ със собствени средства, икономисани от 

непроведените мероприятия от Културния и спортен календар за 2020 г., поради Ковид 

пандемията. Премиерата на филма се състоя на 19.09.2020 г. 

На 19 и 20.09.2020 г. се отбелязаха и „Европейски дни на наследството 2020”, като беше 

осигурен свободен достъп до сградата на Исторически музей – Бяла, което още допринася за 

опознаването на този обект на културното наследство от национално значение, намиращ се на 

територията на Община Бяла;  

Не е  изпълнена дейност - Професионално обучение на експерти по маркетинг на 

културно-историческото и природното наследство. 

Мярка 4.5.2: Обновяване, ремонт и оборудване на културни институции 

Мярката включва  8 дейности, като 6 от тях са изпълнени. Подробна информация 

за изпълнението им по години е дадена в Приложение № 1. Тези дейности са: 

- Насърчаване развитието на културните институции, чрез обновяване на сградния 

фонд и доставка на необходимото специализирано оборудване;  

- Ремонт и оборудване на читалища в община Бяла; През плановия период 2014 – 

2020 г. ремонтни дейности и доставяне на оборудване основно по проекти бяха 

осъществени в НЧ „Трудолюбие 1884“ – Бяла, Народно читалище „Развитие 1899“, с. 

Полско Косово, НЧ "Пробуда-1927" – с. Дряновец, НЧ „Пробуда 1928“ в с. Ботров; 

- Възстановяване и опазване на религиозните храмове на територията на община  

Бяла -  През плановия период 2014 – 2020 г. бе извършен частичен ремонт на храма в с. 

Босилковци, бе завършен проект на Русенската митрополия „Ремонт, реконструкция и 

консервация на храма и ремонт на сграда за провеждане на църковни тържества и 

църковно-просветна дейност при Храм „Свети Георги“ гр. Бяла“, реализиран 

инвестиционен проект “Ремонт и реставрация на сгради в манастир “Света Петка““- с. 

Копривец и подобряване на околните пространства-тяло Б, реставрира и се ремонтира 

манастирската църква; 

- Изграждане на църква „Свети Пантелеймон” в квартал гара Бяла; като самото 

изграждане на храма започна през 2017 г, а храмът беше тържествено открит на 

27.07.2018 г.; 

 - Изграждане на сграда за културни дейности в УПИ № ІІІ-142, зона за 

обществено обслужване, кв. 35, гара Бяла, обл. Русе; 

- Подобряване на достъпа до културни услуги в адаптирана архитектурна среда. 

Дейността Ремонт на ритуална зала в град Бяла е изпълнена частично, а в процес 

на изпълнение е дейността  Изграждане на общоселски културен дом в с. Ботров. 



ПОСЛЕДВАЩА ОЦЕНКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БЯЛА, ОБЛАСТ 

РУСЕ 2014 - 2020 г. 

24 

 

Мярка 4.5.3: Развитие на художествена самодейност и на културни събития 

За изпълнението на мярка 4.5.3. към всеки Годишен доклад за наблюдение и 

изпълнение на Общинския план за развитие за 2014-2020 година са приложени отделни 

подробни справки – приложения.  Община Бяла има утвърдени културни традиции и  

богат Културен календар, който целогодишно е изпъстрен  с разнообразни инициативи  

и изяви, които привличат вниманието не само на местната общeственост, но и 

участници и гости от други населени места от страната и чужбина. Самодейните  групи 

на общината участват редовно и печелят награди от регионални и национални конкурси 

за певчески състави.  

По тази мярка четири от заплануваните дейности са изпълнени.  

Не е осъществено само 1 от запланираните събития - Фестивал „Бяло в Бяла”. 

Мярка 4.5.4: Ремонт, модернизация и изграждане на спортна инфраструктура 

Мярката включва 4 дейности: 

-  Възстановяване на градски басейн в Бяла (ПЧП); Дейността е изпълнена  по 

проект Реконструкция на градски плувен басейн – част от Спортен комплекс – град 

Бяла“, находящ се на ул. „Цар Симеон” № 5, ПИ № 910, квартал 52 по  регулационния 

план на град Бяла, финансиран по Проект „Красива България“ 2016 г. на стойност 

300 000 лв. и дофинансиран със средства на общината;  

- Изграждане на нови, обновяване и обезопасяване на съществуващи детски и 

спортни площадки в община Бяла. Подробна информация за изпълнението на 

дейността е дадена в Приложение № 1 и Приложение № 2. Дейността е изпълнена чрез 

финансиране главно  по европейски проекти и национални програми;  

- Изграждане на многофункционална спортна зала в град Бяла. Към края на 

плановия период 2014 – 2020 г. дейността е в процес на изпълнение, като  са изпълнени 

повечето дейности по СМР . Финансирането на обекта се осигурява с целеви средства от 

Републиканския бюджет за 2019 г. и 2020 г., както и със собствени средства от общинския бюджет 

за 2019 г., 2020 г. и 2021 г. и др. източници на финансиране; 

По тази мярка не е изпълнена дейност - Ремонт и обновяване на стадион в с. 

Полско Косово, поради липса на финансов ресурс  

Мярка 4.5.5: Насърчаване дейността на спортните и младежки клубове 

Дейностите по мярка 4.5.5 се изпълняват перманентно. За изпълнението на 

мярката  към всеки Годишен доклад за наблюдение и изпълнение на Общинския план 

за развитие за 2014-2020 година са приложени отделни подробни справки – 

приложения. Други документи, в които са отразени конкретните дейности, свързани с 

изпълнението на мярката, са Спортният и Културен календар на общината,  

Общинският годишен план за младежта за текущата година и отчета за изпълнението 

на дейностите, насочени към младежите на територията на общината за предходната 

година, в изпълнение на чл. 15, ал. 4 от Закона за младежта  

През 2020 г. Община Бяла не може да отбележи изпълнение на спортните 

мероприятия, заложени в календара й, поради пандемията от Ковид 19 и наложените 

във връзка с нея строги ограничителни мерки.  

 

ІІ. ОЦЕНКА НА СТЕПЕНТА НА ПОСТИГАНЕ ЦЕЛИТЕ И 

УСТОЙЧИВОСТТА НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 

ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2014 – 2020 Г. 

 

От направения в предходния раздел анализ на постигнатите резултати от 

изпълнението на ОПР, може да се направи обобщеният извод, че като цяло 

стратегическите цели  в Плана за развитие на община Бяла 2014 – 2020 г. са постигнати. 
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Постигнати са и заложените в Плана приоритети, чрез осъществените мерки и 

дейностите към тях. Чрез това изпълнение е реализирана и главната цел на ОПР и е 

направена сериозна крачка към осъществяване на визията на общината.   

Резултатите от изпълнението на Общинския план за развитие на община Бяла 

2014 – 2020 г. показват, че като цяло няма неизпълнени мерки.  Част от конкретните 

дейности по тези мерки обаче са изпълнени частично, или липсва информация за 

стартирало изпълнение, или дейностите са с продължаващо  изпълнение и през новия 

планов период 2021 – 2027 г.  

В Таблица № 1 в обобщен вид е представен постигнатият  напредък по 

изпълнението на Общинския план  за развитие на община Бяла 2014-2020 г., на базата 

на запланираните конкретни дейности по отделните мерки: (вж. Табл. № 1). 
 

Табл. № 1. Постигнат напредък по изпълнението на Плана за развитие на Община Бяла 

2014-2020 г.  

Приоритети: Брой дейности 

по мерките в 

ОПР 

2014-2020 г. 

Изпълнени дейности  

Неизпълнени 

дейности Изцяло 

изпълнени  

 

Изпълнени 

частично 

В процес на 

изпълнение  

I основен 

приоритет: 
45 26 2 2 15 

II основен 

приоритет: 
41 28 3 2 8 

III основен 

приоритет: 
17 16 1 - - 

IV основен 

приоритет: 
56 43 3 3 7 

Общо: 159 113 9 7 30 

 

По-нагледно обобщените резултати от изпълнението на конкретните дейности в 

Плана са представени в следващата фигура: (Вж. Фигура № 1) 
 

Фиг. № 1. Обобщени резултати от изпълнението на дейностите в Плана за развитие на 

Община Бяла 2014-2020 г. 

 

71,1%

5,7%

4,4%

18,9%

Изцяло изпълнени дейности
Дейности, изпълнени частично
Дейности, в процес на изпълнение 
Неизпълнени дейности
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От представените данни в Таблица № 1 и във Фигура № 1 могат да се направят 

следните изводи:   

1. В Плана за развитие на община Бяла 2014 – 2020 г. фигурират 159 дейности (45 

– по първи основен приоритет; 41 – по втори основен приоритет; 17 – по трети основен 

приоритет и 56 мерки по четвърти основен приоритет);  

2. Голямата част от дейностите, предвидени за изпълнение през плановия период 

2014 - 2020 г. в Общинския план за развитие на община Бяла 2014 – 2020 г., са 

изпълнени. Неизпълнените дейности съставляват 18,9% от всички дейности. 71,1% от 

дейностите са изцяло изпълнени през плановия период. Частично са изпълнени 5,6% от 

дейностите, а 4,4% са  с продължаващо действие през новия планов период 2021 – 2027 

г.;  

3. Изцяло изпълнените през периода 2014 – 2020 г. дейности, частично 

изпълнените дейности и дейностите с продължаващо действие и през новия планов 

период съставляват общо 81,1%, което е едно от най-големите постижения на ОПР; 

4. Отбелязан е сериозен напредък при изпълнението на Плана по всички 

приоритети. Като цяло, всички мерки в тях са били изпълнявани или са били в процес 

на изпълнение. Няма мерки, по които да не е стартирало изпълнение на всички или на 

повечето дейности;  

5. По основни приоритети на ОПР степента на изпълнение на заплануваните 

дейности е следната: 

По Приоритет 1: Икономическо развитие на района, насърчаване на 

предприемачеството и инвестициите с приоритети промишленост, селско стопанство, 

логистика и туризъм:  

Изпълнените в срок и в процес на изпълнение дейности са 28, което представлява 

62,2% от общия брой дейности в този приоритет, или 17,6% от всички дейности в ОПР. 

Изпълнените частично дейности са 2, или 4,4% от общия брой дейности в този 

приоритет, и 1,3% от всички дейности в ОПР. Неизпълнените дейности по този 

приоритет са 15, което представлява 33,3% от общия брой дейности в този приоритет, 

или 9,4% от всички дейности в ОПР. Следва да се отбележи, че броят на неизпълнените 

дейности в Приоритет 1 е най-голям  - 15 броя, или  50% от всички неизпълнени 

дейности в Плана; 

По Приоритет 2: Подобряване и възстановяване на техническата инфраструктура, 

опазване на околната среда и природното богатство: 

По този приоритет е постигнат значителен напредък, като  изпълнените в срок и в 

процес на изпълнение дейности са 30, което представлява 73,2% от общия брой 

дейности по този приоритет, или 18,9% от всички дейности в ОПР. Изпълнените 

частично дейности са 3, или 7,3% от общия брой дейности в този приоритет, и 1,9% от 

всички дейности в ОПР. Неизпълнените дейности по този приоритет са 8, което 

представлява 19,5% от общия брой дейности в този приоритет, или 5,0% от всички 

дейности в ОПР; 

По Приоритет 3: Преодоляване на демографската криза, подобряване качеството 

на живот, повишаване на заетостта, доходите и задържане на младите хора в района: 

Изцяло изпълнените дейности  са 16, което представлява 94,1% от общия брой 

дейности в този приоритет, или 10,1% от всички дейности в ОПР. Няма неизпълнени 

дейности и дейности с продължаващо действие. Частично изпълнената дейност е 1, или 

5,9% от общия брой дейности в този приоритет, и 0,6% от всички дейности в ОПР; 
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По Приоритет 4: Подобряване на качеството и достъпа до административни, 

образователни, здравни, социални и културни услуги: 

По този приоритет през плановия период 2014 – 2020 г. е постигнат много 

сериозен напредък, като  изпълнените в срок и в процес на изпълнение дейности са 46, 

което представлява 82,1% от общия брой дейности по този приоритет, или 28,9% от 

всички дейности в ОПР. Изпълнените частично дейности са 3, или 5,4% от общия брой 

дейности в този приоритет, и 1,9% от всички дейности в ОПР. Неизпълнените дейности 

по този приоритет са 7, което представлява 12,5% от общия брой дейности в този 

приоритет, или 4,4% от всички дейности в ОПР; 

6. През плановия период 2014 - 2020 година са изпълнени или в процес на 

изпълнение значителен брой дейности, насочени към подобряване условията и 

качеството на живот на населението на общината. Най-голям е техният брой по IV 

основен приоритет: Подобряване на качеството и достъпа до административни, 

образователни, здравни, социални и културни услуги, както и по втори приоритет - 

Подобряване и възстановяване на техническата инфраструктура, опазване на околната 

среда и природното богатство. С тяхното изпълнение се постига реализацията на 

Стратегическа цел 2: 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 и на Стратегическа цел 3: Повишаване и развитие на човешките ресурси,  

подобряване качеството и стандарта на живот, насърчаване на образованието и 

социалното включване, на общинския план за развитие на община Бяла за периода 2014 

– 2020 г. Във висока степен е реализирана и  Стратегическа цел 1: Развитие на местната 

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.  

Всичко това дава основание да се направи заключението, че главната цел и 

визията на Плана за развитие на община Бяла за периода 2014 – 2020 г. са постигнати 

във възможно най-високата степен, на фона на възможностите и заплахите на средата, 

очертани в SWOT-анализа на ОПР; 

7.Неизпълнението, частичното изпълнение или забавянето на изпълнението на 

предвидените в Плана мерки за реализация през периода 2014 – 2020 г. се дължи 

изключително на липсата на финансов ресурс (неодобрени проекти по Оперативните 

програми), на забавено финансиране, както и през последната година на плановия 

период - на някои причини от обективен характер, произтичащи от ограниченията на 

Ковид-кризата през 2020 г.  

Независимо от всичко това, следва още да се отчетат и някои други 

организационни и субективни пропуски в процеса на подготовката и реализацията на 

Плана, които са довели до неизпълнение, частично изпълнение и забавено изпълнение 

на предвидените мерки и дейности в ОПР за  периода 2014 – 2020 г.: 

а) Липсата на конкретни срокове за реализация на отделни мерки и дейности в 

Плана не позволява да се отчете доколко те са изпълнявани своевременно или се отчита 

забавяне в изпълнението, както и какви са конкретните причини за това; 

б) Неизпълнението на малка част от включените дейности в ОПР (основно по 

Първи приоритет) и на липсата на информация за изпълнението им се дължи и на 

недостатъчно прецизното им формулиране, доколкото те не са пряк ангажимент на 

Общинското ръководство, а на бизнеса. Това обаче не отменя  задължението на 

общината да създава оптимални условия и да насърчава развитието на тези бизнеси, да 



ПОСЛЕДВАЩА ОЦЕНКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БЯЛА, ОБЛАСТ 

РУСЕ 2014 - 2020 г. 

28 

 

изгражда ефективни взаимовръзки и информираност за дейността на стопанските 

субекти на територията на общината.  

в) Предвид на неблагоприятните промени в средата и поради липсата на финансов 

ресурс, е можело някои от мерките и дейностите в Плана да отпаднат, да се 

преформулират или да се прехвърлят за следващия планов период, още повече, че през 

плановия период 2014-2020 г. не е правена актуализация на ОПР. Очевидно поради 

значимостта на тези мерки и дейности за местното развитие, те не са отпаднали от 

Общинския план за развитие, и Общината е продължила търсенето на възможности за 

тяхната реализация до самия край на плановия период. Положителен момент е, че 

някои от най-значимите неизпълнени и частично изпълнени мерки и дейности в ОПР, 

след анализ на новите перспективи, в преформулиран вид са намерили място в новия 

План за интегрирано развитие на Община Бяла за периода 2021 – 2027 г, като 

потвърждение на принципа за приемственост в общинската политика при изпълнението 

на визията и стратегическите цели на местното развитие. През този планов период ще 

се търсят нови възможности за тяхната реализация. Прехвърлените мерки от 

общинския план за развитие 2014 – 2020 г. в Плана за интегрирано развитие на община 

Бяла 2021-2027 г. са с голяма важност за стратегическото развитие на общината. По 

тези мерки общинското ръководство трябва да предприеме действия за гарантиране и 

ускоряване на тяхната реализация. Такива са например: Разработване на екшън план за 

привличане на инвестиции и за реализация на публично-частни партньорства, 

Насърчаване на предприемачите за развитие на иновативни и творчески индустрии, 

Изграждане на логистични центрове на територията на общината, Насърчаване 

стартирането на неселскостопански дейности  в селските райони на общината, и др.; 

г) Липсата на конкретни измерители за някои дейности и твърде общото им 

формулиране в Плана е затруднило тяхното изпълнение и измерването на резултата от 

тях; 

8. Безспорни са успехите по втори основен приоритет: Подобряване и 

възстановяване на техническата инфраструктура, опазване на околната среда и 

природното богатство.  Завършени са редица проекти, свързани с ремонт на общинска 

пътна инфраструктура и улична пътна мрежа, както и на водоснабдителната и 

канализационна инфраструктура,  голямата част от които благодарение на 

финансирането по Оперативните програми и от други външни източници. Все пак, по 

този приоритет, както и по приоритет I, остават частично изпълнени или неизпълнени, 

поради липса на финансов ресурс, важни мерки и дейности за подобряване и 

възстановяване на техническата инфраструктура, опазване на околната среда и 

природното богатство, и особено -  за икономически напредък на района, за 

насърчаване на предприемачеството и инвестициите с приоритети промишленост, 

селско стопанство, логистика и туризъм. През новия планов период 2021 – 2027 г.  

Общината трябва да положи всички усилия за тяхното изпълнение, независимо от 

трудностите, произтичащи от околната среда и от вътрешните проблеми, свързани със 

състоянието и развитието на  човешкия фактор.  

 

III.ОЦЕНКА НА ОБЩОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ, ЕФЕКТИВНОСТТА И 

ЕФИКАСНОСТТА НА ПЛАНА ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БЯЛА 2014 – 2020 

Г. 

 

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

върху населението и целевата територия, можем да оценим общото въздействие на 

Плана за развитие на община Бяла 2014 – 2020 г. като положително. Постигането на 
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главната цел и приоритетите на Общинския план за развитие  през 2014 – 2020 г. може 

да се определи като много успешно, особено предвид условията, при които са 

осъществявани мерките и дейностите към тях. С тяхната реализация е направена 

сериозна крачка за реализиране на визията на ОПР 2014 – 2020 г. - „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.” 

Изпълнението на главната цел, на визията и приоритетите се оценява като много 

успешно и поради това, че поради липсата на съответната информация тук не са 

отчетени всички проекти и дейности на частния сектор, които са трудно проследими и 

няма как да бъдат включени в последващата оценка.  

Мониторингът на изпълнението на ОПР на база заложените индикатори, показва 

подобряване на социално-икономическото развитие на община Бяла, значително  

обновяване на инфраструктурите, определено насърчаване на заетостта и устойчивото 

развитие на икономиката, разнообразяване на предлаганите социални услуги и други 

положителни въздействия. Най-видимият ефект от прилагането на Плана остават 

инвестициите в инфраструктурата - ремонт на пътища, обществени сгради, 

благоустрояване и др.  

За постигане на необходимата ефективност и ефикасност при изпълнението на 

ОПР, голямо значение имат усилията и инициативността на местната власт, която през 

плановия период 2014 – 2020 г. търсеше различни възможности за финансовото 

обезпечаване на изпълнението на Плана, както и на последователно провежданата 

целенасочена политика за развитието на общината. Водещо начало в работата на 

общинската администрация през периода 2014 – 2020 г. са били усилията за развитие 

на местната икономика, подобряване на техническата и социалната инфраструктура, 

опазване на околната среда, създаване на условия за осмисляне живота на всички 

жители и особено на младите хора и маргиналните групи,  ефективна местна 

администрация, с цел - постигане на конкурентоспособност, инфраструктурна 

свързаност и социално развитие на общината. В своите действия по цялостното 

управление на изпълнението на Плана за развитие на община Бяла 2014 – 2020 г. 

ръководството на общината се е ръководило от принципите за законосъобразност, 

икономичност, ефективност, ефикасност и качество на изпълнение на мерките и 

дейностите в Общинския план за развитие. 

В Община Бяла през плановия период 2014 – 2020 г. са осъществявани всички 

предвидени в нормативните документи действия за осигуряване на ефективност и 

ефикасност при изпълнението на Общинския план за развитие.  Тези действия 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 Общинския план 

за развитие, както и мерките за преодоляване на тези проблеми; 

в) мерките за осигуряване на информация и публичност на действията по 

изпълнение на Общинския план за развитие; 

г) мерките за постигане на необходимото съответствие на Общинския план за 

развитие 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. 
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Такива действия, насочени към осигуряване на ефективност и ефикасност при 

изпълнението на ОПР 2014 – 2020 г. са предприемани от Общинския съвет на Община 

Бяла, от Кмета на общината, от дирекциите в местната администрация, от конкретните 

изпълнители на отделните дейности в Плана, от кметовете на кметства и кметските 

наместници в селата, от различни институции, осигуряващи необходимата информация 

за наблюдение на изпълнението на Плана за развитие и от заинтересованите страни – 

представители на областната администрация, неправителствения сектор, частния 

сектор, образователните и културни институции, професионалните общности, заедно с 

жителите на общината.  

При осъществяване на тези действия са спазвани принципите за информация и 

публичност, за 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 общото въздействие на Плана,  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. 

 Предприеманите през плановия период мерки за популяризиране на Общинския 

план за развитие, за очакваните резултати и ползи за местната общност, както   и за 

осигуряване на по-широка публичност относно изпълняваните проекти, мерки и 

дейности с обществено значение са включвали:  

• 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 за всички решения на 

Общински съвет – Бяла, касаещи инвестиционните намерения на общината;  

• публикуване на годишните доклади за наблюдение изпълнението на Плана за 

развитие на община Бяла 2014 – 2020 г., като по този начин се повишава отчетността на 

изпълнение на ОПР;  

• засилване на сътрудничеството с местните и регионални медии, включително 

електронни и печатни издания.  

Спазван е и принципът за съответствие на ОПР 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 Общинския план бяха заложени и реализирани ключови приоритети и 

специфични цели за постигане на интегрирано и устойчиво местно развитие чрез 

насърчаване на местния потенциал.  

Много съществена е заслугата на дирекциите и отделите в общинската 

администрация за разработването на редица успешни проекти по Оперативните 

програми на ЕС, с което бяха осигурени по-голямата част от средствата за реализация 

на Плана за развитие на общината в периода 2014 – 2020 г.  

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 развитие на община Бяла 2014 – 2020 

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.  

Ефикасността и ефикасността не могат  да бъдат измерени точно и пряко, тъй като 

изпълнените мерки и дейности имат както метричен, така и неметричен, социален 

ефект. От анализа на данните за изпълнението на заплануваните мерки и дейности по 

приоритети може да се направи общият извод, че броят на изпълнените дейности, на 

частично изпълнените  и на тези с продължаващо действие е 81,9%, като те са 

https://byala.bg/
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реализирани  с по-малко от 57% от първоначално предвидените финансови ресурси в 

Индикативната таблица на ОПР от 2014 г. Това сравнение, на което се базира горното 

заключение обаче, трябва да се приеме като относително точен показател за 

ефективност и ефикасност, тъй като тук се взема предвид само  броя на дейностите, без 

да е възможно да бъде отчетена тяхната значимост, особено тази на неизпълнените 

дейности и дейностите с продължаващо действие. В крайна сметка, ефективността и 

ефикасността при изпълнението на ОПР се проявяват косвено в крайните видими и 

измерими резултати, постигнати през периода 2014 – 2020 г.  и въздействието на 

съответните мерки върху територията на общината и нейното население.  

Основните източници на средства за изпълнение на ОПР през периода 2014 – 

2020 г. са били фондовете на ЕС, чрез различните Оперативни програми,  национални 

фондове и програми на българската държава и средства от общинския бюджет. По-

подробна информация за реализацията на проекти, допринасящи за постигане на целите 

и приоритетите на Общинския план за развитие 2014 – 2020 г., е дадена в следващия 

раздел и в Приложение 2.  

Проблеми, възникнали в процеса на реализация на  Общинския план за 

развитие:  
Прегледът на проблемите, възникнали в процеса на реализация на  Общинския план за 

развитие през периода 2014 - 2020 г. показва следното:  

а) Известно проточване във времето на етапите на оценяване и договориране на 

подадените проектни предложения, от страна на управляващите органи на съответните 

Оперативни програми, най-вече поради изменения в нормативната уредба, изменения в 

индикативните годишни работни програми на някои от Оперативните програми, отлагане на 

индикативните дати за кандидатстване. Същевременно обаче през този период са се увеличили 

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 следващия отчетен 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 и неправителствени организации на 

територията на община Бяла; 

д) Недостатъчен брой представители на местния бизнес, отворени към създаване на 

публично-частно партньорство при реализация на проекти; 

е) Едно от най-големите предизвикателства пред изпълнението на Общинския план за 

развитие в последната година на неговото действие 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 в началото на новия 

планов период 2021 – 2027 г. 

ж) Посочените в т.7. на предходния раздел някои организационно-технически 

обективни и субективни пропуски в процеса на подготовката на Плана, както и при 

неговата реализация, които са довели до неизпълнение, частично изпълнение и 

забавено изпълнение на част от предвидените мерки и дейности в ОПР за  периода 2014 

– 2020 г. 

 

IV. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ, ДОПРИНАСЯЩИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА 

ЦЕЛИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ  

 

През плановия период 2014 – 2020 г. община Бяла е реализирала проекти на 

стойност над 80 млн. лв., преди всичко от външни източници. Проектите, допринасящи 
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за постигане на целите и приоритетите на Плана за развитие на община Бяла 2014 – 

2020 г. и за които общината е получила най-съществено финансиране, са показани 

подробно в Приложение № 2 - Изпълнение на проекти, допринасящи за постигане на 

целите и приоритетите на Общинския план за развитие. 

От представените в Приложение № 2 проекти, за изпълнението на ОПР 2014-2020 

г., най-голямо значение са имали:2  

1.„GRADe- „Съвместна система за превенция и управление на риска за общините 

Градинари-Малу-Бяла, за безопасен и развит трансграничен регион“. Проектът се 

изпълнява от три общини: Община Бяла от РБългария и Общините Малу и Градинари 

от РРумъния, на стойност 523 609,00 лв. изпълняван през периода 2016 – 2019  г.; 

2. 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. Проектът 

се изпълнява в партньорство с Окръжен съвет Гюргево от РРумъния, който е и водещ 

партньор по проекта. Срок на изпълнение 2018-2023 г.; 

3. "SoBy - Подобрена координация и социални политики между община Бяла и 

община Градинари за ефективен трансграничен регион",  на стойност 1 881 726 лв. 

Проектът се изпълнява в партньорство с Комуна Градинари от РРумъния, като Община 

Бяла е водещ партньор. Срок на изпълнение 2019-2021 г.; 

4. „Консервация и реставрация на Моста на Колю Фичето в Община Бяла“, на 

стойност 9 501 521 лв. Срок на изпълнение 2020-2022 г.; 

5. „Рехабилитация на част от общински път  RSE 1003 /Ботров-Стърмен-Бяла/ от 

км 13+237 до км 15+959, община Бяла” на стойност 3 758 350 лв. Срок на изпълнение 

2013-2015 г.; 

6. “Реконструкция и изграждане на тротоари, площади и улично осветление в гр. 

Бяла” за обектите: пл. „Славейков”, ул. „Ст. Стамболов”, ул. „Отец Паисий”, ул. „Княз 

Борис І”, ул. „П. Волов”, ул. „В. Левски”, ул. „Цар Освободител”, ул. „Братя 

Миладинови”, ул. Хаджи Димитър”, ул. „11 декември”, ул. „Плевен”, на стойност 1 128 

989 лв. Срок на изпълнение 2010-2014 г.; 

7. „Реконструкция и рехабилитация на част от IV-класен път VTR1233 (№IV-

40964) „Павел – Босилковци – Гара Бяла“ от общинската мрежа, от км. 2+000 до км. 

12+000 с обща дължина 10 000 метра“, на стойност 5 518 107 лв. без ДДС. Срок на 

изпълнение 2017-2020 г.; 

8.„Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици, тротоари и 

принадлежностите към тях в град Бяла“, на стойност 1 376 018  лв. без ДДС. Срок на 

изпълнение 2018-2020 г.; 

9. „Интегрирано управление на водите на територията на гр. Бяла, обл. Русе- Етап 

1”, на стойност 40 804 785 лв. Срок на изпълнение 2012-2016 г.; 

10. „Устойчиво управление на горите и опазване на околната среда чрез създаване 

на система за откриване на горските пожари в ранен стадий – Строителство и 

подобряване на наблюдателни пунктове, закупуване на средства за наблюдение и 

комуникация“, на стойност 458 969 лв. Срок на изпълнение 2014-2015 г.; 

11. „Повишаване на енергийната ефективност чрез използване на възобновяеми 

източници на енергия в общинско болнично заведение МБАЛ „Юлия Вревская” 

ЕООД”, на стойност 676 601 лв. Срок на изпълнение 2015-2016 г.; 

12. „Ремонт, реконструкция и консервация на храм и реконструкция на сграда за 

провеждане на църковни тържества и църковно-просветен дейност при храм „Св. 

 
2 В следващото изложение в този раздел са посочени само част от проектите с най-висока стойност 

– над 400 000 лв. 



ПОСЛЕДВАЩА ОЦЕНКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БЯЛА, ОБЛАСТ 

РУСЕ 2014 - 2020 г. 

33 

 

Георги", ПИ 579 - Църква, кв. 46, гр. Бяла, общ. Бяла, обл. Русе”, на стойност 537 454 

лв. Срок на изпълнение 2015-2017 г.; 

13. „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. Срок на изпълнение 2020-2021 г.; 

14. Доизграждане на регионална система за управление на отпадъците на регион 

Борово (Бяла, област Русе) ", на стойност 14 577 622 лв. Срок на изпълнение 2016-2019 

г.; 

15. „Подобряване на енергийната ефективност в част от обектите на 

образователната инфраструктура на Община Бяла, Област Русе” – ОДЗ „Стадиона” – 

град Бяла, Област Русе, с. РЗП – 2068,91 кв. м.”, на стойност 414 739 лв. Срок на 

изпълнение 2014 г.; 

16. „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност, газоснабдяване, ОВ и 

вертикална планировка на бл. А, бл. Б и бл. Д на  СУ „Панайот Волов“ – гр. Бяла“ на 

обща стойност 3 682 672 лв. Срок на изпълнение 2017 - 2019 г.; 

17. „Независим живот и услуги в домашна среда на територията на Община 

Бяла”, на стойност 497 419 лв. Срок на изпълнение 2016 - 2017 г.; 

18.„Приеми ме 2015“, на обща стойност за етап I и етап II – 1 154 949  лв. Срок на 

изпълнение 2016 – 2020 г.; 

19. „Предоставяне на услуги за ранно детско развитие на територията на Община 

Бяла, Област Русе“, на стойност 516 306 лв. Срок на изпълнение 2016-2021 г.; 

20. Преустройството на сграда, предназначена в миналото за детска градина 

/нефункционираща/ в момента в Многофункционален културно-образователен център – 

Филиал на Исторически музей- град Бяла, Община Бяла, намираща се в центъра на 

квартал гара Бяла.”, на стойност 734 400 лв. Срок на изпълнение 2019 – 2021 г.; 

21. Изграждане на нова закрита Спортна зала в двора на новооткритото крило на 

СУ„П. Волов“ – гр. Бяла.”, на стойност 2 985 600 лв. Срок на изпълнение 2019 – 2021 г.; 

На стойност под 400 000 лв, но с определен принос за реализацията на ОПР – Бяла 

2014 – 2020 г., са и проектите: 

1. „Изграждане на православен храм „Св. ВМЧК ПАНТЕЛЕЙМОН“ в квартал 

гара Бяла“, на стойност 347 052 лв. Срок на изпълнение 2016-2018 г.; 

2. „Реконструкция на градски плувен басейн – част от Спортен комплекс – град 

Бяла“, находящ се на ул. „Цар Симеон” № 5, ПИ № 910, квартал 52 по  регулационния 

план на град Бяла“, на стойност 300 000 лв, изпълнен през 2016 г; 

3. Проект „Обучения и заетост за младите хора““, на стойност 189 882 лв, 

изпълнен през 2016 г; 

4. „Повишаване ефективността на общинските администрации чрез стратегическо 

планиране на организационното развитие и оптимизация на работните процеси и 

административни структури/ звена в Община Бяла и Община Ценово” на стойност 175 

880 лв., изпълнен през 2012 – 2014 г; 

5. „Изработване на Общ устройствен план на Община Бяла“ на стойност 131 820 

лв, изпълнен през 2016 – 2020 г, и др. 

 

V. ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ: .  

Заключения: 

1. Независимо от неблагоприятната икономическа среда, Планът за развитие на 

община Бяла 2014-2020 г.  е изпълнен успешно;  

2. По всички приоритети е налице съществен напредък при изпълнение на 

мерките и дейностите, като най-значимо изпълнение е постигнато по IV основен 
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приоритет: Подобряване на качеството и достъпа до административни, образователни, 

здравни, социални и културни услуги, и по втори приоритет - Подобряване и 

възстановяване на техническата инфраструктура, опазване на околната среда и 

природното богатство;  

3. През плановия период 2014 - 2020 г. са изпълнени изцяло 113 от всички 159 

запланувани дейности, което може да се отчете като значителен напредък за община 

Бяла, тъй като те касаят развитието на социалната сфера, човешките ресурси, 

подобряване на жизнената среда и на инфраструктурата, като фактор за стабилизиране 

на икономическите и социалните процеси в общината.  

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  със собствени целеви средства е подобрена местната 

инфраструктура, която създава условия за растеж и повишаване привлекателността на 

общината – подобрена е пътната, водоснабдителната и канализационна 

инфраструктура, обновена е образователната, социална и културна инфраструктура, 

работено е за  развитие на социалните услуги,  изпълнени са мерки за енергийна 

ефективност,  подобрено е състоянието на спортните съоръжения и свързаната с тях 

инфраструктура, опазване на околната среда, повишен е капацитета на общинската 

администрация,  особено със знания за възможностите за финансиране по европейски 

проекти;  

4. Преобладаващата част  от мерките са изпълнявани ритмично, в рамките на 

планираните индикатори и в съответствие с принципа за целесъобразност, ефективност 

и ефикасност на изразходваните ресурси; 

5. Изразходените финансови ресурси за изпълнение на мерките в Плана за 

развитие на община Бяла 2014 – 2020 г. 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 ОПР. Публичните средства са 

били насочени към решаване на съществени нужди и проблеми на хората от общината;  

6. За част от мерките, чиито краен срок на изпълнение е след 2020 г., е направена 

обективна оценка за текущото им състояние до момента, а в новия План за интегрирано 

развитие на община Бяла 2021 – 2027 г. са набелязани подходящи индикатори за 

мониторинг, контрол и отчитане на тяхната реализация през следващите години.  

Предложения: 

Предложенията са изведени на базата на опита при изпълнение на мерките в ОПР 

2014 – 2020 г. и по същество представляват някои препоръки за успешната реализация 

на новия План за интегрирано развитие на община Бяла през периода 2021 – 2027 г: 

1. Постоянно да се търсят нови източници за финансиране на заложените в ПИРО 

мерки, за да се осигури тяхната реализация 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 
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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 следващия планов 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 

канализационната мрежа, изграждане на 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 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, доколкото 

по-голямата част от мерките в ПИРО през новия програмен период 2021 – 2027 г.  се 

предвижда да бъдат реализирани благодарение на финансовите средства по 

европейските програми, както и от други алтернативни източници. Тези средства могат 

да бъдат получени въз основа на прецизно разработени и отлично обосновани проекти, 

което налага да се обърне още по-голямо внимание на проектната подготовка и 

проектния опит на управляващия екип в Община Бяла. 
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Приложение № 1. РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БЯЛА ЗА 

ПЕРИОДА  ЯНУАРИ 2014 Г. - ДЕКЕМВРИ 2020 Г.  
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Приоритет 1: Икономическо развитие на района, насърчаване на предприемачеството и инвестициите с приоритети 

промишленост, селско стопанство, логистика и туризъм 

Мярка 1.1.1. 

Стимулиране 

на местното 

предприемачес

тво  

- Създаване на нови и 

разрастване на съществуващите 

предприятия в промишлеността, 

търговията, услугите и туризма;  

През целия период на действие на ОПР 2014-2020 г. са създадени 2 общински предприятия:. Общинско 

предприятие „Комунални дейности и услуги“ – град Бяла, и Общинско предприятие „Регионално депо 

Бяла“  

 

- Повишаване 

конкурентоспособността на МСП 

чрез подобряване качеството на 

продукцията, 

производителността на 

технологиите и управлението в 

предприятията;  

Изпълнен проект „Осигуряване на добри безопасни условия на труд, чрез подобряване на 

професионалния и здравен статус на работниците и служителите в: „Модул“ Бяла АД 

 Финансираща програма: ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. 

Продължителност: 23.05.2017 г. 01.12.2018 г. 

Стойност: 291 556,79 лв., от които БФП 233 245,44 лв. и 58 311,35 лв. собствено участие 

- Изграждане на логистични 

центрове;  
 

- Помощ при стартиране за 

неселскостопански дейности  в 

селските райони;   

 

- Инвестиционна подкрепа за 

въвеждане на нови ИКТ-

базирани услуги и производства;  

 

- Насърчаване на иновативни и 

творчески индустрии;  
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- Подобряване информираността 

на бизнеса;  

Община Бяла редовно уведомява представителите на бизнес средите за възможностите за финансиране 

на проекти, посредством провеждане на територията на общината на  информационни дни  на 

Областния информационен център-Русе и Областна дирекция по земеделие- Русе. Тези институции 

оказват и техническа помощ на бенефициентите при подготовка на проектите  

- Повишаване на 

предприемаческите умения;  
 

- Ремонт на кооперативен пазар в 

град Бяла.  

2018 г.  

Положена асфалтова настилка на Общински кооперативен пазар в град Бяла на стойност 36 511,00 лв. с 

източник на финансиране  целевата субсидия за капиталови разходи. Със собствени средства е закупена 

метална конструкция на стойност 18 940,00 лв.  

Мярка 1.1.2: 

Създаване на 

публично-

частни 

партньорства 

и инициативи 

за 

икономическо 

развитие 

 

- Разработване на стратегия за 

привличане на инвестиции и 

реализация на публично-частни 

партньорства;  

На 30.08.2017 г. Местна Инициативна Група „Бяла – Борово 2016“  подаде Заявление за финансиране на 

Проект на Стратегия за водено от общностите местно развитие с вх. №BG06RDNP001-19.001-0023 на 

стойност 5 396 700,00 лв.  

Стратегията не беше одобрена за финансиране, но може да се преработи и да се кандидатства отново 

при отваряне на подходящата мярка в новия програмен период 2021-2027 г. по ПРСР. 

Създаване на каталог с 

информация за свободни 

общински терени, сгради и 

услуги, за които се търсят 

инвеститори и частни партньори;  

Ежегодно Общинският съвет приема общинска Годишна програма за управление и разпореждане с 

имоти общинска собственост, в която са отразени всички свободни за наемане и продажба имоти. При 

необходимост, през годината. Програмата се актуализира. Програмата и допълненията й се публикуват 

в официалния сайт на общината за информация на всички заинтересовани лица. 

- Активен маркетинг и реклама 

на икономическия потенциал на 

общината;  

Ежегодно Кметът на общината провежда срещи с обществеността и бизнеса, за да ги информира за 

инвестиционните намерения и за изпълнението на текущите проекти, както и да предоставя 

информация за икономическия потенциал на общината. В края на периода се използваха и 

алтернативни подходи за провеждане на такива срещи, като се провеждаха онлайн предавания,  

излъчвани в регионалния ефир. 

Развитие на ПЧП;  

2015 г. 

През 2015 г. в резултат на проведени търгове са отдадени за осъществяване на дейности по 

рибопроизводство и риборазвъждане за период от 10 години следните язовири, намиращи се на 

територията на Община Бяла: 

✓ Язовир в с. Бистренци, местност „Кърча“ с площ 22,061 дка; 

✓ Язовир в с. Пет Кладенци, местност „Голям Куз“ с площ 14,035 дка; 

✓ Язовир в с. Босилковци, местност „Бахчите“ с площ 163,383 дка; 

✓ Язовир в с. Лом Черковна, местност „Пазвантстката чешма“ с площ 19,561 дка; 

✓ Язовир в с. Лом Черковна, местност „Радева чешма“ с площ 45,908 дка. 

- Подобряване на достъпа и 

инфраструктурата, развитие на 

рибовъдство и риболовен 

туризъм на язовир Дряновец и 
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язовир Босилковци (ПЧП);  

Провеждане на ежегодни 

празници на строителя „Колю 

Фичето” със строително 

изложение;  

 

- Създаване на благоприятни 

условия и подпомагане на 

инвеститорите.  

Община Бяла подпомага инвеститори, желаещи да развиват бизнес на територията й, като предлага 

подходящи помещения и сгради за инвестиционните им намерения. В началото на всяка година 

Общински съвет-град Бяла приема Годишна програма за управление разпореждане с имоти общинска 

собственост, в която са отразени всички свободни за наемане и продажба имоти. 
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Мярка 1.1.3: 

Стимулиране 

на  сътруд-

ничеството и 

партньорство

то 

- Развитие на международното 

сътрудничество и връзки с 

побратимени градове;  

 

2015 г.: 

Общината осъществява успешно  сътрудничество с побратимените общини в Румъния – Малу и 

Градинари, с които съвместно внесе проектно предложение през м. септември 2015 г. за закупуване на 

техника и оборудване за управление на извънредните ситуации в трансграничния регион: „Ефективно 

управление на извънредните ситуации в трансграничния регион Гюргево-Русе” /GRADe - Joint risk 

prevention and management system for Gradinari – Malu - Byala communities for a safe and developed cross-

border region“ по програмата за трансгранично сътрудничество Interreg V – A Romania- Bulgaria; 

През 2015 г.е внесен и съвместен проект  за финансиране от партньорите Община Бяла и Окръжен 

съвет Гюргево в Регионалния офис за трансграничния регион Румъния-България в Кълъраш по 

програмата за трансгранично сътрудничество Interreg V – A Romania- Bulgaria с наименование 

„Достъпност до TEN-T в трансграничния регион Гюргево-Русе” /"Accesibility to TEN-T in Giurgiu-Ruse 

cross-border region” (ACBR)/, за модернизация и подновяване на път RSE 1022 / II - 51, Бяла - Копривец 

/ - Бистренци - Дряновец - Копривец / II - 51 / и изграждане на широколентов Интернет с обща дължина 

10 930 м.; 

2016 г. 

В продължение на вече създадените традиции за добро партньорско сътрудничество между Общините 

Бяла и Градинари-Румъния е подадено ново съвместно проектно предложение: „СоБи - Подобряване на 

координацията и Социалните политики между Община Бяла и Комуна Градинари за ефективен 

трансграничен регион“  /SoBy - Improved coordination and  Social policies between Municipality of Byala 

and commune Gradinari for Effective cross-border region/ и предвижда дейности по доизграждане и 

оборудване на Дом за възрастни хора в град Бяла.  

2017 г. 

Продължава изпълнението на проект „GRADe - Съвместна система за превенция и управление на риска 

за общините Градинари-Малу-Бяла, за безопасен и развит трансграничен регион“ /„GRADe Joint risk 

prevention and management system for Gradinari – Malu - Byala communities for a safe and developed cross-

border region“/ по Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg V – A Romania-Bulgaria 

Продължителност на проекта е 27 месеца: от 31.12.2016 г. до 30.03.2019 г., а общият бюджет за трите 

общини по Договор за финансиране № 122181 от 29.12.2016 г., сключен между Водещия партньор – 

Община Градинари и Министерство на регионалното развитие и публична администрация на Румъния 

е: 705 521,22 евро.  

През 2017 г. Община Бяла подаде  2 съвместни проектни предложения за финансиране по Програмата 

за трансгранично сътрудничество Interreg V – A Romania-Bulgaria: 

 - „B-TeN: Подобрени пътни възли в общините Гюргево-Бяла за по-добра свързаност с 

инфраструктурата на TEN-T мрежата“ /“B-TeN: Improved nodes Giurgiu-Byala for a better connection to 

TEN-T infrastructure”/. Водещ бенефициент по проекта е Окръжен съвет Гюргево 

 - „J-CULT: Обединено културно-историческо наследство – развитие на културно-историческото 

наследство в трансграничния регион Калъраш-Русе“ /”J-CULT: Joint Cultural Heritage – developing 

cultural patrimony in the cross-border region Calarasi – Ruse. Водещ бенефициент по проекта е Окръжен 
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съвет Калъраш.. 

2018 г.  

Продължава изпълнението на проект „GRADe.- Съвместна система за превенция и управление на риска 

за общините Градинари-Малу-Бяла, за безопасен и развит трансграничен регион“  

 През 2018 г. е удължени срока на договора с още 7 месеца и срока на действие на проекта е до 

30.03.2019 г.  

 През 2018 г. е одобрено  проектното предложение, подадено през 2017 г.: „B-TeN: Подобрени пътни 

възли в общините Гюргево-Бяла за по-добра свързаност с инфраструктурата на TEN-T мрежата“ /“B-

TeN: Improved nodes Giurgiu-Byala for a better connection to TEN-T infrastructure/.Водещ бенефициент по 

проекта е Окръжен съвет Гюргево.  

2019 г.  

Продължава изпълнението на проект „GRADe - Съвместна система за превенция и управление на риска 

за общините Градинари-Малу-Бяла, за безопасен и развит трансграничен регион“  

Продължи реализацията на проектното предложение, финансирано по Програмата за трансгранично 

сътрудничество Interreg V – A Romania-Bulgaria, подадено през 2017 г.: „B-TeN: Подобрени пътни 

възли в общините Гюргево-Бяла за по-добра свързаност с инфраструктурата на TEN-T мрежата“ 

Изпълнението на проекта стартира на 22.08.2018 г. и ще приключи за 36 месеца до 21.08.2021 г., 

съгласно подписания Договор за финансиране №  92993/13.08.2018 г. между Водещия партньор 

Окръжен съвет-Гюргево и румънското министерство на регионалното развитие и публичната 

администрация. 

През 2019 г. Община Бяла продължи успешно взаимодействие и сътрудничество с побратимената си 

община от РРумъния- Комуна Градинари, като стана Водещ партньор в трети проект, съфинансиран по 

Програма Интеррег V-А Румъния-България 2014-2020 г.: “SoBy - Improved Coordination and Social 

Policies between Municipality of Byala and Commune Gradinari for Effective Cross-border Region“, "SoBy - 

Подобрена координация и социални политики между община Бяла и община Градинари за ефективен 

трансграничен регион", , project code 16.5.2.015, e-Ms code ROBG-278.  

Общ размер на допустимите разходи по проекта за двата партньора е 1 081 938,54 евро. Бюджетът на 

Община Бяла е одобрен за стойност: 962 125,80 евро. Проектът се предвижда да се реализира за срок от 

24 месеца: от 01.02.2019 г. до 01.02.2021 г. 

2020 г.  

      Община Бяла продължи реализацията на проектното предложение, финансирано по Програмата за 

трансгранично сътрудничество Interreg V – A Romania-Bulgaria, подадено през 2017 г.: „B-TeN: 

Подобрени пътни възли в общините Гюргево-Бяла за по-добра свързаност с инфраструктурата на TEN-

T мрежата“ /“B-TeN: Improved nodes Giurgiu-Byala for a better connection to TEN-T infrastructure”/, код на 

проекта в e-MS ROBG-442/23.10.2017 г., по Приоритетна ос 1 – „Добре свързан регион“. Водещ 

бенефициент по проекта е Окръжен съвет Гюргево.  

        Нa 10.06.2020 г., в гр. Бяла се проведе събитие по полагане на символична „Първа копка“, с която 

бе дадено начало на строително-монтажните работи по проект: “Improved nodes Giurgiu-Byala for better 
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connection to TEN-T infrastructure” (22.08.2018 – 31.12.2023) „Подобрени пътни възли Гюргево-Бяла за 

по-добра връзка с инфраструктурата на мрежата ТЕN-Т“. 

        През 2020 г. Община Бяла продължи сътрудничеството с побратимената  община от РРумъния- 

Комуна Градинари, като водещ партньор в проект: “SoBy - Improved Coordination and Social Policies 

between Municipality of Byala and Commune Gradinari for Effective Cross-border Region“, "SoBy - 

Подобрена координация и социални политики между община Бяла и община Градинари за ефективен 

трансграничен регион",  project code 16.5.2.015, e-Ms code ROBG-278.  Предвижда се проектът  да се 

реализира за срок от 30 месеца: от 01.02.2019 г. до 01.08.2021 г. /Първоначалният срок е удължен с 6  

месеца. 
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- Развитие на междуобщинско 

сътрудничество и дейности;  

2014 г.  

Изпълнен проект по ОПАК  „Повишаване ефективността на общинските администрации чрез 

стратегическо планиране на организационното развитие и оптимизация на работните процеси и 

административни структури/ звена в Община Бяла и Община Ценово”. 

 2015 г.  

Поставено начало в междуобщинско сътрудничество между Община Бяла и Община Борово. През м. 

декември на 2015 г. е подадено съвместно Заявление за изразяване на интерес за предоставяне на 

финансова помощ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от Програмата за развитие на 

селските райони 2014 – 2020 г.  

2016 г. 

На 17.08.2016 г. между Министерство на земеделието и храните, Държавен фонд „Земеделие“ и 

Община Бяла в качеството й на водещ Бенефициент беше подписан Договор за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ № РД50-88 по подмярка 19.1  „Помощ за подготвителни дейности“ на 

Мярка 19 „Водени от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 

– 2020 г., с което успешно се продължи междуобщинско сътрудничество между Община Бяла и Община 

Борово. Освен партньорите в лицето на двете общини, бенефициенти са и: ППК Земя-с. Екзарх Йосиф 

от Община Борово и НЧ „Пробуда 1927“- Дряновец от Община Бяла. Общият бюджет по проекта е: 

48 895,75 лв. Срок на изпълнение на проекта е 6 месеца и завършва с изработването на Стратегия за 

местно развитие. 

- Съвместни проекти в 

партньорство с НПО  

2016 г. 

1. Сключени 2 договора за възлагане управлението на съответните социални услуги в ЦСРИ и ЦНСТ 

със Сдружение с обществено полезна дейност „ЕКВИЛИБРИУМ“ – РУСЕ със срок на действие: 3 

години – от 01.07.2016 г. до 30.06.2019 г. 

2. Съвместна работа на общината със Сдружение „Българо-Румънски трансграничен институт по 

медиация” (БРТИМ) Русе.  

2017 г. и 2018 г.  

Продължава сътрудничество със Сдружение с обществено полезна дейност „ЕКВИЛИБРИУМ“ – РУСЕ 

в социалната сфера, по изпълнение на сключените със сдружението 2 договора. 

2019 г. и 2020 г.  

Продължава сътрудничеството със Сдружение с обществено полезна дейност „ЕКВИЛИБРИУМ“ – 

РУСЕ в социалната сфера, с което Община Бяла, сключи 2 договора: за управление предоставянето на 

делегираната услуга Център за социална рехабилитация и интеграция /ЦСРИ/ и  за управление 

предоставянето на делегираната социална услуга Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ за срок 

на действие на двата договора: 3 години – до 21.08.2022 г.  
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Мярка 1.2.1: 

Разнообразява

не на 

земеделските 

култури 

- Увеличаване на трайните 

насаждения (лозя, овощни 

градини);  

2015 г – 2018 г.  

  Благодарение на субсидирането по мярка 121 от Програма за развитие на селските райони 2007-2013 

г., площите се увеличават. Най-много са тези засадени през 2016 г.  с орехи /887,1 дка/ и лешници / 

886,6 дка/.  

Нови насаждения от орехи и лешници в общината са регистрирани и през 2018 г. Стопанисваните 

площи на овощните насаждения през 2018 г. са 3 622,9 дка.  

2019 г.  

Винените сортове лозя заемат общо 1 279 дка, от които: 66 дка са обработваеми площи, а 1 213 дка са 

нестопанисвани. За десертните сортове лозя в общината, статистиката е следната: обща площ – 258 дка, 

обработваема- 116 дка, нестопанисвани – 142 дка. От тези данни е видно, че размерът на 

обработваемите площи с лозя е запазен спрямо 2018 и 2017 г., но добивът от тях и при винените и 

десертните сортове е намалял значително спрямо предходните две години. 

  Стопанисваните площи на овощните насаждения са 3 622,9 дка.  

За 2019 г. може да се отбележи, че са се увеличили прибраните площи с овощни дървета, но е 

реализирана по-малко продукция. 

2020 г.  

Обработваемите площи винени сортове лозя  заемат общо 66 дка. За десертните сортове лозя в 

общината, статистиката е следната: обща обработваема площ-116 дка, нестопанисвани – 142 дка. За 

годината е налице  значително повишение на средния добив от двата вида сортове лозя- винени и 

десертни. 

 Стопанисваните площи на овощните насаждения са 2095,80 дка.  

- Изграждане и модернизиране на 

хидромелиоративна 

инфраструктура;  

 

- Увеличаване на площите за  

поливното земеделие;  
 

- Развитие на 

зеленчукопроизводство 

 

- 2015 г.  

          Стопанисвана площ – 172,8 дка, произведени зеленчуци 174,1 т.  

- 2016 г.  

          Стопанисвана площ – 145,8 дка, разпределена по видове зеленчуци: 

- домати /оранжерийни/ – 0,400 дка; 

- домати полски- 4,0 дка; 

- краставици /оранжерийни/ - 0,800 дка; 

- пипер /полски/ - 4,0 дка; 

- дини – 66,0 дка; 

- пъпеши – 5 дка; 

- картофи – 5 дка; 

- други зеленчуци /лук, чесън, зелена салата, репички, моркови/ - 60,6 дка 
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          2017 г.  

Запазване на площите както през 2016 г. 

2018 г. 

Стопанисвана площ – 53 дка, разпределена по видове зеленчуци: 

- домати /оранжерийни/ – 0 дка; 

- домати полски- 0 дка; 

- краставици /оранжерийни/ - 0 дка; 

- пипер /полски/ - 4,0 дка; 

- дини – 20,0 дка; 

- пъпеши – 0 дка; 

- картофи – 9,0 дка; 

- други зеленчуци /лук, чесън, зелена салата, репички, моркови/ - 20,0 дка. 

 2019 г.:  

Запазване на площите както през 2018 г. 

2020 г.:  

стопанисвана площ – 55,6  дка, разпределена по видове зеленчуци: 

- домати /оранжерийни/ – 2,5 дка; 

- домати полски- 1,7 дка; 

- краставици /оранжерийни/ - 5 дка; 

- пипер /полски/ -6,8 дка; 

- дини – 14,2 дка; 

- пъпеши – 0 дка; 

- картофи – 6,0 дка; 

- други зеленчуци /лук, чесън, зелена салата, репички, моркови/ - 19,4 дка.       

Мярка 1.2.2: 

Развитие на 

животновъдс

твото 

- Създаване, модернизация и 

разширяване на животновъдните 

обекти; 

 

2015 г. 

Говедовъдството се осъществява в 190 говедовъдни обекти - частни ферми. През 2015 година в 

общината се отглеждат общо 1145 говеда, от които 800 броя крави и 345 броя  телета. В 10 биволовъдни 

обекта се отглеждат  80 бр. биволици. 

Броят на овцете през 2015 г. е 2 600 броя, а на козите 340 броя. 

Регистрираните свине са 308 броя. Конете са 41 броя, а магаретата са 56 броя. 

През 2015г. е налице тенденция  на увеличаване на пчелните семейства – 778 

2016 г. 

Говедовъдството се осъществява в 136 стопанства /ферми/ и 54 лични стопанства „заден двор“. През 

2016 година в общината се отглеждат общо 1162 говеда, от които 800 броя крави и 2100 броя  телета до 

12 месечна възраст. В 8 биволовъдни обекта се отглеждат 183 бр. биволи, от които 145 биволици, 5 

бици и малачета до 12 месечна възраст са 23 броя. 

Овцевъдството на територията на общината се осъществява в 415 стопанства, в които се отглеждат 

общо 2600 броя. За козевъдството ситуацията е следната: в 37 обекта се отглеждат 525 броя кози. 
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Свиневъдството е много слабо развито – в 2 стопанства. Регистрираните свине са 137 броя.  

През 2016 г. са регистрирани 285 обекта за еднокопитни животни на територията на общината. В тях се 

отглеждат 290 броя животни, от които 82 коня и 45 магарета, а останалите са други еднокопитни 

животни. 

През този период са регистрирани 136 броя пчелина. 

2017 г. 

Говеда в 38 ферми - 1314 бр и в лични стопанства - 92 бр; 

Биволи в 5 ферми - 292 бр, и в 1 лично стопанство – 2 бр; 

Овце в 37 ферми - 2096 бр, и в 131 лични стопанства – 606 бр; 

Свине в лични стопанства – 62 бр; 

Коне – 45 бр; 

Значителен ръст на пчелните семейства – 8100 броя. През този период са регистрирани 77 броя 

пчелина. 

През 2017 г . са регистрирани: 

- 3 шаранови стопанства от типа „аквакултури“; 

- 5 обекта за отглеждане на калифорнийски червеи; 

- 1 зайцеферма, в която се отглеждат 54 броя животни. 

2018 г. 

Биволи– 108 бр; 

Говеда  - 1339 бр. 

Коне – 41 бр; 

Пчелни семейства 8 656 броя. Регистрирани 8 броя нови пчелини -  общо 85 броя. 

 През този отчетен период са регистрирани: 

- едно шараново стопанство от типа „аквакултури“; 

- един обект за отглеждане на калифорнийски червеи. 

2019 г. 

Биволи– 311 бр; 

Говеда  - 1267 бр. 

Коне – 39 бр; 

Овце-2866 бр.; 

Кози – 683.  

През 2019 г. само при дребните преживни животни- овце и кози се наблюдава рязко увеличение на 

регистрираните такива. За останалия регистриран добитък тенденцията се запазва като при 2018 г. 

През 2019 г. броя на регистрираните пчелини на територията възлиза на 129, а пчелните семейства в тях 

са 10 465. 

През този отчетен период продължават да работят: 

- едно шараново стопанство от типа „аквакултури“- Босилковци; 

- един обект за отглеждане на калифорнийски червеи. 
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2020 г. 

Биволи– 181 бр; 

Говеда  - 1267 бр. 

Коне – 39 бр; 

ДПЖ – 3549 бр.; 

През 2020 г. само при дребните преживни животни- овце и кози се наблюдава увеличение на 

регистрираните такива 

През 2020 г. се запазва броя на регистрираните пчелини, както през 2019 г. - 129. 

През този  период продължават да работят: 

- шаранови стопанства в населените места: с. Босилковци, с. Пейчиново, с. Бистренци, с. Пет 

Кладенци, с. Копривец.  

- Внедряване на стандарти за 

качество и изисквания за 

хуманно отглеждане на 

животните  

 

Мярка 1.2.3: 

Подпомагане 

развитието на 

устойчиво и 

високоефекти

вно селско 

стопанство 

 

- Стартова помощ за развитие на 

малки стопанства от млади 

фермери;  

През периода 2014 – 2016 г. са финансирани 5 проекта за създаване на нови стопанства на млади 

фермери в община Бяла. По справка на ДФ“Земеделие“ , за периода 2017 – 2020 г. подпомогнатите 

млади фермери по ПРСР в община Бяла са 15. 

 

- Технологично обновяване на 

земеделските стопанства;   

През периода 2014 – 2016 г. са финансирани 12 проекта за модернизиране на земеделски стопанства  в 

община Бяла. По справка на ДФ“Земеделие“, за периода 2017 – 2020 г. по ПРСР в община Бяла са 

сключени 20 договора, на обща стойност 9 110 902, 59 лв. 

Инвестиции в преработка на 

селскостопанска продукция;   
 

Подобряване на научно-

техническото, информационното, 

организационното и пазарното 

обслужване на местните 

селскостопански производители;  

2014 – 2020 г. 

Изпълнението на дейността е осъществявано посредством извършения през отчетния период ремонт на 

кооперативен пазар в град Бяла, и чрез съдействието на Община Бяла фермерите да получават 

навременна и пълна информация за възможностите за финансиране на проекти, за разширяване и 

подобряване на тяхната дейност 

 Насърчаване сдружаването на 

производителите и 

кооперирането на участниците 

във веригата за реализация на 

земеделски продукти и храни.  

 

Мярка 1.2.4: 

Поддържане и 

- Залесяване на пустеещи и на 

неземеделски земи  
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развитие на 

горските 

ресурси и 

развитие на 

ловно 

стопанство 

 

- Подобряване превенцията 

срещу горски пожари;  

2014 г. 

В края на 2014 г. Община Бяла сключи с Държавен фонд „Земеделие”- Разплащателна агенция Договор 

№ 18/226/00435 от 19.12.2014 г. за отпускане на финансова помощ по мярка 226 „ Възстановяване на 

горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности“ от Програмата за развитие на селските 

(ПРСР), за проект „Устойчиво управление на горите и опазване на околната среда чрез създаване на 

система за откриване на горските пожари в ранен стадий– Строителство и подобряване на 

наблюдателни пунктове, закупуване на средства за наблюдение и комуникация” на стойност:  459 

001,19 лв. без ДДС.  

2015 г.  

Завършено строителство на наблюдателна кула за превенция на горски пожари -съвременно 

съоръжение за предотвратяване и ранно откриване и локализация на пожари в горски територии в 

Община Бяла в радиус от 15 км. от построения наблюдателен пункт. Построената наблюдателна кула е 

оборудвана със система за видеонаблюдение, сигнално-охранителна система, система за ранно 

откриване на горски пожари, система за локализиране – заземление и мълниезащита. Към нея има 

изграден център за управление и контрол, телекомуникация и метеорология както и инфраструктурно 

оборудване. 

- Подобряване стопанисването на 

горите чрез увеличаване дела на 

отгледните сечи;  

 

 

2015 г.  

Извършена сеч на 67 дка, от която е добита 1793 м3 дървесина от общата горска площ в общината – 

5 798 дка. Добитата дървесина е продадена и са реализирани приходи на стойност 64 280,00 лв 

2016 г.  

Извършена сеч на 289 дка, от която е добита 1 941 м3 дървесина от общата горска площ в общината – 5 

798 дка. Добитата дървесина е продадена и са реализирани приходи на стойност 67 933,00 лв.  

2017 г.  

Извършена сеч на 395 дка, от която е добита 3 153,62 м3 дървесина. Добитата дървесина е продадена и 

са реализирани приходи на стойност 116 683,94 лв. без ДДС. Наблюдава се увеличаване на добитата 

дървесина и съответно реализираните приходи са повече в сравнение с предходната година. 

2018 г.  

Извършена сеч на 604 дка, от която е добита 3 792 м3 дървесина. Добитата дървесина е продадена и са 

реализирани приходи на стойност 150 324,80 лв. без ДДС. Наблюдава се увеличаване на добитата 

дървесина и съответно реализираните приходи са повече в сравнение с предходната година. 

2019 г.  

Добита 1 404 м3 дървесина от общата горска площ в общината – 11 668,0 дка. Добитата дървесина е 

продадена и са реализирани приходи на стойност 48 637,00 лв. без ДДС. Наблюдава рязък спад на 

добитата дървесина и съответно на реализираните приходи в сравнение с предходната година. 

2020 г.  

Добита 799.94 м3 дървесина от общата горска площ в общината. Добитата дървесина е продадена и са 

реализирани приходи на стойност 19 998,50 лв. Наблюдава спад на добитата дървесина и съответно на 

реализираните приходи в сравнение с предходната година. 
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- Създаване на ловни бази за 

развитие на ловното стопанство; 

Изпълнена 

 

 

На 7 км от град Бяла в посока Попово се намира Лесопарк – обособена зона за отдих и почивка, с хижи, 

предлагащи удобства и уют на организирани ловци туристи. В Беленската гора успешно развива своята 

дейност Сдружение ”Ловно-рибарско дружество – Сокол”- гр. Бяла, което подпомага развитието на 

ловния туризъм на региона.  Сформирани са 38 ловни дружинки, а ловното стопанство обхваща 

териториите на Бяла и съседните общини: Борово, Ценово и Две могили. Всички те полагат 

перманентни грижи за опазване биоразнообразието на горските обитатели и за развитието на ловно-

рибарския спорт. Налице е тенденция на засилен интерес от страна на любители на ловния спорт и от 

чужбина. 

Развитие на събирането на билки, 

гъби и други съпътстващи 

дейности.  

В последните години се разви събирането на трюфели в горските територии, вкл. и тези общинска 

собственост, като общината е отдала с едногодишни договори за наем на поземлени имоти в горски 

територии за ползване на недървесни горски продукти на лица, желаещи да развиват този вид дейност. 

Мярка 1.3.1: 

Подпомагане 

развитието на 

местния 

туристически 

продукт и 

маркетинг на 

дестинациите 

 

- Създаване на общинска 

стратегия и програма за развитие 

на туризма;  

Разработен Проект на стратегия за устойчиво развитие на туризма в Община Бяла 2020-2030 г.  

- Разработване на 

междуобщински маркетингови и 

рекламни стратегии и програми 

за съвместни туристически 

дейности;  

Община Бяла участва в разработването на Дългосрочната стратегия за устойчиво развитие на туризма 

на Област Русе за периода 2020-2030 г. 

- Развитие на интегриран 

туризъм, базиран на природно-

ландшафтните и културни 

дадености и ресурси;  

В процес на развитие е идеята за развитие на интегриран туризъм, базиран на природно-ландшафтните 

и културни дадености и ресурси, която е заложена в Областната стратегия за устойчиво развитие на 

туризма 2020-2030 г. и в проекта за стратегия на Община Бяла. Акцентувано е на възможността  за 

интегриран поклоннически туризъм с маршрут: Посещение на православните храмове и манастири на 

територията на общината: Манастир „Св. Петка“-с. Копривец, Църква „Свети Георги“- град Бяла и 

Храм „Свети ВКМЧ Пантелеймон“ – гара Бяла. 

- Организиране на културни 

събития за привличане на 

туристи;  

Проведените културни събития за привличане на туристи през отчетния период се представят подробно 

в Културния календар на общината, който представлява Приложение към Годишните доклади за 

изпълнение на ОПР. Други документи, свързани с изпълнението на дейността, са: 

1. Годишна програма за развитие на читалищната дейност за всяка календарна година, които са на 

територията на Община Бяла, в изпълнение на чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища.. Доклад за 

изпълнение на читалищната дейност се прави за предходната година от Председателя на читалището и се 

внася в ОбСъвет за одобрение и приемане; 

2.Общински годишен план за младежта за текущата година и отчет за изпълнението на дейностите, 

насочени към младежите на територията на общината за предходната година, в изпълнение на чл. 15, ал. 

4 от Закона за младежта 
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- Участие в регионални, 

национални и международни 

туристически борси, изложения и 

панаири, посещения на 

пътнически агенти, 

туроператори, автори на 

пътеводители, журналисти;  

Община Бяла редовно участва в туристически форуми, организирани от Областната администрация- 

Русе. 

- Маркетингови и рекламни 

дейности.   

Община Бяла изработи и започна да разпространява нови рекламни материали - магнити с всички 

културни и исторически обекти на територията на общината; създаде и нова туристическа брошура. 

Рекламните материали се предлагат в поставените фургони пред строежа на Мултифункционалния 

културен център в квартал гара Бяла.  

През периода 2014-2020 бяха създадени 2 документални филма: за Майстор Колю Фичето и неговия 

шедьовър - моста над р. Янтра край град Бяла, и филма „Ангелът на милосърдието“ за живота, делото и 

саможертвата на баронеса Юлия Вревска, отдала живота си като милосърдна сестра в Руско-турската 

освободителна война 1877 -1878 г. и починала на българска земя, след заразяване с тиф по време на 

военните действия на наша територия. 

Мярка 1.3.2: 

Развитие на 

природни, 

културни и 

исторически 

атракции 

 

- Възстановяване, опазване, 

експониране, социализиране, 

оборудване на туристически 

атракции, въвеждане на техники 

и програми за интерпретация и 

анимация и др.;  

Дейността ще се реализира чрез изпълнението на Проекта за реставрация и консервация на Моста на 

Колю Фичето 

- Създаване на специализирана 

устройствена схема за развитие 

на туризъм в общината включена 

в общинска концепция за 

пространствено развитие;  

 

- Развитие на туристическата 

инфраструктура, необходима за 

нуждите на атракциите и 

подобряване на транспортния 

достъп;  

В момента е развита туристическата инфраструктура в района на православния храм „Свети 

Пантелеймон“ в квартал гара Бяла като са изградени в периода от 2016-2020 г.: Православен храм „Св. 

Пантелеймон“, спортна площадка, открита сцена-амфитеатър, детска площадка, положени са асфалтови 

и бетонови настилки, цветни алеи, спортна площадка, стрийт-фитнес. паркинг и др. В близост започна 

да се строи Мултифункционален културен център, оформи се междублоковото пространство на 4 –те 

блока „Латекс“с друг паркинг и площадка за отдих и детски игри, оформи се зелена и цветна площ. 

В проекта за Консервация и реставрация на Моста на Колю Фичето над р. Янтра също ще се развие 

дребномащабна туристическа инфраструктура, която е част от финансираното проектно предложение 

на общината. 
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- Изграждане на екопътеки и 

велоалеи.  
 

Приоритет 2: Подобряване и възстановяване на техническата инфраструктура, опазване на околната среда и 

природното богатство 

Мярка 2.1.1:  

Ремонт и 

поддръжка на 

републикански, 

общински 

пътища и 

улични мрежи 

 

 

 

- Ремонт на общински път 

Босилковци - гара Бяла (10 км); 

 

 

2014 г. 

Разширен от 4.50 на  6.00 метра участък с дължина 250 м от км 10+950 до км 11+200 и преасфалтирана 

част от износените  асфалтови участъци.  

2016 г. 

Входирано проектно предложение с № 18/07/2/0/00276 с наименование „Реконструкция и 

рехабилитация на част от IV-класен път VTR1233 (№IV-40964) „Павел – Босилковци – Гара Бяла“ от 

общинската мрежа, от км. 2+000 до км. 12+000 с обща дължина 10 000 метра“ по Подмярка 7.2 

„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР 2014 

– 2020 г. Проектът е преминал първия етап на предварително оценяване, допуснат за следващо ниво на 

оценка. 

2017 г. 

На 01.11.2017 г. Община Бяла сключи Договор за безвъзмездно финансиране № 18/07/2/0/00276 с 

наименование „Реконструкция и рехабилитация на част от IV-класен път VTR1233 (№ IV-40964) 

„Павел – Босилковци – Гара Бяла“ от общинската мрежа, от км. 2+000 до км. 12+000 с обща дължина 10 

000 метра“ Срокът за реализация на проекта е 36 месеца: от 01.11.2017 г. до 31.10.2020 г. вкл. 

2018 г. 

Изпълнение на дейности по проект „Реконструкция и рехабилитация на част от IV-класен път VTR1233 

(№ IV-40964) „Павел – Босилковци – Гара Бяла“ 

2019 г. 

Изпълнение на дейности по проект „Реконструкция и рехабилитация на част от IV-класен път VTR1233 

(№ IV-40964) „Павел – Босилковци – Гара Бяла“ -  

2020 г.  

Община Бяла продължи да изпълнява своя проект по Договор за безвъзмездно финансиране 

№18/07/2/0/00276 с наименование „Реконструкция и рехабилитация на част от IV-класен път VTR1233 

(№ IV-40964) „Павел – Босилковци – Гара Бяла“ от общинската мрежа, от км 2+000 до км 12+000 с 

обща дължина 10 000 метра“  Срокът за реализация на проекта бе 36 месеца: от 01.11.2017 г. до 

31.10.2020 г. вкл. Проектът е приключен с подаване на Заявка за окончателно плащане и Искане за 

възстановяване на разходите за ДДС на 22.07.2020 г. на обща стойност: 6 075 254 лв. с ДДС. 

- Ремонт на общински път 

Босилковци – Пейчиново (4,4 

км);  
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- Ремонт на общински път 

Бистренци-Дряновец-Копривец 

(12 км);  

 

 

2014 г. 

Община Бяла възлага изработването на ПСД за „Реконструкция и рехабилитация” на  пътя  в участъка 

от км 0+000 до км 12+900 . Стойността на проекта за изпълнение е 6 458 376 лева.  

В целия този участък  се е извършвал текущ ремонт през годините. Използвани са  целеви средства от 

Републиканският бюджет. През 2014 година на този път са усвоени   52 414 лева. 

- Ремонт и рехабилитация на ІV-

класен път Стърмен-Ботров (4,5 

км);  

 

 

2014 г. 

1. Извършен текущ  ремонт  на участък от км 7+987 до км 13+237 на  стойност 27906 лева. 

2. От 12.12.2013 г. стартира проект „Рехабилитация на част от общински път  RSE 1003 /Ботров-

Стърмен-Бяла/ от км. 13+237 до км. 15+959, община Бяла»  

2015 г.  

Финализиран проект „Рехабилитация на част от общински път  RSE 1003 /Ботров-Стърмен-Бяла/ от км. 

13+237 до км. 15+959, община Бяла» по Договор за финансова помощ с ДФЗ № 18/321/01609 от 

12.12.2013 г. на стойност  4 073 111,45 лв. без ДДС, и завършено строителството на фиксирания участък 

от пътя. С реализацията на дейностите  бе рехабилитиран участък от пътя, с обща дължина 2,722 км, 

който свързва с. Стърмен с главния център на общината – град Бяла. 

- Ремонт и поддръжка на пътища 

от републиканска пътна мрежа на 

територията на община Бяла;  

 

 

 

2016 г.  

Рехабилитиран участък в много лошо експлоатационно състояние от път от републиканската пътна 

мрежа – ІІ – 51 „Бяла-Копривец-Попово“ от км. 0+000 до км. 14+942, около 15 км. 

2017 г. 

Извършен основен ремонт на улица „Васил Левски” на обща стойност 261 500.00 лева. Улица „Васил 

Левски” е част от път ІІІ-501 Русе-Иваново-Две могили- Бяла, представляващ част от републиканската 

пътна мрежа. 

2020 г.  

Рехабилитация /изкърпване/ на част от път от републиканската пътна мрежа на път ІІ – 51 от км 0+000 

до 1+000, който минава по ул. „Стефан Стамболов“ в град Бяла, на стойност 40 073,76 лв., осигурени от 

АПИ по споразумение. Изкърпването бе в обем на 1 360 кв. м., а положения асфалт 153 тона. 

- Рехабилитация на част от 

уличната мрежа в град Бяла;  

 

 

2014 г. 

Изработен инвестиционен проект на стойност 1 953 652,07 лв. без ДДС за реконструкция на уличната 

мрежа, включваща 2 подобекта: Реконструкция на първостепенна улична мрежа на улиците: „Цар 

Освободител” и „Панайот Волов” и Реконструкция на второстепенна улична мрежа с обекти:  улиците – 

„Г. Бенковски”, „Бунар Хисар”, „Отец Паисий”, „Иван Папазов”, „Граф Игнатиев”, „Иларион 

Драгостинов”, „Капитан Бендерев”, „Георги Димитров”, „Марица”, „Филип Тотю”, „Железничарска”.  

2015 г.  

1. Ремонт и изкърпване ОПМ, на стойност 146247,00 лв                                                    

2. Ремонт настилка ул.”Климент Охридски”-Бяла, на стойност  5244,43 лв.,130 м2                 

3. Асфалтова настилка ул. „Средна гора”-Бяла на стойност  21244,48 лв., 450 м2                         
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4. Ремонт паважна настилка ул.”В.Левски”-Бяла на стойност  31040,00 лв., 1552 м2                      

5. Бетонова настилка ул.”Осъм” и част  от „Арда”-Бяла, на стойност 26536,31 

лв., 700 м2        

6. Ремонт и разширение  /направа алеи/ гробищен парк, на стойност 10690,00 лв., 80 м1 .           

7. Изкърпване улици без засичане в гр. Бяла, гара Бяла  и селата с „Уни Турбо” 5000 на стойност 

71907,00 лв,, 2750 м2                                           

8. Ремонт тротоар и направа отоци на ул.”В.Левски” – Бяла, на стойност 21787,54 лв.,  170 м2 

9. Полагане бордюри кв.”Освобождение”-Бяла на стойност 5106,43 лв., 90 м1  

2016 г. 

Входирано проектно предложение с № 18/07/2/0/00316 с наименование „Реконструкция и 

рехабилитация на съществуващи улици, тротоари и принадлежностите към тях в град Бяла“ по 

подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по 

мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.  Проектът е преминал първия етап 

на предварително оценяване, допуснат за следващо ниво на оценка. 

През 2016 г. са извършени ремонт и рехабилитация на уличните платна на следните улици в град Бяла с 

капиталови разходи: 

• ремонт и рехабилитация на улица „Георги Бенковски“ от ОК 382 до ОК 376 /от пл. „Екзарх Йосиф I“ 

до началото на улица „Братя Миладинови“/ – на стойност 31 571,00 лв.; 

• ремонт и рехабилитация на улица „Георги С. Раковски“-гара Бяла от ОК 182 до ОК 67 – на стойност 

64 596 лв.; 

• рехабилитация настилка част от улица „Братя Миладинови“ и зад кооперативния пазар – на стойност 

16 450,00 лв.; 

• основен ремонт настилка и тротоар на улица „Бунар Хисар“ от ОК 395 до ОК 368 – на стойност 

111 805,00 лв. 

2017 г. 

Извършен ремонт и рехабилитация на уличните платна на следните улици в град Бяла с капиталови 

разходи и със собствени средства: 

• основен ремонт на част от улица „Климент Охридски“ в град Бяла – 8 439,00 лв.; 

• основен ремонт на ул. "Капитан Бендерев" в гр. Бяла- 71 058.00 лв.; 

• основен ремонт на част от ул. "Скобелева" в гр. Бяла- 17 339.00 лв. 

• основен ремонт на ул. "Кичево"  в гр. Бяла- 38 053,00 лв.; 

• основен ремонт на ул. "Стефан Караджа" в гр. Бяла- 4 352.00 лв.; 

• основен ремонт на ул. "Черни Дол"  в гр. Бяла- 50 490.00 лв.; 

• основен ремонт на ул. "Македония"  в гр. Бяла- 43 922,00 лв.; 

• основен ремонт на ул. "Стефан Стамболов"  в гр. Бяла- 7 050,00 лв.; 

• основен ремонт на ул. "Шишман"  в гр. Бяла- 18 280,00 лв.; 
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• основен ремонт на ул. "Никола Обретенов"  в гр. Бяла- 85 512,00 лв.; 

• основен ремонт на ул. "Янтра"  в гр. Бяла- 23 925,00 лв.; 

• основен ремонт на ул. "Княз Борис І"  в гр. Бяла- 16 186,00 лв.; 

• основен ремонт на ул. "Георги Живков"  в гр. Бяла- 12 094,00 лв.; 

2018 г.  

Община Бяла започна реализация на проект, финансиран от ПРСР 2014-2020 г., под № 18/07/2/0/00316 с 

наименование „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици, тротоари и принадлежностите 

към тях в град Бяла“ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 

всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в 

селските райони“ от ПРСР за периода 2014 – 2020 г. Срокът за реализация на проекта е 36 месеца: от 

16.03.2018 г. до 15.03.2021 г. 

През 2018 г. бяха извършени ремонт и рехабилитация на уличните платна на следните улици в град 

Бяла с капиталови разходи и със собствени средства: 

• Ремонт и полагане на асфалт на околовръстен път и кръстовище на улиците "Места", „Искър“, 

„Осъм“ и „Камчия“ в квартал „Освобождение“ в гр. Бяла на стойност 43 800,00 лв.; 

• Полагане на асфалтова настилка на улица "Трайчо Костов"  в квартал гара Бяла на стойност 32 075,00 

лв.; 

• Ремонт на част от  улица "Христо Ботев"  в гр. Бяла на стойност 16 996,00 лв.; 

• Ремонт на част от улица „Княз Батенберг“ в гр. Бяла на стойност 11 128,00 лв.. 

През отчетния период са извършени и други дейности, свързани с рехабилитацията на уличната мрежа 

в град Бяла: 

➢ полагане на асфалтова настилка на Общински кооперативен пазар в град Бяла на стойност 36 511,00 

лв. с източник на финансиране  целевата субсидия за капиталови разходи; 

➢ ремонт на настилка пред блок „Тинтява“ в град Бяла на стойност 7 825,00 лв. с източник на 

финансиране  целевата субсидия за капиталови разходи; 

➢ изграждане на главна алея към църква „Св. Пантелеймон“ в квартал Гара Бяла на стойност 15 701,00 

лв. със собствени средства; 

➢ изграждане на паркинг и подход към паркинг в квартал гара Бяла на стойност 60 290,00 лв. със 

собствени средства. 

2019 г.  

Продължава реализацията на проект „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици, 

тротоари и принадлежностите към тях в град Бяла“  

През 2019 г. бяха извършени ремонт с капиталови средства:  

• Рехабилитация на площад в Кметство Лом Черковна на стойност 44 993,00 лв.; 

• Реконструкция на водопровод на ул. „Цар Освободител“ в град Бяла за 745 807,00 лв. 

2020 г.  

Община Бяла продължи реализацията на проект, „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи 

улици, тротоари и принадлежностите към тях в град Бяла“ Срокът за реализация на проекта по Договор 
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за отпускане на безвъзмездна финансова помощ № 18/07/2/0/00316 от 16.03.2018 г.  е 36 месеца: от 

16.03.2018 г. до 15.03.2021 г. Проектът бе завършен с Подаване на Заявка за окончателно плащане и 

Искане за финансиране на разходите за ДДС на 02.03.2020 г. на обща стойност: 1 651 221,96 лв.  

През 2020 г. бе извършена: 

• Рехабилитация /изкърпване/ на част от път от републиканската пътна мрежа на път ІІ – 51 от км 

0+000 до 1+000, който минава по ул. „Стефан Стамболов“ в град Бяла, на стойност 40 073,76 лв., 

осигурени от АПИ по споразумение. Изкърпването бе в обем на 1 360 кв. м., а положения асфалт 153 

тона. 

- Ремонт и поддръжка на улична 

мрежа в селата Полско Косово, 

Копривец, Дряновец и 

Босилковци.  

 

 

2014 г. 

Извършен ремонт на част от уличната мрежа в селата П. Косово и  Дряновец на стойност 41 149 лева; 

2017 г.  

Извършен основен ремонт на ул. "Георги Димитров"  в с. П. Косово- 39 310,00 лв. 

2018 г.  

Извършен ремонт на уличното платно на улица "В. Коларов" в село Полско Косово  с капиталови 

разходи  на стойност 59 521,00 лв. 

През  годината са асфалтирани улици в село Стърмен на стойност 15 222,00 лв., като от тях 12 126,00 

лв. са финансирани с целевата субсидия за капиталови разходи, а останалите - 3 096,00 лв. са от 

собствени средства.  

Мярка 2.1.2: 

Изграждане 

на нова и 

реконструкция 

на 

съществуваща 

водоснабдител

на и 

канализационн

а 

инфраструкту

ра 

 

 

- Интегрирано управление на 

водите на територията на гр.Бяла, 

област Русе - етап I;  

 

 

2014 г. 

От 28.08.2012 г. Община Бяла започна реализация на Проект: "Интегрирано управление на водите на 

територията на гр. Бяла, област Русе-етап І. Краен срок 31.03.2016 г. Финансиране по Оперативна 

програма “Околна среда” 2007-2013 г.:  32 995 791,38 лв. Национално съфинансиране: 6 599 158,28 лв. 

Финансиране от бюджета на Община Бяла: 1 031 012,15 лв. 

   2015 г.    
Продължава изпълнението на дейности по  Проект: "Интегрирано управление на водите на територията 

на гр. Бяла, област Русе-етап І.  

   2016 г.    
Приключване изпълнението на  Проект: "Интегрирано управление на водите на територията на гр. Бяла, 

област Русе-етап І.  

- Подмяна на част от 

водопроводната мрежа на с. 

Босилковци;  

 

- Реконструкция на част от 

водопроводната мрежа на с. 

Копривец;  

 

- Реконструкция на 

водопроводната мрежа в Гара 

Бяла;  

2017 г.  

Изграждане на нова канализация на улиците: 

- „Йосиф Хербст“- гара Бяла от ОК 219 до ОК 118 /пр. 35/- 44 метра на стойност 10 010,00 лв.; 
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- „Йосиф Хербст“- гара Бяла от ОК 219 до ОК 124 /пр. 32/- 175 метра на стойност 32 575,00 лв.; 

- „Гео Милев“- гара Бяла от ОК 216 до ОК 237 /пр. 22/ - 125 метра на стойност 22 265,00 лв.; 

- „Митко Палаузов“- гара Бяла от ОК 67 до ОК 53 /пр. 23/- 90 метра на стойност 20 620,00 лв.; 

- „Митко Палаузов“- гара Бяла от ОК 67 до ОК 53 /пр. 33/ - 65 метра на стойност 12 980,00 лв. 

- Саниране на съществуваща 

канализационна мрежа;  

2015г. 

1. Канализация част от ул. ”Д. Чинтулов” и „Йосиф Хербст”-гара Бяла, на стойност 29549.00 

 лв, с дължина 57 м; 

2. Инфраструктура ул. ”Черни дол”-Бяла, на стойност 24696,00 лв   
2016г. 

•Изграждане на канализация на улица „Ал. Стамболийски“-гара Бяла от ОК 53 до ОК 216 – на стойност 

29 955,00 лв.  

- Реконструкция на 

водопроводната мрежа в гр. Бяла  

2019 г. 

•Реконструкция на водопровод на ул. „Цар Освободител“ в град Бяла за 745 807,00 лв. 

Новоизградена ПСОВ, новоизградена канализационна. мрежа 16,79 км, реконструирана 

водоснабдителна мрежа 16,99 км, новоизградени колектори 4,25 км. 

Мярка 2.1.3: 

Предотвратя-

ване и 

ограничаване 

на 

последиците 

от природни 

бедствия и 

аварии 
 

 

- Разработване на План за 

действие при природни бедствия 

и аварии;  

Планът е разработен и одобрен с Решение на Общински съвет-град Бяла № 29 по Протокол № 4 от 

27.12.2019 г., съгласуван с Областния управител на Област Русе. 

- Брегоукрепване и корекция на 

речните корита на реките Янтра, 

Беленска и Шипа;  

 

2015 г . 

1.Направена подпорна стена с габиони на ул. „Сливница“ в град Бяла с дължина 15 метра на стойност 

2 960,80 лв. 

2.Извършвано периодично почистване на речните корита от наноси и замърсявания на реките Янтра, 

Шипа и Беленска. 

2016 г  - 2019 г. 

Извършвано периодично почистване на част от речните корита от наноси и замърсявания на реките 

Янтра, Шипа и Беленска. 

2020 г.  

1. Извършвано периодично почистване на част от речните корита от наноси и замърсявания на реките 

Янтра, Шипа и Беленска. 

2. Община Бяла кандидатства с проектно предложение „Природосъобразни решения за адаптация към 

климатичните промени (NBS4CCA)“ с Вх. рег. №: BGENVIRONMENT-4.003-0015 от 07.10.2020 г. по 

Програма: „Опазване на околната среда и климатични промени“.  

Община Бяла кандидатства по отворената покана № 3 „Климат“ съвместно с Общините Тутракан и 

Силистра, както и с „АБЕРОН“ ООД, Асоциацията на българските градове и региони (АБГР) и 

Норвежки партньор Kолеж по земеделие и развитие на селските райони /The College of Agriculture and 

Rural Development/ – Норвегия. 

Продължителността на проекта ще е 24 месеца, като дейностите по проекта трябва да бъдат 

приключени най-късно до 30.04.2024 г. Към края на 2020 г. проектът е в етап на оценка. 
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- Покриване на част от Беленска 

река.  
 

Мярка 2.1.4: 

Подобряване 

качеството и 

обхвата на 

телекомуника

циите 

 

- Осигуряване на широколентов 

достъп и преодоляване на 

“цифровата изолация”; 

 

 

Описано е в Приоритет 2, Специфична цел 2.1, Мярка 2.1.4. 

 

- Подобряване качеството и 

обхвата на мобилните 

комуникационни услуги 

 

 

2019 г.  

В сферата на образователната инфраструктура с капиталови средства бяха изградени и инстралирани 

безжични мрежи за доставка на Интернет за училищата в общината: НУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – 

гр. Бяла, НУ „П. Р. Славейков“ – гр. Бяла, НУ „Н. Й. Вапцаров“ – в кв. гара Бяла, ОУ „Н. Рилски“ – с. 

Копривец и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. П. Косово. 

2020 г.  

Община Бяла кандидатства  за финансиране в европейската инициатива WIFI4EU за осигуряване на 

безплатен безжичен достъп на Интернет за жителите на населените места в общината. Бяха 

инсталирани 10 точки за безплатен достъп до Интернет на обществени места и открити паркове в селата 

Дряновец, Полско Косово и Босилковци. Финансирането бе в размер на 15 000,00 евро, а ангажимента 

на общината е за абонамент е в рамките на 3 години. 

Мярка 2.1.5:  

Повишаване на 

енергийната 

ефективност 

и ВЕИ 

-  

Повишаване енергийната 

ефективност на жилищни и 

обществени сгради;  

 

2014 г. 

В изпълнение на Проект: „Подобряване на енергийната ефективност в част от обектите на 

образователната инфраструктура на Община Бяла, Област Русе” – ОДЗ „Стадиона” – град Бяла, Област 

Русе, с. РЗП – 2068,91 кв. м.”  бе извършен основен ремонт и саниране на ОДЗ „Стадиона” в гр. Бяла 

2015 г . 

Разработени проекти за повишаване енергийната ефективност на обекти от образователната 

инфраструктура - ЦДГ „1-ви юни” и НУ ”Св. Св. Кирил и Методий”-Бяла. 

2016 г . 

Община Бяла кандидатства за финансиране с проектни предложения в Националния доверителен еко-

фонд - Инвестиционна програма за климата за повишаване на енергийната ефективност на няколко 

общински обекта: 

1. Подадено проектно предложение с вх. № 469 от 18.10.2016 г. „Прилагане на мерки за енергийна 

ефективност на обект ЦДГ  "Пролет", гр. Бяла, Община Бяла, Област Русе“- стойност на проекта: 175 

224,00 лв.; 

2. Подадено проектно предложение с вх. № 470 от 18.10.2016 г. „Прилагане на мерки за енергийна 

ефективност на обект Начално училище "Св. св. Кирил и Методий", гр. Бяла, Община Бяла, Област 

Русе“ - стойност на проекта: 388 743,00 лв.; 

3. Подадено проектно предложение с вх. № 471 от 18.10.2016 г. „Прилагане на мерки за енергийна 

ефективност на обект ОДЗ "Стадиона", гр. Бяла, Община Бяла, Област Русе“ - стойност на проекта: 387 

053,00 лв.; 
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4. Подадено проектно предложение с вх. № 472 от 18.10.2016 г. „Прилагане на мерки за енергийна 

ефективност на обект Общинска администрация, гр. Бяла, Община Бяла, Област Русе“ - стойност на 

проекта: 222 055,00 лв.  

 По отношение на саниране на частни жилищни сгради във връзка с изпълнение на НП „Енергийна 

ефективност“ в Община Бяла са подадени 6 заявления от Сдруженията на собствениците на жилищни 

блокове в град Бяла. На 3 сдружения са одобрени Заявленията за изразяване на интерес и финансова 

помощ. С тях се сключиха договори с общината, с което се дава мандат на същата, в лицето на кмета, да 

извърши от негово име действия по осигуряване на необходимия ресурс за обновяване на сградите и 

организиране на всички дейности по обновяването. 

2017 г. 

Реализиран проект „Реконструкция на съществуваща сграда за съблекални към спортен комплекс и 

въвеждане на мерки за ЕЕ“ с местонахождение: 7100, град Бяла, община Бяла, област Русе, ул. „Цар 

Симеон” № 5, ПИ 501.910(910), кв. 52 по регулационния план на град Бяла, по Проект „Красива 

България“, на стойност 180 000,00 лв. като Община Бяла осигури съфинансиране в размер на 108 000.00 

лв., което представляваше 60 % от общата стойност на проекта.  
2018 г.  

На 11.07.2018 г. чрез информационната система ИСУН бе подадено проектно предложение на Община 

Бяла: „Ремонт и оборудване на общински административни сгради в гр. Бяла, с. Копривец и с. Лом 

Черковна, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ на стойност: 338 829,20 лв. без ДДС.  

2019 г.  

На 22 ноември бе подписан и Договор за безвъзмездно финансиране № BG06RDNP001-7.008-0009-

С01/22.11.2019 г. на стойност 48 705,20 лв. като е одобрено  финансирането само на единия обект от 3-

те, с които Община Бяла кандидатства в проектното си предложение: Административната сграда на 

Кметство Лом Черковна.  
2020 г.  

В рамките на  изпълнението на проекта : „Ремонт и оборудване на общински административни сгради в 

гр. Бяла, с. Копривец и с. Лом Черковна, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ бяха 

извършени   строително-ремонтни дейности на административната сграда на Кметство Лом Черковна 

Изпълнението на СМР на обекта бе започнато на 03.08.2020 г. и завърши на 29.09.2020 г. на обща 

стойност: 56 426,61 лв. 

- Въвеждане на ВЕИ в общинска 

инфраструктура;  

2015 г . 

1.На 18.08.2015 г.е  подписан Договор № BG04-02-03-025-013 с Министерство на енергетиката за 

безвъзмездно финансиране по програма BG 04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“, на 

обща стойност 676 601,08 лв. Срокът за реализация на проекта е до 18.09.2016 г. По проекта на Община 

Бяла: „Повишаване на енергийната ефективност чрез използване на възобновяеми източници на енергия 

в общинско болнично заведение МБАЛ „Юлия Вревская” ЕООД” са предвидени мерки за увеличаване 

на енергийната ефективност на сградите на болницата. 

2. През 2015 г. бе осъществена доставка и монтаж на соларни системи в ЦДГ „1 юни“ – 1 брой и в ОДЗ 
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„Стадиона“ – 2 броя на обща стойност: 21 600,00 лв. 

2016 г . 

Община Бяла завърши реализацията на дейностите, финансирани по Договор № BG04-02-03-025-013 от 

18.08.2015 г.  

- Усвояване потенциала на 

територията за използване на 

слънчева енергия   

"Мярката се изпълнява текущо, като  на покривите на общинско болнично заведение МБАЛ „Юлия 

Вревская” ЕООД” и на други обществени и частни сгради се монтират слънчеви колектори.  

През последните години в общината е налице засилен интерес към фотосоларните панели и 

изграждането на фотоволтаични паркове, по различни проекти и програми.".През 2014-2020 г. са 

изградени и инсталирани фотоволтаични системи за производство на ел. енергия от слънчевата такава, 

на територията на няколко населени места в общината: 

- с. Копривец – 6 бр.; с. Полско Косово- 2 бр.;с. Пейчиново – 5 бр.; с . Босилковци- 3; с. Стърмен – 1 бр.; 

Мярка 2.1.6:   

Комплексно 

планиране и 

устройство на 

територията 

 

 

- Разработване на Общ 

устройствен план на община 

Бяла;  

2016 г . 

С Решение № Р-3 от 28.03.2016 г. на Кмета на Община Бяла е открита процедура за възлагане на 

обществена поръчка чрез открита процедура по реда на ЗОП с предмет: „Изработване на проект за общ 

устройствен план на Община Бяла, Област Русе“. Със Заповед № ЗОП-29 от 19.08.2016 г. е утвърдена 

проведената процедура за избор на изпълнител, с който е сключен Договор № Д-501 от 18.10.2016 г. с 

избрания изпълнител с предмет изработване на ОУП на Община Бяла.  

2017 г. – 2019 г.  

Продължава изпълнението на Договор № Д-501 от 18.10.2016 г. с предмет изработване на ОУП на 

Община Бяла. 

2020 г.  

Изпълнен Договор № Д-503 от 18.10.2016 г. с Форум Александрови за изработване на Общ устройствен 

план на Община Бяла на стойност общо 202 800,00 лв. с ДДС. Министерство на регионалното развитие 

и благоустройството на РБългария съфинансира изработването на ОУП на Община Бяла в размер на 

131 820,00 лв. по Споразумение № РД-02-30-139 от 17.05.2016 г., което представлява 65 %  от общата 

стойност за разписването му.  Проектът за изработването на ОУП на Община Бяла бе приет от 

Общински съвет- Бяла, с Решение № 89 от 11.06.2020 г. 

- Разработване на Концепция за 

пространствено развитие на 

община Бяла, акцентираща на 

приоритетните зони на 

територията на общината-  

 

- Разработване на Програма за 

опазване на околната среда, 

включваща и управлението на 

отпадъци на територията на 

общината;  

2016 г . 

Изготвен е отчет за изпълнение на “Програма за управление на дейностите по отпадъците на Община 

Бяла за 2016 г. Основните задачи за изпълнение на целите на Програмата се свеждат до: 

1. Управление на дейностите по отпадъците 

2. Сектор ”Защитени територии”. 

3. Екосистеми. 
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2017 г.  

Изготвен е отчет за изпълнение на “Програма за управление на дейностите по отпадъците на Община 

Бяла за 2017 г. Основните задачи за изпълнение на целите на Програмата се свеждат до: 

1. Управление на дейностите по отпадъците. 

2. Управление на зелената система. 

3. Вода. 

4. Екосистеми. 

2018 г – 2020 г. .  

Ежегодно са изготвяни отчети за изпълнение на “Програма за управление на дейностите по отпадъците 

на Община Бяла за съответните години. 

- Паспортизация на всички 

общински сгради – описание на 

сградния фонд, съоръженията и 

въвеждане на система за 

наблюдение.  

Сградите, които са реконструирани по проекти, имат издадени техн. паспорти 

Мярка 2.1.7:  

Благоустроява

не и 

обновяване на 

населените 

места 

 

- Ремонт и обновяване на 

площади;  

 

 

2014 г. 

Изпълнение на проект: „Реконструкция и изграждане на тротоари, площади и улично осветление в град 

Бяла” Период на реализация: 20.12.2010 г. до 27.05.2014 г.  

- Ремонт и обновяване на сгради 

на кметства;  

 

 

2015 г . 

 Извършен основен ремонт на покрив на ДСХ – Бистренци на обща стойност: 7 204, 98 лв. на 200 м2 и 

подмяна на прозорците на сградата на Кметство Лом Черковна – 4 броя на стойност 1 864,80 лв.  

2018 г.  

Със собствени средства Община Бяла извърши ремонт на сградите на две кметства: 

• Ремонт на сграда на кметството в село Бистренци, възлизащ на стойност от 10 672,00 лв.; 

• Ремонт на първи етаж на масивна двуетажна общинска сграда в кметство Дряновец, възлизащ на 

стойност 14 461,00 лв. 

• Извършен „Ремонт на административната сграда на Кметство Лом Черковна, която се предоставят 

обществени услуги“, с което се постигна подобряване на енергийната ефективност на сградата, а това 

допринася  за повишаване на качеството на предоставяне на административните услуги на населението. 

Проектът бе финансиран по подмярка 7.2. от ПРСР 2014-2020 г. и е на стойност 56 426,61 лв. с ДДС. 

- Рехабилитация на обществени 

зелени площи-паркове, градини и 

детски площадки за населените 

места в община Бяла;  

 

2015 г . 
 Реализирани проекти за изграждане и обособяване на нови детски площадки и оформяне на зелени 

площи в селата Дряновец и Бистренци със средства, предоставени по Националната кампания „За чиста 

околна среда – 2015 г.“ на МОСВ и ПУДООС на тема „Обичам природата и аз участвам“ на обща 

стойност за двата проекта до  20 000,00 лв. с ДДС.  

2016 г . 
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Реконструирани детски площадки на територията на Община Бяла: 

• Доставка и монтаж на съоръжения на детската площадка, намираща се на центъра на град Бяла – на 

стойност 21 107,00 лв.; 

• Възстановяване на детска площадка и оформяне на зелен кът, намираща се пред сградата на 

Кметство Ботров – на стойност 9 814,82 лв., финансиран от ПУДООС в Кампанията „Обичам природата 

– и аз участвам“ за 2016 г.; 

• Рехабилитация на част от двора на ДГ „Пролет“ – гр.Бяла /доставка и монтаж на беседка, пясъчник, 

кошчета за отпадъци и пейки, възстановяване на зелените площи и цветни алеи/ - на стойност 4 988,87 

лв., финансиран от ПУДООС в Кампанията „Обичам природата – и аз участвам“ за 2016 г.; 

• Доставка и монтаж на комбинирана детска пързалка на ДГ „Латекс“ – филиал на ДГ „Стадиона“ – на 

стойност 2 022,00 лв. 

През 2016 г. се подобри изцяло спортната инфраструктура на територията на общината, като се 

изградиха и възстановиха следните обекти: 

✓ Изграждане на стрийт-фитнес площадка, намираща се в близост до Историческия музей-гр. Бяла и до 

СУ „Панайот Волов“-гр. Бяла – на стойност 15 214,00 лв.; 

✓ Цялостна реконструкция на изоставената спортна площадка в центъра на град Бяла, намираща се до 

НУ „П. Р. Славейков“ – град Бяла – на стойност 84 100,00 лв.; 

✓ Изграждане на нова многофункционална спортна площадка в квартал Гара Бяла – на стойност 

66 556,00 лв.; 

✓ Полагане на изкуствена настилка върху съществуващата училищна спортна площадка в НУ „Св. Св. 

Кирил и Методий“ – град Бяла – на стойност 24 067,00 лв.; 

✓ Проект „Реконструкция на градски плувен басейн – част от Спортен комплекс – град Бяла“, находящ 

се на ул. „Цар Симеон” № 5, ПИ № 910, квартал 52 по  регулационния план на град Бяла,  финансиран 

по Споразумение № РД09-36 от 21.03.2016 г., сключено с МТСП по Проект „Красива България“, 

Кампания 2016 г. на стойност 300 000,00 лв. като Община Бяла осигури съфинансиране в размер на 

200 010 лв., което представляваше 66,67 % от общата стойност на проекта. 

2017 г. 

През 2017 г. бяха реконструирани детски площадки на територията на Община Бяла: 

• Доставка и монтаж на детски съоръжения за детски площадки на територията на общината на обща 

стойност-  10 927,00 лв.; 

• Възстановяване на площадка за отдих и детски игри и оформяне на зелен кът, намираща се в центъра 

на  Кметство Стърмен – на стойност 9 999,33 лв., финансиран от ПУДООС в Кампанията „Обичам 

природата – и аз участвам“ за 2017 г.; 

• Изграждане на паркинг в град Бяла, зад Банка ОББ на стойност- 24 734,00 лв.; 

През 2017 г. се подобри изцяло спортната инфраструктура на територията на общината, като се 

изградиха и възстановиха следните обекти: 

  „Реконструкция на съществуваща сграда за съблекални към спортен комплекс и въвеждане на мерки 

за ЕЕ“ с местонахождение: 7100, град Бяла, община Бяла, област Русе, ул. „Цар Симеон” № 5, по 
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Проект „Красива България“, на стойност 180 000,00 лв. като Община Бяла осигури съфинансиране в 

размер на 108 000.00 лв., което представляваше 60 % от общата стойност на проекта. 

2018 г.  

на 11.07.2018 г. чрез информационната система ИСУН бе подадено проектно предложение на Община 

Бяла: „Рехабилитация на съществуващ парк в ПИ № 2724 и ПИ № 2362, кв. 52 по регулационния план 

на град Бяла, област Русе“ по Процедура чрез подбор на проектни предложения BG06RDNP001-7.006 – 

Площи „Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за 

трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение“, от ПРСР за периода 2014 – 

2020  г. на стойност: 781 305,36 лв. без ДДС. 

Към края на 2018 г.- проектът е в етап на оценяване.       

През годината със средства от целевата субсидия за капиталови разходи се благоустрои и озелени 

междублоковото пространство на квартал гара Бяла на стойност 83 127,00 лв.      

През 2018 г. бяха реконструирани спортни и детски площадки на територията на Община Бяла: 

• Доставка и монтаж на детски съоръжения за детски площадки на територията на общината на обща 

стойност -  18 390,00 лв.; 

• Обособяване на площадка за детски игри и отдих, облагородяване и озеленяване на междублоково 

пространство на блоковете „Латекс“ 1, 2, 3 и 4 в квартал 27, УПИ I (гара Бяла) в град Бяла, община Бяла 

– на стойност 9 994,89 лв., финансиран от ПУДООС в националната кампания „За чиста околна среда – 

2018 г.“ на тема „Обичам природата – и аз участвам“; 

• Възстановяване на детска площадка и благоустрояване на зелена площ в село Босилковци, Община 

Бяла - на стойност 9 986,79 лв., финансиран от ПУДООС в националната кампания „За чиста околна 

среда – 2018 г.“ на тема „Обичам природата – и аз участвам“; 

• Изграждане на спортна площадка в село Копривец -  на стойност 55 991,00 лв., финансирана с 

целева субсидия за капиталови разходи; 

• Изграждане на напоителна система в квартал гара Бяла със собствени средства на стойност 9 411,00 

лв.; 

• Закупуване на трибуна с 216 места със собствени средства на стойност 13 440,00 лв.; 

• Доставка и монтаж на фитнес съоръжение в квартал гара Бяла със собствени средства на стойност 

18 088,00 лв.  

През 2018 г. се подобри изцяло спортната инфраструктура на територията на общината.  

2019 г.  

Реконструирани спортни и детски площадки на територията на Община Бяла по проекти: 

• „Почистване, озеленяване и облагородяване на парк с паметник на Кина Василева „Бойка“ в 

Кметство Лом Черковна, Община Бяла“.  

• „Моето училище-кътче природа за мен всеки ден“. гр. Бяла, Община Бяла, Област Русе.  

2020 г. 

Кметствата и детските градини на територията на Община Бяла участваха в ежегодните конкурси, 

организирани от Министерство на околната среда и водите и Предприятието за управление на 



ПОСЛЕДВАЩА ОЦЕНКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БЯЛА, ОБЛАСТ РУСЕ 2014 - 2020 г. 

63 

 

дейностите по опазване на околната среда „Чиста околна среда“, Кампания 2020 г. на тема: „Обичам 

природата и аз участвам“ с два проекта за възстановяване и обновяване на детски площадки, паркове, 

места за отдих и др., както следва: 

1. На 14.02.2020 г. бе входиран ПРОЕКТ  „КЪТЧЕ ПРИРОДА В МОЯТА ДЕТСКА ГРАДИНА“, 

вносител ДГ „СТАДИОНА” – град Бяла с ОБЕКТ: ДГ „РАДОСТ” – с. П. Косово, филиал на ДГ 

„СТАДИОНА” – град Бяла на стойност: 4 998,30 лв. с включен ДДС; 

2. На 19.02.2020 г. подаден и вторият проект: „ПОЧИСТВАНЕ, ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И 

ОБЛАГОРОДЯВАНЕ НА ПАРК В ДВОРА НА КМЕТСТВО ДРЯНОВЕЦ, ОБЩИНА БЯЛА“ с вносител 

Кметство Дряновец, стойност на проекта:  9995,76 лв. 

  И двата проекта в общината бяха одобрени за финансиранe и съответно изпълнени в посочените 

срокове. 

- Насърчаване на частните 

инвестиции за подобряване на 

жилищната среда;  

 

Изпълнението на дейността е посочено към мярка 2.1.5. 

- Изграждане на площи за 

широко обществено ползване в 

град Бяла, област Русе, кв. 35, по 

плана на гара Бяла;  

 Това е околното пространство около храм „Свети Пантелеймон“- изградени: паркинг, зелени алеи, алеи 

от асфалт и щампован бетон, открита сцена /амфитеатър/ със седящи места, детски съоръжения, 

спортна площадка, художествено осветление, стрийт-фитнес 

- Реконструкция и изграждане на 

площи за широкообществено 

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. 

 

 2016 г.  

Подготвен инвестиционен проект за възстановяване и рехабилитация на обществени зелени площи на 

територията на няколко населени места в общината – гр. Бяла (градски парк), с. Босилковци, с. 

Копривец и с. Лом Черковна, с който да кандидатства за финансиране през 2017 г. по Програма за 

развитие на селските райони 2014-2020 г.  Неосъществен е за момента. Само градския парк сега започва 

частично да се обновява, но през 2021 г. като в момента има изграден стрийт-фитнес площадка и днес 

се завършва изграждането на мини футболното игрище. 

 

Мярка 2.2.1: 

Укрепване и 

поддържане 

на 

изградената 

мрежа от 

защитени 

територии  

- Опазване и възстановяване на 

биологичното разнообразие и 

почвите;  

 

- Насърчаване на екосистемните 

услуги, вкл. Натура 2000 и зелена 

инфраструктура;  

 

- Изготвяне на планове за 

управление на Защитените 

Изпълнението на дейността е описано  в Приоритет 2, Специфична цел 2.1., Мярка 2.1.6, Дейност: 

Разработване на Програма за опазване на околната среда. 
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местности в общината;  

- Поощряване на граждански 

инициативи за опазване на 

природата 

 

2015 г.  

Традиционно участие на общината  в Националната кампания – „Да почистим България за един ден“.  

2016 г.  

Традиционно участие на общината  в Националната кампания – „Да почистим България за един ден“.  

Такива инициативи бяха организирани няколко пъти, а не само в деня на националната кампания 

2017 г.  

Традиционно участие на общината  в Националната кампания – „Да почистим България за един ден“.  

2018 г – 2020 г. .  

Описано е в Приоритет 2, Специфична цел 2.1., Мярка 2.1.6, Дейност: Разработване на Програма за 

опазване на околната среда, включваща и управлението на отпадъци на територията на общината. 

Мярка 2.2.2: 

Подобряване 

управлението 

на 

отпадъците 

 

- Подобряване на 

съществуващите практики и 

условия за събиране, 

транспортиране, депониране 

обезвреждане и рециклиране на 

битови и промишлени отпадъци;  

2019 г. 

Дейността се изпълнява чрез изградената регионална система за управление на отпадъците в регион 

Борово (Бяла, област Русе); 

- Рекултивация на замърсени 

територии;  

2019 г.  

Община Бяла кандидатства  с проектно предложение  Вх. рег. №:BG16M1OP002-2.010-0002 на 

05.12.2019 г. с наименование „Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови 

отпадъци, имот № 07603.211.664, по КККР на гр. Бяла, общ. Бяла, обл. Русе" по Процедура чрез 

директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16M1OP002-2.010 „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” . 

Максималният срок за изпълнение на проект е 18 месеца, не по-късно от 31.12.2023 г.  

Стойността на исканата безвъзмездна финансова помощ в проектното предложение на Община Бяла 

възлиза на 1 634 332,66 лева. Към края на 2019 г. проектът е на етап оценяване.  
2020 г. 

След оценка на проектното предложение „Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо 

за битови отпадъци, имот № 07603.211.664, по КККР на гр. Бяла, общ. Бяла, обл. Русе", на 12.03.2020 г. 

бе подписан и Административен договор под № Д-34-5 на стойност 1 438 300,66 лв. за финансиране на 

дейностите по закриване и рекултивация на съществуващото депо. Срокът за изпълнение на договора за 

безвъзмездна финансова помощ е 20 месеца след влизането му в сила. 
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- Изграждане на регионална 

система за управление на 

отпадъците в регион Борово 

(Бяла, област Русе);  

2014 г.- 2015 г.  

Изпълнение на дейности, свързани с Проект: №DIR-5112122-8-76 “Изграждане на регионалната 

система за управление на отпадъците в регион Борово (Бяла, област Русе)” 

2019 г. 

Поради изоставане от първоначално планирания график за изграждане на Регионална система за 

управление на отпадъците за регион Борово (Бяла, област Русе), финансирано по приоритетна ос 2 

„Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци” на ОП„Околна среда” 2007-

2013 г., вследствие на сключен  Договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-5112122-

С010/14.12.2012 г.,  през предходните две години са предприети действия за отпускане на безвъзмездна 

помощ от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) за 

изпълнение на инвестиционен проект „Доизграждане на регионална система за управление на 

отпадъците в регион Борово (Бяла, област Русе)“ и довеждаща инфраструктура за външни връзки на 

площадката с републиканската пътна мрежа и мрежите на техническата инфраструктура“. 

Управителният съвет на ПУДООС е приел да бъде отпусната безвъзмездна финансова помощ на 

Община Бяла, област Русе за финансиране на първи етап от проект: „Доизграждане на регионална 

система за управление на отпадъците на регион Борово (Бяла, област Русе) и довеждаща 

инфраструктура за външни връзки на площадката с републиканската пътна инфраструктура и мрежите 

на техническата инфраструктура“.  

Официално регионалното депо за отпадъците започна да функционира през месец април 2019 г. В него 

ще депонират отпадъци още 5 общини, партньори на Община Бяла по реализацията на проекта за 

посторяването му, а именно: Община Две могили, Община Борово, Община Ценово, Община Опака и 

Община Полски Тръмбеш.  

Общата стойност на изградените подобекти възлезе на: 14 577 622,73 лв. с включен ДДС. 

 

- Изграждане на две площадки за 

компостиране на биоразградими 

отпадъци;  

2017 г 2019 г.. 

Описано е в Приоритет 2, Специфична цел 2.1., Мярка 2.1.6, Дейност: Разработване на Програма за 

опазване на околната среда, включваща и управлението на отпадъци на територията на общината. 

 

- Ликвидиране на 

нерегламентирани сметища в 

общината;  

2015 г. – 2018 г  

Всички нерегламентирани сметища на територията на общината са премахнати и не функционират 

- Информационна кампания във 

всички населени места за 

подобряване екологичната 

култура на населението  

След създаването на регионалното депо за отпадъци бе проведена разяснителна кампания във всички 

населени места на територията на общината, отпечатани бяха плакати за разделно събиране на 

отпадъци, на изградените площадки по НК „Чиста околна среда“ на ПУДООС през годините бяха 

поставени кошчета за разделното им събиране, бяха проведени беседи за повишаване на екологичната 

култура на населението, със специален акцент върху подрастващото поколение. 

Приоритет 3: Преодоляване на демографската криза, подобряване качеството на живот, повишаване на заетостта, 

доходите и задържане на младите хора в района 
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Мярка 3.1.1: 

Подобряване 

условията на 

труд и 

повишаване на 

доходите 

 

- Подобряване на условията и 

повишаване безопасността на 

труда в предприятията; 

 

Изпълнен проект „Осигуряване на добри безопасни условия на труд, чрез подобряване на 

професионалния и здравен статус на работниците и служителите в: „Модул“ Бяла АД 

  

- Повишаване 

производителността на труда и 

доходите.  

Дейността е ангажимент изключително ва бизнеса. Статистическите данни за плановия период 2014 -

2020 г. показват определено повишаване на производителността на труда и увеличаване на доходите на 

заетите лица в община Бяла, както в държавния, така и в частния сектор.  

Мярка 3.1.2: 

Насърчаване 

на 

работодатели

те за наемане 

на работа на 

младежи до 29 

години 

 

- Наемане на работа на млади 

хора за чиракуване и стажуване;  

 

2016 г. 

 Община Бяла реализира Проект „Обучения и заетост за младите хора“, финансиран Договор № ОЗМ-1-

07-01-28#1 от 28.01.2016 г. по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г. За 

периода на действие на проекта – 6 месеца бяха обучени от наставници /служители на Общинската 

администрация – Бяла/ 60 безработни младежи до 29 годишна възраст и им се осигури заетост в 

продължение на действие на проекта. 

- Старт в кариерата за лица 

завършващи средно и висше 

образование;  

 2015г. 

Наети лица по мярка „Старт в кариерата“ – 2; 

 2017г. 

Наети лица по мярка „Старт в кариерата“ – 3; 

 

Мярка 3.1.3: 

Стимулиране 

на 

самостоятел-

на заетост, 

предприемачес

тво и 

създаване на 

нови 

предприятия 

- Стартиране на самостоятелна 

стопанска дейност;   

През плановия период 2014 -2020 г. е налице увеличение на регистрираните фирми в община Бяла, в 

сравнение с предходния  планов период. Новорегистрираните фирми са основно в сферата на 

търговията и услугите, като преобладават микро- и малките предприятия, стартиращи свой 

самостоятелен  бизнес. 

- Обучения на безработни лица за 

разработване и управление на 

собствен бизнес.   

Дейността се осъществява в рамките на проектите и програмите на Бюрото по труда, които имат такава 

насоченост. През плановия период Бюрото по труда реализира курсове с възможност обучаваните лица 

да стартират собствен бизнес - например през 2020 г. са проведени курсове по козметика и 

фризьорство.   

Мярка 3.1.4: 

Стимулиране 

на трудовата 

мобилност за 

увеличаване 

равнището на 

заетостта и 

доходите 

- Осигуряване на редовен 

обществен транспорт за 

насърчаване на трудовата 

мобилност в общината;  

Общинската транспортна фирма „Беску“ осигурява редовен транспорт на жителите на малките 

населени места в общината, чиито работни места се намират в град Бяла. 

- Преференции за транспорт до 

работното място   

В Община Бяла 1 служител ползва преференции за транспорт, като пътните  разходи се поемат от 

общината. 
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Мярка 3.2.1: 

Повишаване 

професионални

те умения и 

квалификация

та на 

работната 

сила 

- Обучителни курсове за 

квалификация и 

преквалификация на безработни 

лица 

 

Дейността се осъществява в рамките на проектите и програмите на Бюрото по труда, които имат такава 

насоченост - за  лични асистенти, работници по озеленяване, козметика и фризьорство, и др. 

 

 

- Повишаване относителния дял 

на лицата с висше образование. ;   

Липсват актуални статистически данни, тъй като последното преброяване на населението е от 2011 г, а 

следващото предстои през 2021 г. По емпирични данни обаче,  в общината се наблюдава повишаване на 

относителния дял   на лицата с висше образование в сравнение с предходния планов период. 

Мярка 3.2.2: 

Превенция на 

отпадането 

от пазара на 

труда 

 

- Насърчаване на работодателите 

за запазване и увеличаване на 

заетостта; 

 

Някои работодатели получават преференции за назначаване на безработни лица с регистрации в Бюрото 

по труда - след като ги оставят на работа след изтичане на програмата, работодателите ползват 

преференции да получават 50 % от заплатата им от Бюрото по труда. 

Изпълнението на дейността включва и предприетите мерки от правителството за запазване на 

работните места по време на Ковид-кризата  

 

- Стимули за повишаване на 

пригодността за заетост на 

работната сила, в т.ч. за лица над 

50-годишна възраст  

Във всеки  Годишен доклад за наблюдението на изпълнението на Общинския план за развитие (ОПР) на 

община Бяла 2014-2020 година е отразен броят на безработните лица, назначени по мерки и програми в 

общината за всяка година, вкл. и по програмата за помощ при пенсиониране 

Мярка 3.3.1: 

Повишаване на 

икономическа

та активност 

и намаляване 

равнището на 

безработица 

сред групи в 

неравностойно 

положение на 

пазара на 

труда 

 

- Насърчаване на социалната 

икономика и социалните 

предприятия;  

Дейността се изпълнява чрез сътрудничеството с НПО, описано в Приоритет I, мярка 1.1.3. 

- Осигуряване на адаптирани 

работни места за нуждите на 

хора с увреждания;  

Дирекция „Социално подпомагане“ – град Бяла реализира ежегодно проекти за адаптиране на работна 

среда за наетите при тях служители с увреждания 

- Курсове за професионална 

квалификация и повишаване 

икономическата активност на 

лица в неравностойно 

положение.  

В реализираните програми за съответната година са включени и  лица с увреждания 

Мярка 3.3.2:  

Интегриране 

на 

- Намаляване на бариерите за 

достъп на маргинализираните 

общности до пазара на труда;  

Дейността е  част от мерките за заетост на Бюрото по труда. Значителна част на назначените  по 

програми лица са именно с цел намаляване на бариерите за достъп до пазара на труда. 
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маргинализира

ните 

общности в 

обществения 

живот 

 

- Повишаване мотивацията на 

маргинализираните групи за 

включване в обществения живот  

Дейността е част от мерките за заетост на Бюрото по труда. Значителна част на назначените  по 

програми лица са именно с цел повишаване мотивацията на маргинализираните групи за включване в 

обществения живот 

 

Приоритет 4: Подобряване на качеството и достъпа до административни, образователни, здравни, социални и 

културни услуги 

Мярка 4.1.1. 

Повишаване на 

администрати

вния и 

институциона

лен капацитет 

 

 

- Повишаване капацитета на 

общинската администрация и 

общинския съвет за  управление, 

изпълнение, наблюдение и 

оценка на планови и 

стратегически документи;  

 

 

2014 г.  

Финализиране на Проект № 12-11-52 „Повишаване на ефективността на общинските администрации 

чрез стратегическо планиране на организационното развитие и оптимизация на работните процеси и 

административни структури/звена в Община Бяла и Община Ценово” 

Период на реализация: 25.09.2012 г. – 25.05.2014 г. 

- Предоставяне на услуги на 

„едно гише” и електронни 

административни услуги  

Обособен е Център за информация и услуги на граждани, намиращ се на първия етаж на 2-та сграда на 

общината, с адрес пл. „Екзарх Йосиф І“ № 3, за който е  обособен самостоятелен вход и лесен достъп и 

за хората с увреждания. 

Мярка 4.1.2. 

Подобряване 

на 

квалификация

та и уменията 

на 

служителите 

в 

администраци

ята 

 

 

- Участие в обучителни семинари 

и специализирани 

квалификационни курсове; 

 

2014 г.  

Изпълнение на дейности по проект: "Община Бяла-ефективна и компетентна в полза на гражданите” 

Номер на договора: М 13-22-77/04.08.2014 г. 

Начална и крайна дата на проекта: 04.08.2014 г. – 04.08.2015 г.                                                     

Целеви групи: Служители от администрацията на Община Бяла. 

Стойност на безвъзмездната финансова помощ:  94 543,31 лв. 

2015 г.  

Реализиран проект: "Община Бяла-ефективна и компетентна в полза на гражданите” 

- Обмен на опит с чуждестранни 

общини и въвеждане на добри 

практики за подобряване на 

ефективността в работата на 

служителите.  

Проектът “SoBy” – добри практики в сферата на социалната политика на побратимените общини Бяла и 

Градинари в Румъния. 
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Мярка 4.1.3. 

Повишаване 

информиранос

тта на 

гражданите 

за дейността 

и 

резултатите 

от работата 

на 

администраци

ята 

 

- Въвеждане на мерки насочени 

към засилване на контрола, 

прозрачността, отчетността и 

утвърждаване на ефективни 

механизми за мониторинг;  

Дейността се изпълнява перманентно в рамките на вътрешната система за контрол на работата на 

общинска администрация  

- Изграждане на нова 

административна култура, 

ориентирана към нуждите на 

обществото, чрез ефективни 

действия за публичност на 

административните услуги. 

В изпълнение на дейността са реализирани два проекта: 

1.„Повишаване ефективността на общинските администрации чрез стратегическо планиране на 

организационното развитие и оптимизация на работните процеси и административни структури/ звена в 

Община Бяла и Община Ценово”, финализиран през 2014 г: 

2 "Община Бяла-ефективна и компетентна в полза на гражданите”, реализиран през 2014 – 2015 г. 

 

 

Мярка 4.2.1: 

Подобряване 

достъпа до 

предучилищно 

и училищно 

образование  

 

- Повишаване качеството на 

образованието и уменията на 

човешките ресурси - използване 

на информационни и 

комуникационни технологии;  

Дейността се реализира чрез въвеждането на съвременна компютърна техника и иновативни 

технологии на обучение във всички  училища в общината. 

На 25.08.2020 г., между Фонд „Социална закрила“ към МТСП и Община Бяла се сключи Договор за 

финансиране № РД04-114/25.08.2020 г. за изпълнение на Проект за закупуване на технически средства с 

лицензиран софтуер – 5 (пет) броя преносими компютри за учащите деца, настанени в намиращия се на 

територията на Община Бяла-Център за настаняване от семеен тип на деца без увреждания /ЦНСТДБУ/, 

във връзка с продължаване на учебния процес в дистанционна форма на обучение, наложена от 

възникналата пандемия, причинена от коронавируса COVID 19.   
 

- Създаване на оптимални 

условия за самоподготовка на 

учениците, пълноценен отдих и 

извънкласни форми на обучение; 

 

Конкретните инициативи за изпълнението на дейността са залегнали в: 

Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата на учениците в Община Бяла 

за всяка календарна година, в изпълнение на чл. 197, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното 

образование; 

 
 

- Разгръщане на творческите 

способности на децата и 

учениците;  

 
Конкретните инициативи за изпълнението на дейността са залегнали в: 

Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата на учениците в Община Бяла 

за всяка календарна година, в изпълнение на чл. 197, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното 

образование; 
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- Осигуряване на условия за 

реализиране на задължително 

образование с фокус върху 

децата в риск и деца от 

малцинствени групи;  

Конкретните инициативи за изпълнението на дейността са залегнали в: 

1.Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата на учениците в Община Бяла 

за всяка календарна година, в изпълнение на чл. 197, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното 

образование; 

2. Мониторингов доклад на Община Бяла за 2020 г. за изпълнението на Областна стратегия за 

интегриране на ромите (2012-2020) на Област Русе.” 

-  Реинтеграция и намаляване 

броя на отпадащите от 

образователната система деца и 

ученици.  

2015 г.  

Община Бяла приключи проект „Услуги за деца до 7 години и техните семейства”, финансиран по 

Проекта за социално включване /Заем 7612 BG от МБВР/ - СФ № РД 09-69 от 22.06.2011 г.  

Целевите групи по проекта са: 

307 деца от уязвими етнически групи, в частност ромската общност, живеещи в гр. Бяла и селата 

Полско Косово, Дряновец (в това число деца в риск от изоставяне; деца в многодетни семейства; деца в 

семейства в бедност; деца на безработни родители; деца с увреждания; деца на здравно неосигурени 

родители; деца, които не ползват здравни и образователни услуги);  

450 родители на деца от 0 до 7 години от уязвими етнически общности  (в това число родители с 

основно и по-ниско образование; трайно безработни; многодетни родители, семейства, живеещи в лоши 

жилищни условия; семейства на социално подпомагане). 

Услугите по проекта включват: 

1. Намаление за таксата за деца за детска ясла. 

 2. Интеграция на децата в детските градини и предучилищните групи/класове. 

3. Мониторинг за готовността за обучение. 

4. Допълнителна подготовка за равен старт в училище. 

6. Индивидуална педагогическа подкрепа. 

Общият брой на обхванатите потребители до края на реализация на проекта е 61 деца и родители, а 

общата стойност на разходите за възнаграждения на консултантите, предоставили услугите по проекта 

възлиза към 31.12.2015 г. на 3 644,50 лв. Останалите неусвоени средства, отпуснати за финансиране на 

услугите по проекта са възстановени на МТСП. 

2016 г.- 2017 г.  

Изпълнение на проект „Предоставяне на услуги за ранно детско развитие на територията на Община 

Бяла, Област Русе“ по Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна помощ BG05M9ОP001-

2.004 „Услуги за ранно детско развитие”,  

Стойността на договора е: 251 872,00 лева. 

Период на изпълнение на проекта: 15.07.2016 г. до 15.10.2018 г. – 27 месеца.  

2018 г.  

Община Бяла продължава изпълнението на проект „Предоставяне на услуги за ранно детско развитие 

на територията на Община Бяла, Област Русе“ Удължаване срока на проекта до 31.12.2019 г. 
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Стойността на финансирането се променя от 251 852,00 лв. на 372 306,00 лв.  

2019 г.  

Община Бяла продължава изпълнението на Договор за безвъзмездна финансова помощ № 

BG05М9ОР001-2.004-0050-С01 от 13.07.2016 г. по проект „Предоставяне на услуги за ранно детско 

развитие на територията на Община Бяла, Област Русе“  

Стойността на договора се промени през 2019 г., поради фактът, че на 07.10.2019 г. чрез подписаното 2 

/второ/ Допълнително споразумение по Договор за БФП № BG05М9ОР001-2.004-0050-С01 се удължи 

срока на договора и проектът ще продължи да се изпълнява до 31.12.2020 г. (15.07.2016 г. – 31.12.2020 

г.). Стойността на финансирането се промени от 251 852,00 лв., веднъж на 372 306,00 лв. през 2018 г. и 

втори път на 516 306,00 лв. през 2019 г. 

2020 г.  

Община Бяла продължава изпълнението на проект „Предоставяне на услуги за ранно детско развитие 

на територията на Община Бяла, Област Русе“ Размерът на финансирането по договора се промени през 

2020 г., поради фактът, че на 09.12.2020 г. чрез подписаното 3 /трето/ Допълнително споразумение по 

Договор за БФП № BG05М9ОР001-2.004-0050-С01 се удължи срока на договора и проектът ще 

продължи  до 31.12.2021 г. (15.07.2016 г. – 31.12.2021 г.).  

Стойността на финансирането се промени от 516 306,00 лв. през 2020 г. до 657 806,00 лв. до 31.12.2021 

г. 

Мярка 4.2.2: 

Обновяване на 

материалната 

и техническа 

база на 

образователни

те 

институции 

 

- Подобряване на 

образователната инфраструктура, 

включително въвеждане на 

мерки за енергийна ефективност 

и достъпна архитектурна среда;  

 

 

2015 г.  

Изработен проект за Ремонт и саниране на НУ „Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Бяла, ОДЗ „Стадиона” – 

Бяла и ЦДГ „1-ви юни” – Бяла. Проектът е подаден за финансиране пред Фонд „Козлодуй“, но не е 

класиран за финансиране. На по-късен етап е финансиран по Инвестиционна програма на МС само за 

ОДЗ „Стадиона“; 

РЕМОНТ УЧИЛИЩА И СГРАДИ:   

1.Ремонт ограда и настилка ОУ”Вапцаров”-гара Бяла  

2.Ремонт  северна част от покрива на ЦДГ”Пролет”-Бяла        

3.Доставка и монтаж котелна и отоплителна инсталация ЦДГ-с. П.Косово                                                          

4.Направа  отоплителна  инсталация ЦДГ-с. Босилковци           

5.Ремонт  3 броя фасади НУ „Св. Св. Кирил и Методий”-Бяла.                                            

Д Р У Г И:     

1.Доставка и монтаж соларни системи ЦДГ”1-ви юни”-1бр.  и ОДЗ „Стадиона”-2 бр.                                                                  

2018 г. 

 Община Бяла извърши ремонт и преустройство на сграда, намираща се в село Дряновец с цел 

преместване на филиал „Радост“- с. Дряновец на ДГ „Пролет“. Ремонтът е извършен със собствени 

средства и възлиза на 12 733,00 лв.  

2020 г. 

На 06.01.2020 г. Община Бяла кандидатства за финансиране с проектно предложение: „Ремонт на 

сградата на ДГ „Пролет“ и въвеждане на мерки за ЕЕ“, по ежегодната кампания на Министерство на 
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труда и социалната политика по Проект „Красива България“ 2020 г.  

Стойността на проектното предложение по време на кандидатстването беше: 215 000,00 лв 

Община Бяла  е информирана на 04.02.2020 г. с  Решение № 1/04.02.2020 г. на Управителния съвет, че 

нейното проектно предложение е одобрено за финансиране и реализация. 

Общата стойност на ремонта, финансиран по Проект „Красива България“ Кампания 2020 г. възлезе на 

195 783,16 лв. Община Бяла, дофинансира със собствени средства завършването на обекта. Към 

настоящия момент продължава ремонта на детската градина в частта на околното пространство и 

вертикалната планировка около нея, както и подновяването на оборудването и обзавеждането и. 

Общината влага допълнително свои средства в завършването на обекта, поради факта че максималното 

финансиране, отпуснато по проекта бе недостатъчно за това. 

- Ремонт и саниране на НУ „Св. 

Св. Кирил и Методий” – гр. Бяла, 

ОДЗ „Стадиона” – Бяла и ЦДГ 

„1-ви юни” - Бяла;  

2015 г.  

Изработен проект за Ремонт и саниране на НУ „Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Бяла, ОДЗ „Стадиона” – 

Бяла и ЦДГ „1-ви юни” – Бяла. Проектът е подаден за финансиране пред Фонд „Козлодуй“, но не е 

класиран за финансиране. На по-късен етап е финансиран по Инвестиционна програма на МС само за 

ОДЗ „Стадиона“; 

- Доизграждане на новото крило 

на СОУ „П. Волов”- град Бяла;  

 

2017 г.  

След проведена обществена поръчка и избран изпълнител се сключи Договор с № Д- 295/01.11.2017 г. с 

предмет „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност, газоснабдяване, ОВ и вертикална планировка 

на бл. А, бл. Б и бл. Д на  СУ „Панайот Волов“ – гр. Бяла“ на обща стойност: 3 682 672,48 лв.  

2018 г.  

Започна реализация на Договор с № Д- 295/01.11.2017 г. с предмет „Въвеждане на мерки за енергийна 

ефективност, газоснабдяване, ОВ и вертикална планировка на бл. А, бл. Б и бл. Д на  СУ „Панайот 

Волов“ – гр. Бяла“  

2019 г.  

Завърши проект за доизграждане на новото крило на гимназията в град Бяла, с предмет „Въвеждане на 

мерки за енергийна ефективност, газоснабдяване, ОВ и вертикална планировка на бл. А, бл. Б и бл. Д на  

СУ „Панайот Волов“ – гр. Бяла“.  

През 2019 г. в сферата на образователната инфраструктура с капиталови средства бяха изградени и 

инстралирани безжични мрежи за доставка на Интернет за училищата в общината: НУ „Св. Св. Кирил и 

Методий“ – гр. Бяла, НУ „П. Р. Славейков“ – гр. Бяла, НУ „Н. Й. Вапцаров“ – в кв. гара Бяла, ОУ „Н. 

Рилски“ – с. Копривец и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. П. Косово. 

- Основен ремонт на училище в с. 

Полско Косово;  
 

- Обновяване и оборудване на 

учебни кабинети, образователни 

лаборатории и работилници;  

В новопостроеното ново крило на СУ „П. Волов“ – град Бяла, чието строителство беше завършено през 

2018 г. бяха обособени 4 компютърни кабинета, всеки от които има по 15 графични станции, висок 

клас, необходими за обезпечаването на учебния процес, свързан с технологичния профил на обучение. 

Също така има специализирани кабинети по физика, химия, биология, български език и чужди езици. 
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- Адаптиране на детски 

площадки и спортни съоръжения 

в детските градини и училищата 

към изискванията за безопасност 

и функционалност. 

 

Описани са в Приоритет 2, Специфична цел 2.1, Мярка 2.1.5 и Мярка 2.1.7. 

 

Мярка 4.3.1: 

Подобряване 

на материално 

- 

техническата 

база в 

здравеопазване

то 

 

 

- Ремонт и обновяване на здравни 

служби и медицински кабинети; 

 

2014 г. 

Изпълнение на дейности по проект  „Преоборудване с медицинска апаратура, ремонт и мерки по 

енергийна ефективност за МБАЛ  “Ю. Вревска” ЕООД, гр. Бяла на  стойност 4 678 762,84 лв. от тях 33 

482, 69 лв. -  съфинансиране за сметка на Община Бяла и допълнителен собствен принос в размер на 

240 435,40 лв. 

Постигнати резултати: 
 - Реконструирани /ремонтирани/ обновени корпуси и помещения на здравното заведение  - 3 
корпуса и 1650,03 м 2 болнична площ.  

- Внедрено съвременно оборудване и обзавеждане 

- Осигуряване на нови линейки и 

оборудване за ФЦСМП – гр. 

Бяла.  

 

 

През 2020 г. са осигурени две линейки от Министерството на здравеопазването, финансирани по проект 

на МЗ с европейски средства. 

Мярка 4.3.2: 

Повишаване 

качеството и 

подобряване 

достъпа до 

здравни услуги 

 

- Повишаване броя на 

медицинския персонал;  

През периода 2014 – 2020 г. е налице повишение  на броя на медицинския персонал в общината, в 

сравнение с предходния планов период 

- Осигуряване на мобилност на 

медицинските услуги;  

  2015 г.  

Приключен проект „Услуги за деца до 7 години и техните семейства”, финансиран по Проекта за 

социално включване /Заем 7612 BG от МБВР/ - СФ № РД 09-69 от 22.06.2011 г.  
2016 г – 2019 г.  

Описано в Приоритет 4, Специфична цел 4.2., Мярка 4.2.1. 

2020 г. 

През годината, във връзка с въведеното извънредно положение, поради разпространението на 

коронавируса COVID 19, г-н Кмета на Община Бяла, съвместно с ръководството на МБАЛ „Ю. 

Вревска“ – град Бяла осигуриха и направиха безплатни тестове на част от населението на територията 

на общината: представители на най-уязвимите социални групи- социално слаби лица, лица в риск, 

възрастни лица, самотно живеещи и с ниски доходи, служители от обслужващите администрации на 

населението и др.  

Мярка 4.4.1: 

Изграждане и 

обновяване на 

обекти на 

Доизграждане на Дом за стари 

хора в град Бяла;  

2014 г.  

Изпълнение на Проект: “Дом за стари хора - преустройство на съществуваща сграда”   в град Бяла  - 

довършителни работи на строеж 

Стойност на проекта: 392 457.88 лв  
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социалната 

инфраструкту

ра 

 

 

2016 г.  

Описано в Приоритет 1, Специфична цел 1.1., Мярка 1.1.3 

- Ремонт на Дом за стари хора – 

с. Бистренци; 

 

 2015 г.  

Извършен основен ремонт на покрива на дома на площ над 200 м2 на стойност 7 204,98 лв. 

2018 г.  

Община Бяла кандидатства пред Фонд „Социална закрила“ с проект: „Газифициране на сградата на Дом 

за стари хора в с. Бистренци, Община Бяла, Област Русе“. Стойността на финансиране е 29 826,19 лв. 

Проектът е одобрен. Краен срок на изпълнение: 31.10.2018 г. Проектът е изпълнен  и на 31.10.2018 г. 

обекта е приет от приемателна комисия. 

- Изграждане на Ресурсен център 

за деца със специални 

образователни нужди (ПЧП);  

 

Изграждане и оборудване на 

Защитено жилище;  

-  

2014 г. 

Изпълнение на дейности по проект “Преустройство и промяна предназначението на съществуваща 

сграда в Център за социална рехабилитация и интеграция и изграждане на Защитено жилище в гр. 

Бяла”, финансиран по Договор за финансова помощ  № 18/321/01127 от 03.10.2012 г.  

  2015 г.  

Приключен  проект “Преустройство и промяна предназначението на съществуваща сграда в Център за 

социална рехабилитация и интеграция и изграждане на Защитено жилище в гр. Бяла”,  

- Създаване на Хоспис в община 

Бяла (ПЧП);  
 

Създаване на Център за 

настаняване от семеeн тип за 

деца.  

-  

2015 г.  

Приключен  проект “Преустройство и промяна предназначението на съществуваща сграда в Център за 

социална рехабилитация и интеграция и изграждане на Защитено жилище в гр. Бяла”, финансиран по 

Договор за финансова помощ  № 18/321/01127 от 03.10.2012 г.  

Финансирано проектно предложение „Социални услуги и грижа за децата на Бяла” по Оперативна 

програма «Развитие на човешките ресурси». на стойност 211 139,54 лв.. 

- „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”  

2016 г.  

Разработен технически проект за изграждане на социална инфраструктура в град Бяла, за предоставяне 

на социални услуги на възрастни хора.  

2020 г.  

Идеята за дневен център за възрастни хора не успя да стигне до реализация. В момента тези стари 

постройки вече не съществуват, съборени са и са купени от частно лице, което на тяхно място построи  

голям магазин. 

Мярка 4.4.2: 

Подобряване 

качеството и 

достъпа до 

- Разширяване дейността и 

капацитета на Домашен социален 

патронаж;  

2015 г.  

Сключени нови договори за ползване на социалната услуга „Домашен социален патронаж“  

2016 г.  

С Решение на Общински съвет-Бяла се дава съгласие за закриване на местна дейност „Домашен 
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социални 

услуги в 

общността 

 

социален патронаж“ и откриване на местна дейност „Кухня-майка“ Обектът „Кухнята-майка“ приготвя 

и разнася храна до всички общински обекти (детски заведения, начални училища, Дом за стари хора – с. 

Бистренци, Домашен социален патронаж и потребителите на услугата „Осигуряване на топъл обяд“). 

2020 г. 

Капацитетът на ДСП към края на 2020 г. е над 140 потребителя от град Бяла, с. Копривец, с. П. Косово, 

с. Босилковци, с. Пейчиново, с. Лом Черковна. 

- Предоставяне на услугата 

„Личен асистент”;  

2014 г.  

1.Изпълнение на дейности по проект: „Създаване на звено за услуги в домашна среда и помощ в дома 

на територията на Община Бяла”. 

Стойност на проекта: 168 790, 85 лв.Услуги – „Социален асистент” и „Домашен санитар”  

2. Изпълнение на дейности по проект: „Подкрепа за достоен живот”   

2015 г.  

Продължава реализацията на услугата „Личен асистент“ по Проект: „Подкрепа за достоен живот”. 

2016 г- 2017 г..  

Реализация на дейности по проект „Независим живот и услуги в домашна среда на територията на 

Община Бяла, Област Русе” насочен към предоставяне на почасови социални услуги в домашна среда 

на лица с трайни увреждания, включително на деца, както и на възрастни хора над 65 г. , които са в 

пълна или частична невъзможност да се самообслужват.  

2018 г.  

Продължава предоставянето на услугите: „Личен асистент“, „Домашен помощник“ и „Социален 

асистент“ след приключването на проект „Независим живот и услуги в домашна среда на територията 

на Община Бяла”. Средствата за предоставяне на почасови социални услуги в домашна среда на лица с 

трайни увреждания, включително на деца, както и на възрастни хора над 65 г. , които са в пълна или 

частична невъзможност да се самообслужват бяха осигурени по реда на ПМС 332 от 22.12.2017 г.  

2019 г.  

Продължава предоставянето на услугите: „Личен асистент“, „Домашен помощник“ и „Социален 

асистент“ след приключването на проект „Независим живот и услуги в домашна среда на територията 

на Община Бяла”. Средствата за предоставяне на почасови социални услуги в домашна среда на лица с 

трайни увреждания, включително на деца, както и на възрастни хора над 65 г. , които са в пълна или 

частична невъзможност да се самообслужват бяха осигурени по реда на 2 /две/ Постановления на 

Министерски съвет: 344 от 21.12.2018 г. и 180 от 18.07.2019 г.  Първото уреждаше предоставянето на 

услугите до 31.08.2019 г., а второто за периода от 01.09.2019 г. до 31.12.2019 г.  

2020 г.  

Община Бяла предоставя социална услуга „Личен асистент“ в домовете на потребители на територията 

на общината  

С решение на Министерския съвет № 83 от 06.02.2020 г. се въведе Национална програма “Предоставяне 

на грижа в домашна среда” Програмата е утвърдена със Заповед № РД01-87 от 10.02.2020 г. на 
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Министъра на труда и социалната политика. 

В изпълнение на заповедта на министъра Община Бяла стартира прием на заявления - декларации от 

кандидат–потребители за включване в Програмата. 

 Същата стартира на 01.04.2020 г. за Община Бяла и приключи дейността си на 01.01.2021 г. Усвоени 

средства  по Програмата за 2020 г.: 143 812,41 лв. 

  През 2020 г. заради извънредните обстоятелства, които наложи Ковид кризата бяха отпуснати 

допълнителни мерки от правителството за подпомагане на нуждаещите се лица, най-засегнати от 

въведените строги ограничителни мерки. В тази връзка Община Бяла кандидатства с проектно 

предложение: „Патронажна грижа в община Бяла“, Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси“.Общият размер на допълнително отпуснатата безвъзмездна финансова помощ по процедурата 

възлиза на 99 735,00 лв., 85 % от които (84 774,75 лв.) са от бюджета на Европейския съюз, осигурени 

чрез Европейския социален фонд, а останалите 15 % (14 960,25 лв.) са национално съфинансиране. 

Проектът бе със срок на реализация до 31.12.2020 г. 

- Предоставяне на услугата 

Обществена трапезария;  

2014 г.- 2015 г  

На територията на общината действа „Общинска обществена трапезария за социално слаби и възрастни 

граждани”,  финансирана по проект от Министерство на труда и социалната политика, „Обществени 

трапезарии” към Фонд „Социална закрила”. 

2016 г.  

На 22.07.2016 г. Община Бяла подписа Договор за директно предоставяне на БФП № BG05FMOP001-

3.002-0062-C01 „Осигуряване на топъл обяд в град Бяла, област Русе“ по Процедура за директно 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд-

2016“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от ФЕП на най-

нуждаещите се лица в България.  

2017 г – 2018 г.. 

Община Бяла продължава да предоставя услугата „Осигуряване на топъл обяд“ по Договор за директно 

предоставяне на БФП № BG05FMOP001-3.002-0062-C01 „Осигуряване на топъл обяд в град Бяла, 

област Русе“  
2019 г. 

Община Бяла продължава да предоставя услугата „Осигуряване на топъл обяд“ по Договор за директно 

предоставяне на БФП № BG05FMOP001-3.002-0062-C01 „Осигуряване на топъл обяд в град Бяла, 

област Русе“ През годината се подписаха 2 допълнителни споразумения № 5 и 6 към Договора за 

финансиране.  

С първото, подписано на 03.06.2019 г., се променя мястото на приготвяне на храната за потребителите 

на услугата – Сформираната „Кухня-майка“ на Община Бяла, намираща се в сградата на ДГ „Стадиона“ 

– град Бяла. 

С подписаното второ Допълнително споразумение № 6 на 23.12.2019 г. се удължава срокът на 
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предоставяне на услугата „Топъл обяд“ от 31.12.2019 г. до 30.04.2020 г. и се завишават безвъзмездните 

средства за финансиране на проекта от програмата на 207 046,24 лева. 

2020 г.  

Община Бяла продължава да предоставя услугата „Осигуряване на топъл обяд“ по Договор за директно 

предоставяне на БФП № BG05FMOP001-3.002-0062-C01 „Осигуряване на топъл обяд в град Бяла, 

област Русе“  

На 23.04.2020 г. Община Бяла подписа Финансово споразумение № ФС01-0437 с Агенцията за социално 

подпомагане/АСП/, след кандидатстване с проектно предложение за предоставяне на социалната услуга 

„Топъл обяд в условията на извънредно положение – 2020 г.“ на лица от уязвими социални групи, 

определени в условията на специално стартирала Целева програма за подпомагане на населението от 

общините в България, във връзка с възникналата извънредна ситуация, предизвикана от 

разпространението на коронавирус COVID 19. Предоставянето на услугата за Община Бяла стартира на 

01.05.2020 г. за 110 потребители от град Бяла. 

На 30.10.2020 г. Община Бяла подписа Допълнително споразумение № ФС01-1272/28.10.2020 г. към 

Договор за финансиране № ФС01-0437/23.04.2020 г.  с АСП по проект „Целево подпомагане с топъл 

обяд в община Бяла, област Русе“, финансиран по Целева програма „Топъл обяд у дома в условията на 

извънредна ситуация – 2020 г.“. Проектът е финансиран от Агенция за социално подпомагане.  

Стойността на договора се променя от 40 194,00 лева на 53 273,00 лева; Периода на реализация на 

дейностите се променя от 126 работни дни на 167 работни дни, считано от 01.05.2020 г. до 31.12.2020 г.  

Броят на потребители, на които ще се осигурява топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация 

остават 110-те лица от град Бяла, представители на целевите групи, разписани в Целевата програма на 

АСП.  

На 29.12.2020 г. Община Бяла подаде проектно предложение за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ по операция „Топъл обяд в условия на пандемия от COVID-19“  по Оперативна 

програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско 

подпомагане на най-нуждаещите се лица в България за периода 2014-2020 г. Проектното предложение е 

с входящ регистрационен номер BG05FMOP001-5.001-0064.  

Операцията е продължение на целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация 

2020“, финансирана от националния бюджет за справяне с последиците от възникналата епидемична 

обстановка от COVID-19, като дава възможност за разширяване на обхвата, включително и по 

отношение на най-нуждаещите се лица. 

Община Бяла ще предоставя социалната услуга „Осигуряване на топъл обяд в град Бяла, област Русе“ 

на 150 потребители от  целевите групи, които са разписани от Агенция социално подпомагане в 

Операция BG05FMOP001-5.001 „3.1-Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“. 

Период на изпълнение: 04.01.2021 г. – 27.04.2021 г.  

Стойността на договора за безвъзмездна финансова помощ е 36 085.50 лв.,  

Изграждане на Звено „Майка и 

бебе”.  

2014 г. 

Изпълнение на дейности по Проект „И аз имам семейство“ “, по Оперативна програма „Развитие на 



ПОСЛЕДВАЩА ОЦЕНКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БЯЛА, ОБЛАСТ РУСЕ 2014 - 2020 г. 

78 

 

човешките ресурси“ насочен към развитие на социалната услуга „приемна грижа”  

2015 г.  

Реализиран проект „И аз имам семейство“   

През м. декември 2015 г. стартира  Проект „Приеми ме 2015“, по процедура за директно предоставяне 

на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.003 „Приеми ме 2015“ - ОП РЧР 2014-2020 г.  
2016 г.  

Изпълнение на дейности по проект "Приеми ме 2015", като реализацията му ще продължи до 28.02.2018 

г. 

2017 г – 2019 г.  

Изпълнение на дейности по проект "Приеми ме 2015", като  срокът за изпълнение на Договора е 32 

месеца с продължителност до 31.12.2020 г. 

2020 г.  

Изпълнение на дейности по проект "Приеми ме 2015". 

Във връзка със Споразумение за партньорство № BG03-ПС01-0159 от 15.12.2020 г. и Споразумение № 

ФС01-0132 от 11.01.2021 г. между Агенция за социално подпомагане и Община Бяла е удължен срока 

на изпълнение на проекта до 31.12.2021 г. 

Мярка 4.5.1: 

Инвестиции, 

свързани с 

опазване, 

възстановяван

е и използване 

на културното 

наследство  

 

 

- Съхраняване, реставрация, 

консервация и социализиране на 

културно-историческото 

наследство  

Перманентно изпълнение на дейността през плановия период 2014 – 2020 г., осъществявана от 

културните и образователни институции на територията на общината 

- Реставрация, консервация и 

експониране на Моста на Колю 

Фичето на р. Янтра, изграждане 

на прилежаща инфраструктура 

около моста и обновяване на 

музей „Освободителна война”  

2014 г.  

Разработен инвестиционен проект за реставрация, консервация и експониране на Моста на Колю 

Фичето, изграждане на паркинг и прилежаща инфраструктура и обновяване и реставрация на къща-

музей „Освободителна война”. 

2016 г.  

На 02.08.2016 г. Кмета на Община Бяла издава заповед, с която сформира обществен съвет, който да 

извършва контрол и разпределяне на постъпилите средства по разкрита набирателна сметка за 

реставрация на Беленския мост над река Янтра, построен от Колю Фичето. 

2017 г.  

Описано в Приоритет 1, Специфична цел 1.1., Мярка 1.1.2., Дейност „Развитие на международното 

сътрудничество и връзки с побратимени градове“. 

2018 г.  

На 10.12.2018 г. е обявена обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на проектна документация – 

бизнес план и финансов анализ „разходи-ползи“ за целите на кандидатстване чрез комбинирано 

финансиране по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, приоритетна ос 6 „Регионален 

туризъм“, процедура BG16RFOP001-6-002 „Развитие на туристически атракции“, с проектно 

предложение за „Консервация и рестраврация на моста на Колю Фичето при град Бяла и прилагане на 

мерки за осигуряване на инженерна и туристическа инфраструктура за достъп, експониране и 
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социализация на културната ценност“.  

2019 г.  

Продължава подготовката на проектното предложение „Реставрация и консервация на Моста на Колю 

Фичето над р. Янтра в гр. Бяла“, с който Община Бяла възнамерява да кандидатства за финансиране по 

Приоритетна ос 6: Развитие на туристическите атракции по Оперативна програма „Региони в растеж“. 

2020 г. 

Община Бяла в качеството си на Бенефициент кандидатства за комбинирано финансиране, включващо 

безвъзмездна финансова помощ и заемни средства, осигурени чрез финансов инструмент от 

„Регионален фонд за градско развитие” АД с проектно предложение: „Консервация и реставрация на 

Моста на Колю Фичето в Община Бяла“ на 16.03.2020 г. пред Оперативна програма „Региони в растеж“ 

2014-2020 г., Приоритетна Ос 6: Развитие на туристическите атракции, процедура за финансиране 

ВG16RFFOP001-6.002.  Общият бюджет на проекта е 9 501 521 (девет милиона петстотин и една хиляди 

петстотин двадесет и един) лева с включен невъзстановим ДДС.  

Община Бяла финансира създаването на филм за живота и героичния подвиг на Баронеса Юлия Вревска: „Ангелът на 

милосърдието“ със собствени средства, икономисани от непроведените мероприятия от Културния и спортен календар 

за 2020 г., поради Ковид пандемията. Премиерата на филма се състоя на 19.09.2020 г. 

На 19 и 20.09.2020 г. се отбелязаха и „Европейски дни на наследството 2020”, като беше осигурен свободен достъп до 

сградата на Исторически музей – Бяла, което допринася още за опознаването на този обект на културното наследство от 

национално значение, намиращ се на територията на Община Бяла. 

- Професионално обучение на 

експерти по маркетинг на 

културно-историческото и 

природното наследство. 

 

 

Мярка 4.5.2: 

Обновяване, 

ремонт и 

оборудване на 

културни 

- Насърчаване развитието на 

културните институции, чрез 

обновяване на сградния фонд и 

доставка на необходимото 

специализирано оборудване;  

Изпълнението е посочено в следващата дейност 
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институции 

 

 

Ремонт и оборудване на 

читалища в община Бяла; -  

2015 г.  

1. За нуждите на НЧ „Трудолюбие 1884“ – Бяла са закупени и монтирани 2 броя колонни климатици на 

обща стойност – 8 100,00 лв.; 

2. През 2015 г. е приключен  проект: „Ремонт, реконструкция и доставка на оборудване и техника на 

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ПРОБУДА-1927" – с. Дряновец, по Договор за финансиране № 18/321/01388 

от 01.03.2013 г., мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“ от 

Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г. на стойност 319 434,00 лв.  

3. През 2015 г. е реализиран  проект „Подобряване на съществуващ център за предоставяне на културни 

услуги за населението на територията на село Полско Косово, Община Бяла, чрез ремонт на Народно 

читалище „Развитие 1899“, мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските 

райони“ от Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г. на стойност 377 594,60 лв. 

2016 г.   
През 2016 г. е доставен и монтиран климатик в Народно читалище „Трудолюбие -1884“ – град Бяла на 

стойност 1800,00 лв. 

На 30.09.2016 г. читалищното настоятелство на НЧ „Трудолюбие 1884“ – Бяла входира проектно 

предложение под № 18/07/2/0/00305 „Закупуване на ново оборудване и обзавеждане за културната 

дейност на Народно читалище „Трудолюбие 1884“ – град Бяла, област Русе“ за получаване на 

безвъзмездна финансова помощ пред ДФ „Земеделие“ – РА по подмярка 7.2. „Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от 

мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на 

селските райони за периода 2014 – 2020 г.  

2017 г. 

На 04.10.2017 г. читалищното настоятелство на НЧ „Трудолюбие 1884“ – Бяла подписа Договор за 

отпускане на БФП № 18/07/2/0/00305 „Закупуване на ново оборудване и обзавеждане за културната 

дейност на Народно читалище „Трудолюбие 1884“ – град Бяла. Стойността на Договора за отпускане на 

БФП е 362 119,17 лв.  

2018 г.  

Частично доизградено читалище „Пробуда 1928“ в село Ботров на обща стойност 49 998,00 лв., като от 

тях 34 500,00 лв. са финансирани от целевата субсидия, а останалата стойност - 15 498,00 лв. са от 

собствени средства на общината. 

2019 г.  

Читалищното настоятелство на НЧ „Трудолюбие 1884“ продължи да изпълнява проекта „Закупуване на 

ново оборудване и обзавеждане за културната дейност на Народно читалище „Трудолюбие 1884“ – град 

Бяла, област Русе 

Продължи доизграждането на  Народно читалище „Пробуда 1928“ в село Ботров на обща стойност 49 

998,00 лв., като от тях 34 500,00 лв. са финансирани от целевата субсидия, а останалата стойност - 15 

498,00 лв. са от собствени средства на общината. 

2020 г.  
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Читалищното настоятелство на НЧ „Трудолюбие 1884“ завърши проект „Закупуване на ново 

оборудване и обзавеждане за културната дейност на Народно читалище „Трудолюбие 1884“ – град 

Бяла, област Русе“,  

Библиотеката на читалището участва в проекта на Министерството на културата по програма 

"Българските библиотеки - съвременни центрове за четене и информираност 2020", където спечели за 

читателите книги на стойност близо 4 000 лв 

Ремонт на ритуална зала в град 

Бяла;  

 

2014 г.  

Разработен инвестиционен проект за ремонт и реновиране на залата  
2016 г.  

Извършен частичен ремонт на Ритуалната зала в град Бяла  

- Изграждане на общоселски 

културен дом в с. Ботров 

2014 г.  

Разработен инвестиционен проект за изграждане на общоселски културен дом в с. Ботров 

2019 г 2020 г. 

Продължи доизграждането на  Народно читалище „Пробуда 1928“ в село Ботров на обща стойност 49 

998,00 лв., като от тях 34 500,00 лв. са финансирани от целевата субсидия, а останалата стойност - 15 

498,00 лв. са от собствени средства на общината. 

- Възстановяване и опазване на 

религиозните храмове на 

територията на община  Бяла;  

 

 

2016 г.  

Извършен частичен ремонт на храма в с. Босилковци. 

2019 г.  

Завършен проект на Русенската митрополия, финансиран по ПРСР 2014-2020 г. „Ремонт, реконструкция 

и консервация на храма и ремонт на сграда за провеждане на църковни тържества и църковно-

просветна дейност при Храм „Свети Георги“ в ПИ 579 – черква, кв. 46, гр. Бяла“. Бенефициент на 

проекта е Църковното настоятелство на църква „Св. Георги“ – Бяла, а стойността му е 537 453,73 лв. 

През 2019 г. продължи облагородяването на околното пространство на новопостроения храм „Свети 

Пантелеймон“ в квартал гара Бяла. 

2020 г. 

 Реализиран 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.  

 Завършеният строеж е приет и въведен в експлоатация през 2020 година. 

 В двора на манастира се реставрира и ремонтира манастирската църква. Строителната  конструкция е 

завършена и в момента се извършват довършителните работи по монтиране на дограма и 

топлоизолация на стенните и подови повърхности. 

 Издадено е разрешение за строеж на масивна ограда по имотните граници на манастира, което към 
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днешна дата не е реализирано. 

- Изграждане на църква „Свети 

Пантелеймон” в квартал гара 

Бяла;  

2014 г.  

Разработен инвестиционен проект за изграждане  на църквата в квартал Гара Бяла 

2016 г.  

Разкрита набирателна сметка с титуляр СДЧП „Свети Пантелеймон“ за изграждане на нов православен 

храм /църква/ „Свети Пантелеймон” в квартал гара Бяла.  

2017 г. 

През 2017 г. започна изграждането на храма. 

2018 г.  

Храмът е тържествено открит на 27.07.2018 г.  
- Подобряване на достъпа до 

културни услуги в адаптирана 

архитектурна среда;-  

Облагородена и адаптирана архитектурна среда около  храма „Свети Пантелеймон” в квартал гара Бяла. 

- „Изграждане на сграда за 

културни дейности в УПИ № ІІІ-

142, зона за обществено 

обслужване, кв. 35, гара Бяла, 

обл. Русе“ 

 

2019 г.  

Започнаха дейности по преустройството на сграда, предназначена в миналото за детска градина 

/нефункционираща в момента/, в Многофункционален културно-образователен център – Филиал на 

Исторически музей- град Бяла. 

2020 г. 

Продължават дейностите по преустройството на сграда, предназначена в миналото за детска градина, в 

Многофункционален културно-образователен център – Филиал на Исторически музей- град Бяла. 

Обектът е на етап приключване на строително-монтажните работи.  

Мярка 4.5.3: 

Развитие на 

художествена 

самодейност и 

на културни 

събития 

 

- Създаване и популяризиране на 

иновативни културни събития; 

 

За изпълнението на мярка 4.5.3. към всеки Годишен доклад за наблюдение и изпълнение на Общинския 

план за развитие за 2014-2020 година са приложени отделни подробни справки – приложения.   Друг 

документ, в който подробно са отразени  дейностите, свързани с изпълнението на мярката, е 

ежегодният Културен календар на общината  

 

 
 

- Фестивал „Бяло в Бяла”; 

 

- Фолклорен фестивал „Бяла и 

приятели”; (Провежда се  под 

друга форма - Фестивал на 

Българската народна песен и 

танц през м. юни на Арена Бяла, 

в квартал гара Бяла)   

- Насърчаване дейността на 

самодейните художествени 

състави;   

- Културен обмен с различни 

културни институции от страната 

Самодейните групи от общината участват редовно и печелят награди от регионални и национални 

конкурси за певчески състави.  
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и чужбина.  

Мярка 4.5.4: 

Ремонт, 

модернизация 

и изграждане 

на спортна 

инфраструкту

ра 

 

 

- Изграждане на 

многофункционална спортна зала 

в град Бяла  

 

 

 

2014 г. 

Разработен инвестиционен проект  
2019 г.  

Започна изграждането на нова закрита Спортна зала в двора на новооткритото крило на СУ „П. Волов“ 

– град Бяла. Изпълнител на строителството е „Техно строй България“ ООД, след спечелена обществена 

поръчка.  

Финансирането на проект:„Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) на нова 

Многофункционална спортна зала в гр. Бяла“ е по Договор № Д- 196 от 12.07.2019 г. и е на стойност 

2 985 600,00 с включен ДДС, като стойността  само на СМР е: 2 944 800,00 с ДДС. Срокът на 

изпълнение на строителството е: 730 календарни дни от откриване на строителната площадка. Планира 

се то да завърши към края на 2020 г. 

 2020 г.  

Изпълнение на повечето дейности по СМР на новата мултифункционална закрита спортна зала, намираща се до 

новоизграденото крило  на СУ „Панайот Волов“- гр. Бяла.  

Финансирането на обекта се осигурява с целеви средства от Републиканския бюджет за 2019 г. и 2020 г., както и със 

собствени средства от общинския бюджет за 2019 г., 2020 г. и 2021 г. и др. източници на финансиране.  

- Възстановяване на градски 

басейн в Бяла   

Реконструкция на градски плувен басейн – част от Спортен комплекс – град Бяла“, находящ се на ул. 

„Цар Симеон” № 5, ПИ № 910, квартал 52 по  регулационния план на град Бяла. Проектът е изпълнен 

през 2016 г., финансиран по Проект „Красива България“ 2016 г. на стойност 300 000 лв. и 

дофинансиран със средства на общината. 

- Ремонт и обновяване на стадион 

в с. Полско Косово (ПЧП);-  
 

- Изграждане на нови, 

обновяване и обезопасяване на 

съществуващи детски и спортни 

площадки в община Бяла.  

2014 г. 

Извършване на строително-монтажни работи на обект „Изграждане на дренажна система  и монтаж на 

изкуствена трева на стадион” - част от Спортен комплекс в гр. Бяла. 

2016 г – 2020 г. 

Описано в Приоритет 2, Специфична цел 2.1., Мярка 2.1.7 

Мярка 4.5.5: 

Насърчаване 

дейността на 

спортните и 

младежки 

клубове 

-Създаване на ефективна и 

систематизирана програма за 

развитие на физическото 

възпитание и спорта;-  

За изпълнението на мярка 4.5.5. към всеки Годишен доклад за наблюдение и изпълнение на Общинския 

план за развитие за 2014-2020 година са приложени отделни подробни справки – приложения.  Други 

документи, в които са отразени конкретните дейности, свързани с изпълнението на мярката, са 

Спортният и културен календар на общината,  Общинският годишен план за младежта за текущата 

година и отчета за изпълнението на дейностите, насочени към младежите на територията на общината 

за предходната година, в изпълнение на чл. 15, ал. 4 от Закона за младежта  

През 2020 г. Община Бяла не може да отбележи изпълнение на спортните мероприятия, заложени в 

- Подкрепа за развитие на местни 

спортните клубове и млади 

спортни таланти;  
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 - Създаване на условия за 

пълноценно използване на 

свободното време на младите 

хора;  

календара й, поради пандемията от разпространението на коронавируса и наложените във връзка с нея 

строги ограничителни мерки. 
 

 - Превенция на рисковото 

поведение сред децата и младите 

хора.  
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Приложение № 2 ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ, ДОПРИНАСЯЩИ ЗА ПОСТИГАНЕНА ЦЕЛИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ НА 

ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 

 

СПРАВКА ЗА  ПРОЕКТИТЕ  В ОБЩИНА БЯЛА, ОБЛ. РУСЕ В ПРОЦЕС НА РЕАЛИЗАЦИЯ И ПРИКЛЮЧЕНИ ПРЕЗ 2014 г., 

ФИНАНСИРАНИ СЪС СРЕДСТВА ПО ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА 

ФИНАНСИРАНЕ 

№ 

по 

ред 

Име на проект в процес на изпълнение  Териториален обхват 
Период на изпълнение, статус на 

проекта 
Обща стойност 

Източник на средства – програма, фонд, 

бюджет  (собствен финансов принос в %) 

1 2 3 4 5 6 

1. „Интегрирано управление на водите на 

територията на град Бяла, област Русе-етап І”. 

Град Бяла, квартал гара 

Бяла 

28.08.2012 г.- 28.08.2015 г. 

Изпълнява се. 

41 410 156,58 лв. 

Съфинансиране за сметка на 

Община Бяла: 

1 254 727.74 лева 

Оперативна програма „Околна среда” 2007-

2013 г. 

Собствен финансов принос за Община Бяла: 

1 254 728 лв. 

2. „Преоборудване с медицинска апаратура, 

ремонт и мерки по енергийна ефективност за 

МБАЛ „Юлия Вревская” ЕООД град Бяла”. 

Град Бяла от 22.12.2011 г.  до 22.12.2013 г.   

Подадена заявка за окончателно 

плащане на 21.02.2014 г. , на 

стойност 1 446 633,01 лв. 

 4 678 762,84 лв. 

Съфинансиране:        

33 482,69 лв. 

Допълнителен собствен 

финансов принос:  

240 435,40 лв. 

Оперативна програма „Регионално 

развитие” 2007-2013 г. 

 

3. „Реконструкция и изграждане на тротоари, 

площади и улично осветление в град Бяла”. 

Град Бяла 20.12.2010 г- - 27.05.2014 г. 

Приключен. 

1 128 989,26 лв. 

Стойност на финансирането 

от ДФЗ – 1 124 514, 98 лв. 

без ДДС 

Програма за развитие на селските райони 

2007-2013 г., мярка 322 „Обновяване и 

развитие на населените места” 

4. „Повишаване ефективността на общинските 

администрации чрез стратегическо планиране 

на организационното развитие и оптимизация 

на работните процеси и административни 

структури/ звена в Община Бяла и Община 

Ценово”. 

Администрациите на 

Община Бяла и Община 

Ценово. 

25.09.2012 г. до 25.05.2014 г. 

Приключен. 

Стойност на финансирането:  

162 747,11 лв. 

Оперативна програма „Административен 

капацитет” 2007-2013 г. 

5. “Преустройство и промяна предназначението 

на съществуваща сграда в Център за социална 

рехабилитация и интеграция и изграждане на 

Град Бяла 03.10.2012 г. – 15.07.2015 г. 

Изпълнява се. 

561 232,97 лв. по последен 

Анекс от 04.11.2014 г. 

Програма за развитие на селските райони 

2007-2013 г., мярка 321 „Основни услуги за 

населението и икономиката в селските 
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Защитено жилище в гр. Бяла”. райони” 

6. „Създаване на звено за услуги в домашна 

среда и помощ в дома на територията на 

Община Бяла”. 

Община Бяла От 01.02.2013 г. до 31.05.2014 г. – 

16 месеца. Приключен. 

 168 790,85 лв. Брой 

сключени договори с 

преките потребители на соц. 

услуги – 120, осъществявани 

от 15 лица „Социален 

асистент” и 16 лица, 

назначени като „Домашен 

санитар”  за 2014 г. 

Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси” 

7. „Услуги за деца до 7 години и техните 

семейства” 

Община Бяла 22.06.2011 г. до 01.09.2015 г. 

Изпълнява се. 

 385 617,56 лв. по последно 

Допълнително споразумение 

с МТСП от 04.11.2014 г. 

Проект „Социално включване” към МТСП, 

финансиран от Световната банка за 

развитие 

8. „И аз имам семейство” Община Бяла 30.09.2011 г. до 31.05.2015 г. 

Изпълнява се. 

Усвоените средства към 

31.12.2014 г. са в размер на   

122 250,00  лв. 

Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси”, бенефициент е АСП, а 

Община Бяла е партньор по проекта. 

9. „Личен асистент” по проект „Подкрепа за 

достоен живот” 

Община Бяла 08.11.2010 г. до 31.12.2014 г. Усвоените средства към 

31.12.2014 г. са в размер на  

197 680.16 лв. 

Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси”, бенефициент е АСП, а 

Община Бяла е партньор по проекта. 

10.  „Изграждане на регионална система за 

управление на отпадъците в регион 

Борово (Бяла, обл. Русе). 

Общините: Борово, Бяла, 

Две Могили, Ценово, 

Полски Тръмбеш и 

Опака 

 

14.12.2012 г. - 34 месеца от датата 

на сключване на договора за 

финансиране. Изпълнява се. 

23 223 662.05  лв. 

Съфинансиране –  

1 160 747.41 лева (5% от 

общата стойност на проекта) 

от бюджетите на 6- общини 

Оперативна програма „Околна среда”. 

Собствени средства в размер на 5% от 

допустимите разходи за проекти, които 

съгласно одобрения бюджет на проекта 

възлиза на 1 160 747,41 лв. 

11. Предоставяне на услугата „Обществена 

трапезария” на територията на Община 

Бяла 

Община Бяла 01.09.2013 г. – 30.04.2014 г.  

01.10.2014 г. – 31.12.2014 г. 

 Финансирани – 27 516, 00 

лв. 

  Изразходвани - 28 471.35 

лв. 

Средствата са предоставени от Фонд 

„Социална закрила”. 

12. „Устойчиво управление на горите и 

опазване на околната среда чрез 

създаване на система за откриване на 

горските пожари в ранен стадий– 

Строителство и подобряване на 

наблюдателни пунктове, закупуване на 

средства за наблюдение и комуникация” 

Община Бяла 19.12.2014 г. – 15.08.2015 г. 

Изпълнява се. 

459 001,19 лв. Мярка 226 „ Възстановяване на горския 

потенциал и въвеждане на превантивни 

дейности“ от Програмата за развитие на 

селските райони за периода 2007 – 2013 

година 

13. "Социални услуги и грижа за децата на 

Бяла" 

Община Бяла 01.12.2014 г. до 31.10.2015 г. 

Изпълнява се. 

172 653,88 лв. Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси”  2007-2013 г.  

Име на процедурата: 
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“Да не изоставяме нито едно дете” - 

Компонент 2: 

«Разкриване на социални услуги в 

общността» 

Бюджетна линия: BG051РО001-5.2.12 

14. „Рехабилитация на част от общински път  

RSE 1003 /Ботров-Стърмен-Бяла/ от км 

13+237 до км 15+959, община Бяла” 

Община Бяла 12.12.2013 г. – 15.072015 г. 

Изпълнява се. 

4 073 111,45 лв. Програма за развитие на селските райони 

2007-2013 г., мярка 321 „Основни услуги за 

населението и икономиката в селските 

райони” 

15. „Подобряване на енергийната 

ефективност в част от обектите на 

образователната инфраструктура на 

Община Бяла, Област Русе” – ОДЗ 

„Стадиона” – град Бяла, Област Русе, с. 

РЗП – 2068,91 кв. м.” 

Община Бяла 01.02.2014 г. –  

Приключен с Образец Акт 15 на 

02.09.2014 г., издадено е 

удостоверение за въвеждане в 

експлоатация на обекта № 12 от 

29.09.2014 г. 

413 291.16 лева Публичната инвестиционна програма 

"Растеж и устойчиво развитие на 

регионите" 

16. “Дом за стари хора - преустройство на 

съществуваща сграда”   в град Бяла - 

довършителни работи на строеж . 

Местонахождение на обекта: град Бяла, 

ул. „Васил Левски” № 105, ПИ № 891 по 

кадастралния план на град Бяла. 

Община Бяла 01.02.2014 г. – приключен с Акт 10 

за временно спиране на 

строителството и изпълнени 

всички финансирани дейности по 

настоящия проект на 06.08.2014 г. 

За завършване на обекта са 

необходими допълнителни 

средства за СМР. 

392 457.88 лв. Публичната инвестиционна програма 

"Растеж и устойчиво развитие на 

регионите" 

17. “Община Бяла - ефективна и 

компетентна в полза на гражданите” 

Община Бяла 04.08.2014 г. – 04.08.2015 г.                                                     94 543,31 лв. 

 

Оперативна програма „Административен 

капацитет” 2007-2013 г. 

 

 
СПРАВКА ЗА ЗНАЧИМИ ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ИЗТОЧНИЦИ ИЗВЪН ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ В ОБЩИНИТЕ ОТ 

СЕВЕРЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН ПРЕЗ 2014 г. 

№ по 

ред 
Наименование на проекта 

Място на 

изпълнение 

Бенефи

циент 

Стойност на 

проекта 

Източници на 

финансиране 

Цели и очаквани 

резултати 
Статус на проекта  
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1. „Услуги за деца до 7 години и 

техните семейства” 

Община Бяла Община 

Бяла 

385 617,56 лв. по 

сключено 

Допълнително 

споразумение от 

04.11.2014 г.  с 

МТСП. 

Проект 

„Социално 

включване” към 

МТСП, 

финансиран от 

Световната банка 

за развитие 

Ремонт и 

преустройство на 

съществуващи 

помещения, в които 

ще се предоставят 

услугите по проекта; 

доставка на 

обзавеждане и 

технологично 

оборудване; 

предоставяне на 

услуги за деца от 0 до 

3 години и техните 

родители; 

предоставяне услуги 

за деца от 3 до 7 

години и техните 

родители. 

Изпълнява се.  

 До момента са ремонтирани помещенията, 

в които ще се предоставят услугите по 

проекта. След приключили обществени 

поръчки по правилата на Световната банка 

е доставено специализирано и спортно 

оборудване за услугата „Ранна 

интервенция на уврежданията”, офис 

обзавеждане, технологично оборудване, 

оборудване за здравен кабинет, доставен е 

специализиран автомобил 11 + 1 с 

платформа за инвалидни колички за 

осигуряване на транспорт на мобилния 

екип за предоставяне на услугите по 

проекта. За предоставяне на услугите по 

проекта са поканени и се търсят много 

специалисти, които ще ги предоставят, но 

до момента не са назначени такива, защото 

няма достатъчен брой кандидати, 

изискващи се по правилата на Световната 

банка за развитие, макар че неколкократно 

са удължавани поканите за набиране на 

кандидати. 

2. „Общинска обществена 

трапезария за социално слаби и 

възрастни граждани” 

Община Бяла Община 

Бяла 

от 30.10.2014 . до 

30.04.2015 г. 

 

Услугата се 

предоставя в 2 

периода през 

годината: 

от 01.10.2014 . до 

30.04.2014 г. и от 

30.10.2014г. до 

31.12.2014 г. 

Финансирани  27 

516, 00 лв. 

„Обществени 

трапезарии” към 

Фонд „Социална 

закрила” 

Обособяване на 

обществена 

трапезария за 80 броя 

потребители, на които 

се предоставя 

безплатен обяд. През 

2014 г. са подадени 

110 заявления за 

предоставяне на 

услугата от 

потенциални 

потребители, от които 

30 броя отпадат, 

Предстои да се изпълни. Удължен срок на 

предоставяне на услугите по проекта до 

30.04.2015 г. 
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СПРАВКА ЗА ОБЩИНСКИТЕ ПРОЕКТИ, В ПРОЦЕС НА РЕАЛИЗАЦИЯ И ИЗПЪЛНЕНИ ПРЕЗ 2015 г. В ОБЩИНА БЯЛА, 

ОБЛАСТ РУСЕ, ФИНАНСИРАНИ СЪС СРЕДСТВА ОТ ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И 

  зразходвани - 

28 471.35 лв. 

защото капацитета е 

за 80 лица. 

3. „Подобряване на енергийната 

ефективност в част от обектите 

на образователната 

инфраструктура на Община 

Бяла, Област Русе” – ОДЗ 

„Стадиона” – град Бяла, Област 

Русе, с. РЗП – 2068,91 кв. м.” 

град Бяла Община 

Бяла 

413 291.16 лева Публичната 

инвестиционна 

програма "Растеж 

и устойчиво 

развитие на 

регионите". 

Изпълнени са 

следните СМР: 

подмяна на дограма, 

външно саниране на 

сградата ЕРS – 8 см., 

хидроизолация на 

покривна плоча, 

подмяна на радиатори, 

подмяна на 

осветителни тела с 

енергоспестяващи 

такива.  

Проектът стартира от: 01.02.2014 г.  

Приключен с Образец Акт 15 на 02.09.2014 

г., издадено е удостоверение за въвеждане 

в експлоатация на обекта № 12 от 

29.09.2014 г. 

4. “Дом за стари хора - 

преустройство на съществуваща 

сграда”   в град Бяла - 

довършителни работи на строеж  

Местонахождение на обекта: 

град Бяла, ул. „Васил Левски” № 

105, ПИ № 891 по кадастралния 

план на град Бяла. 

 

град Бяла Община 

Бяла 

392 457.88 лв. Публичната 

инвестиционна 

програма "Растеж 

и устойчиво 

развитие на 

регионите". 

Изпълнени са 

следните СМР: 

подмяна на дограма – 

врати и прозорци 

PVC, хоризонтални и 

вертикални разводки 

на ел. и ВИК 

инсталации, изградени 

преградни стени за 

обособяване на 

вътрешните 

помещения, 

отоплителна 

инсталация + 

зареждане, монтиране 

на котел и арматура 

към него, стенни 

облицовки и подови 

настилки. 

01.02.2014 г. – приключен с Акт 10 за 

временно спиране на строителството и 

изпълнени всички финансирани дейности 

по настоящия проект на 06.08.2014 г. За 

завършване на обекта са необходими 

допълнителни средства за СМР. 
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НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ И КАМПАНИИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОТЧИТАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, ВКЛЮЧЕНИ  В 

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БЯЛА  2014-2020  г. 

 

№ 

по 

ред 

Име на проект в процес на 

изпълнение  
Период на изпълнение  Обща стойност Резултати от проекта 

Източник на средства – 

програма, фонд, бюджет , № 

на договор за финансиране 

1 2 3 4 5 6 

1. „Интегрирано управление на 

водите на територията на град 

Бяла, област Русе-етап І”. 

28.08.2012 г.- 

31.03.2016 г.  – като 

срок на изпълнение на 

дейностите по проекта 

са до 31.12.2015 г.  

 

Краен срок за отчитане 

на проекта: 03.06.2016 

г. 

 Стойност на проекта:  

40 804 785,28 лв. 

Стойност на ДБФП – 

32 995 791,38 лв. 

 

Финансиране от 

бюджета на Община 

Бяла – 1 031 012,15 лв. 

Новоизградена ПСОВ, новоизградена канализационна 

мрежа 16,79 км., реконструирана водоснабдителна мрежа 

– 16,99 км., новоизградени колектори – 4,34 км.  

Оперативна програма „Околна 

среда” 2007-2013 г. 

 

Договор за финансиране:  № 

DIR – 51011116 – 

C041/28.08.2012 г. 
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2. „Услуги за деца до 7 години и 

техните семейства” 

22.06.2011 г. до 

31.12.2015 г.  

 385 617,56  по 

Допълнително 

споразумение № 4. 

 

За изпълнение на СМР 

по проекта и на 

обзавеждане и 

оборудване са 

разплатени средства 

от МТСП- 87 548,38 

лв. 

 

Доставено 

технологично 

оборудване на 

стойност – 2945,16 

лв.; 

 

Обзавеждане за 

здравен кабинет на 

стойност – 2448,00 лв. 

 

Офис-обзавеждане на 

стойност – 4487, 00 

лв. 

 

 

Проектът се изпълняваше на етапи от 2011 г.  Първият 

етап  включваше ремонтиране на помещения, в които се 

предоставиха услугите по проекта- 

помещения в ОДЗ „Стадиона” Бяла, с. Дряновец и с. П. 

Косово на стойност   87 548,38 лв. Следващият етап от 

проекта бе оборудване на помещенията - закупено бе офис 

оборудване, технологично оборудване, оборудване за 

здравен кабинет, оборудване за ранна интервенция на 

уврежданията, предоставен автомобил 10+1 места с 

платформа за инвалиди. 

Последният етап  от реализацията на проекта бе 

предоставяне на услуги за ранно детско развитие за деца 

до 7 години и техните семейства. В Община Бяла не 

можаха да се предоставят в пълен обем разписаните в 

проектното предложение услуги, поради затруднение, 

породено от липса на подходящи консултанти за 

предоставяне на съответните услуги по изискванията на 

Световната банка. Друга причина е намаления 

потенциален брой на потребителите на услугата в 

общината. Поради късния етап на стартиране на услугите 

социално-икономическата среда в общината претърпя 

промяна от 2011 г. до 2015 г. Все пак се предоставиха 

следните услуги в по-малък мащаб: „Ранна интервенция на 

уврежданията“, „Здравна консултация за деца“, 

Допълнителна подготовка за равен старт в училище“ – 

Лятно училище – 2015 г., „Семейно консултиране и 

подкрепа“ и „Формиране и развитие на родителски 

умения“. Общият брой на обхванатите потребители до 

края на реализация на проекта е 61 деца и родители. 

Усвоените средства за възнаграждение на консултантите, 

предоставящи услугите за ранно детско развитие възлизат 

на: 3 644,50 лв. 

Проект „Социално включване” 

към МТСП, финансиран от 

Световната банка 

Договор за финансиране:  

№ РД09-69 от 22.06.2011 г. г., 

сключен е последен анекс № 4/ 

РД 09-105 от 06.10.2015 г. за 

удължаване на срока на 

изпълнение на проекта до 

31.12.2015 г.  

3. „И аз имам семейство”  30.09.2011 г. – 

31.12.2015 г. 

Стойност на проекта: 

няма структуриран 

бюджет. 

Усвоените средства до 

края на 2015 г. са на 

стойност: 152 200,82 

През 2015 г. съвместно със социалните работници от 

Отдел „Закрила на детето” - гр. Бяла са настанени 27 деца / 

на възраст от 0 до 18 г. /  в 22 семейства. 

Оперативна програма „Развитие 

на човешките ресурси”, 

бенефициент е АСП, а Община 

Бяла е партньор по проекта. 

СФ № СИ 01-55/08.12.2011 г. и 

Заповед № РД 08-55/30.09.2011 
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лв. 

 

г. 

Със Заповед № РД 08-28 от 

26.10.2015 г. е удължен срока за 

реализация на дейностите до 

31.12.2015 г. 

4. „Личен асистент” по проект 

„Подкрепа за достоен живот” 

26.03.2015 г. до 

29.02.2016 г. 

Усвоени средства до 

31.12.2015 г. са  

179 223,52 лв. 

Към края на 2015 г. са назначени 92 лични асистента, 

които обслужват 92 потребителя на услугата. 

Оперативна програма „Развитие 

на човешките ресурси”, 

бенефициент е АСП, а Община 

Бяла е партньор по проекта. 

Партньорско споразумение:   

№ BG05-1802-1 от 24.03.2015 г.  

5. „Изграждане на регионална 

система за управление на 

отпадъците в регион Борово 

(Бяла, обл. Русе). 

 

14.12.2012 г. – 

31.03.2016 г.  

Стойност ДБФП:  

22 054 200,71 лв. по 

Допълнително 

споразумение от 

17.07.2015 г.  

Общо разходи по 

проекта: 22 526 971,06 

лв. 

Недопустими разходи 

за финансиране 

5 324,51 лв. 

Плащания по проекта 

за 2015 г. на стойност 

-  4 609 227,33 лв. 

 

 

На 22.05.2015 г. Възложителят, в лицето на Община Бяла, 

сключи Договор №Д-147/22.05.2015 г. (DIR-5112122-

C010-S-8) за възлагане на обществената поръчка с 

Обединение «Борово-Еко» в качеството му на Изпълнител. 

Срокът за изпълнение на договора съгласно линейния 

график (неразделна част от договора) е 30.11.2015 г.  

В резултат на извършена проверка от комисия назначената 

със Заповед № РД-11-448 от 30.11.2015 г. на Кмета на 

Община Бяла, област Русе бе изготвен протокол с 

подробни констатации, от който е видно, че изпълнението 

на дейностите по  Договор № Д-147/22.05.2015 г. (DIR-

5112122-C010-S-8) към 30.11.2015 г. е 8,06 %.  

С писмо с изх. №5300-3185/21.12.2015 г. Възложителят  

покани участниците в строителния процес за подписване и 

съставяне на Акт обр. 10 от Наредба №3 от 2003 г. за 

съставяне на актове и протоколи по време на 

строителството за обекта, съгласно чл.3, ал.1 от договора. 

Оперативна програма „Околна 

среда 2007-2013 г.” 

№ на проектното предложение:  

DIR-5112122-8-76 

 

Договор за безвъзмездна 

финансова помощ: 

DIR-5112122-C010 от 14.12.2012 

г. 

 

6. Предоставяне на услугата 

„Обществена трапезария” на 

територията на Община Бяла 

01.01.2015 г. – 

30.04.2015 г. 

01.10.2015 г. – 

31.12.2015г. 

Стойност на проекта: 

І етап – 15 088,00 лв. 

ІІ етап - 11 776,00 лв. 

 

 

Услугата се предоставя на 80 потребителя. Средствата са предоставени от 

Фонд „Социална закрила” към 

МТСП. 

№ на договори за финансиране:  

РД – 04- 516 от 29.12.2014 г. 

РД – 04- 250/14.09.2015 г. 

7. „Социални услуги и грижа за 

децата на Бяла” 

01.12.2014 г. до 

30.11.2015 г. Изпълнява 

се. 

211 139,54 лв. 

Изразходвани 

средства до края на 

Предоставени  са услуги на следните целеви групи:  

За ЦНСТ: 

Деца и младежи, настанени в домове за деца, лишени от 

Оперативна програма „Развитие 

на човешките ресурси”  2007-

2013 г.  
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проекта: 

117 712,65 лв. 

 

родителска грижа – 8 бр. 

За ЦСРИ: 

Деца и младежи, настанени в домове за деца, лишени от 

родителска грижа – 8 бр. 

Деца с увреждания в общността – 12 бр. 

Семейства на деца (вкл. на деца и младежи с увреждания) 

- 15 бр. 

 

Име на процедурата: 

“Да не изоставяме нито едно 

дете” – Компонент 2: 

«Разкриване на социални услуги 

в общността» 

Бюджетна линия: BG051РО001-

5.2.12 

 

Договор за финансиране:  №  

 BG051PO001-5.2.12-0071-

C0001 от 26.10.2015 г. 

Услугата ЦНСТ се предоставя 

за 8 потребителя /деца от 

закрити институции/, а ЦСРИ – 

20 потребителя-деца и младежи 

с увреждания и техните 

семейства. 

8. „Независим живот и услуги в 

домашна среда на територията 

на Община Бяла” 

07.12.2015 г. – Действие 

на проекта – 20 месеца, 

след стартиране на 

проекта – в месеца 

следващ  превеждане на 

средства по  авансово 

плащане. 

497 419,00 лв. Проектът предвижда предоставяне на почасови услуги в 

домашна среда: личен асистент, домашен санитар, 

социален асистент, които ще обслужват 120 потребители в 

общината - лица с трайни увреждания, включително на 

деца, както и на възрастни хора над 65 г., които са в пълна 

или частична невъзможност да се самообслужват.  

Оперативна програма за 

развитие на човешките ресурси  

2007 -2013 г. 

Договор за финансиране № 

BG05M90P001-2.002-0140- С001 

от 07.12.2015 г. 

9. „Повишаване на енергийната 

ефективност чрез използване на 

възобновяеми източници на 

енергия в общинско болнично 

заведение МБАЛ „Юлия 

Вревская” ЕООД” 

18.08.2015 г. – 

18.09.2016 г. 

Срок на реализация : 13 

месеца. 

 

  

676 601,08 лв. или 

345 940,64 евро. 

 

Внесено е искане за 

авансово плащане в 

размер на 30 % от 

стойността на 

договора за 

финансиране: 202 

980,32 лв. 

 

Проектът се изпълнява, до момента са сключени договори 

за избор на изпълнители по ЗОП за: изработване на 

тръжна документация за стартиране на обществени 

поръчки, за  изработване на технически проект и за 

информация и публичност.  

 Програма BG 04 „Енергийна 

ефективност и възобновяема 

енергия” 

Процедура BG 04-02-03 

„Повишаване на енергийната 

ефективност и използване на 

възобновяема енергия в 

общински и държавни сгради и 

локални отоплителни системи”. 

Договор за финансиране:  

№ BG04-02-03-025-013 от 

18.08.2015 г. 
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10. „ Осигуряване топъл обяд” 04.05.2015 г. до 

30.09.2015 г. 

Стойност на проекта:  

20 479,20 лв. 

Усвоени и 

верифицирани 

средства – 10 896,23 

лв. към края на 2015 г.  

Предоставяне на услугата на 80 потребителя. Програма за храни и/или 

основно материално 

подпомагане от Фонда за 

европейско подпомагане на най-

нуждаещите се лица в България. 

11. “Преустройство и промяна 

предназначението на 

съществуваща сграда в Център 

за социална рехабилитация и 

интеграция и изграждане на 

Защитено жилище в гр. Бяла”. 

03.10.2012 г. – 

15.10.2015 г. 

 

 Подадена е Заявка за 

окончателно плащане, 

заявка за безлихвен 

заем и заявка за 

финансиране на разходи 

за ДДС -  

№ 18/321/01127/3/01 от 

15.10.2015 г.  в ДФ 

«Земеделие» -РРА  

Разград. 

Стойност на проекта –  

554 152,25 лв. без 

ДДС 

Подадена е Заявка за 

окончателно плащане, 

заявка за безлихвен 

заем и заявка за 

финансиране на 

разходи за ДДС -  

№ 18/321/01127/3/01 

от 15.10.2015 г.  в ДФ 

«Земеделие» -РРА  

Разград. 

Строителството на двете социални заведения – ЦСРИ и 

Защитено жилище, намиращи се на адреси съответно в 

град Бяла, ул. „Васил Левски” № 55 и в квартал Гара Бяла, 

ул. „Гео Милев”, УПИ 20, завърши съответно на  

11.08.2015 г. и на 29.06.2015 г.; 

До 31.12.2015 г. бяха одобрени и изплатени средствата за 

дейностите по проекта в размер на 545 210,72 лв.  

За изплащане на ДДС ще бъдат предоставени средства от 

държавния бюджет през 2016 г. 

 

Програма за развитие на 

селските райони 2007-2013 г., 

мярка 321 „Основни услуги за 

населението и икономиката в 

селските райони” 

 

№ на проекта: 18/321/01127 

Договор за финансиране:  

№ 18/321/01127 от 03.10.2012 г.  

 

12. „Устойчиво управление на 

горите и опазване на околната 

среда чрез създаване на 

система за откриване на 

горските пожари в ранен 

стадий– Строителство и 

подобряване на наблюдателни 

пунктове, закупуване на 

средства за наблюдение и 

комуникация” 

19.12.2014 г. – 

15.10.2015 г.  

 

Стойност на проекта – 

458 969,00 лв. без 

ДДС 

 

 

Подадена заявка за окончателно плащане, № 

18/226/00435/3/01 от 15.10.2015 г. в ДФ «Земеделие» - РРА 

гр. Разград за одобрение  на направените  разходи  по 

проекта в размер на   

458 969,00 лв., които до 31.12.2015 г. са изцяло 

верифицирани и изплатени. 

 

Мярка 226 „ Възстановяване на 

горския потенциал и въвеждане 

на превантивни дейности“ от 

Програмата за развитие на 

селските райони за периода 

2007 – 2013 година 

 

№ на проекта: 18/226/00435 

Договор за финансиране № 

18/226/00435 от 19.12.2014 г. 

13. „Рехабилитация на част от 

общински път  RSE 1003 

/Ботров-Стърмен-Бяла/ от км 

13+237 до км 15+959, община 

Бяла”. 

12.12.2013 г. –  

12.10.2015 г.  

 

Стойност на проекта – 

3 758 350,40 лв. без 

ДДС по окончателен  

анекс с ДФЗ № ІV 

 

 

Подадена заявка за окончателно плащане№ на Заявка за 

окончателно плащане в размер на 3 758 350,40 лв.: 

№ 18/321/01609/3/01 от 15.10.2015 г.  в ДФ «Земеделие» -

РРА  Разград.   

До 31.12.2015 г. средствата са одобрени и изплатени на 

100%  от ДФЗ. 

По проекта бе рехабилитиран участък от пътя, с обща 

Програма за развитие на 

селските райони 2007-2013 г., 

мярка 321 „Основни услуги за 

населението и икономиката в 

селските райони” 

 № на проекта: 18/321/01609 
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 дължина 2,722 км, който свързва с. Стърмен с главния 

център на общината – град Бяла, който отстои само на 4 

км. от него. Чрез реализацията на проекта се изпълниха 

следните дейности: разширение на пътното платно, земни 

работи, полагане на асфалтова настилка, поставяне на 

маркировка, мантинели и канавки.  

 

 Договор за финансиране: 

№ 18/321/01609 от 12.12.2013 г. 

 

14. "Община Бяла-ефективна и 

компетентна в полза на 

гражданите” 

04.08.2014 г. – 

04.08.2015 г.                                                     

Обща стойност, 

съгласно бюджета на 

проекта:  

94 543,31 лв. 

Изразходвани 

средства по проекта: 

92 266,77 лв. 

Реализирани следните дейности по проекта: 

-организация и управление на проекта; 

-обучения на 3-ма служители от ИПА; 

- обучаване на служителите по ключови компетентности – 

проведени 4 обучения, в които са обучени 86 служители от 

общинската администрация; 

- обучаване по информационни технологии – проведено 1 

обучение, в което са обучени 15 служители от общинска 

администрация - Бяла; 

-дейности по информация и публичност - организирани и 

проведени  2 пресконференции; 

изработени материали по проекта: 

брошури -120 бр; банер – 1 бр; 

семинарни папки – 120бр.; 

блок-листи за писане – 120 бр.; регистрационни форми – 

120 бр; 

флаш-памет – 70 бр. 

Оперативна програма 

„Административен капацитет“ 

2007 – 2013 г. 

Договор за безвъзмездна 

финансова помощ  

№ М 13-22-77/04.08.2014 г. 

 

 

 

СПРАВКА ЗА РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ, ПРОЕКТИ В ПРОЦЕС НА РЕАЛИЗАЦИЯ И НА ЕТАП ПОДАДЕНИ ПРОЕКТНИ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ФИНАНСИРАНИ СЪС СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ И ФОНДОВЕ ПРЕЗ 

2016 Г. ОТ ОБЩИНА БЯЛА, ОБЛАСТ РУСЕ 

№ 

по 

ред 

№ и дата на договора за БФП/на 

проектното предложение 

Оперативна програма Предмет/обхват на договор за БФП/на проектното 

предложение 
Стойност на 

проекта 

 2016 г.    
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1. № на ДБФП: DIR -51011116-С041. 

Срок на реализация от 28.08.2012 

г. до 30.09.2016 г. 

Приключен. 

Оперативна програма „Околна среда” 

2007-2013 г. Процедура с референтен 

номер № BG161PO005/10/1.11/02/16, 

Подобряване и развитие на 

инфраструктурата за питейни и 

отпадъчни води в агломерации над 10 

000 е.ж.” 

„Интегрирано управление на водите на територията на гр. 

Бяла, обл. Русе- Етап 1”. 

Постигнати резултати: 

Новоизградена ПСОВ, новоизградена канализ. мрежа 

16,79 км, реконструирана водоснабдителна мрежа 16,99 

км, новоизградени колектори 4,25 км. 

40804785,28 

2. Договор за безвъзмездна 

финансова помощ: 

DIR-5112122-C010 от 14.12.2012 г. 

Прекратен договор за СМР  на 

31.12.2015 г., поради 

неизпълнение в срок на 

предвидените дейности. 

Стартирана е нова обществена 

поръчка за избор на изпълнител на 

СМР. 

Оперативна програма „Околна среда 

2007-2013 г.” 

„Изграждане на регионална система за управление на 

отпадъците в регион Борово (Бяла, обл. Русе). 

22054200,71 

Проектът е 

прекратен, частично 

изпълнен. 

Усвоени средства в 

размер на: 

4602381,71 

4. Партньорско споразумение:   

№ BG05-1802-1 от 24.03.2015 г. 

 

Действие на проекта: 26.03.2015 г. 

до 29.02.2016 г.  Приключен. 

Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси”, бенефициент е 

АСП, а Община Бяла е партньор по 

проекта. 

„Личен асистент” по проект „Подкрепа за достоен живот”. 

 

Към края на 2015 г. са назначени  92 лични асистента,  

които обслужват 92 потребителя на услугата. 

93 429,44 

5. Договор за финансиране:  

№ BG04-02-03-025-013 от 

18.08.2015  г. 

 

18.08.2015 г. – 18.12.2016 г. 

Срок на реализация : 16  месеца. 

Приключен. 

Програма BG 04 „Енергийна 

ефективност и възобновяема енергия” 

Процедура BG 04-02-03 

„Повишаване на енергийната 

ефективност и използване на 

възобновяема енергия в общински и 

държавни сгради и локални 

отоплителни системи”. 

„Повишаване на енергийната ефективност чрез 

използване на възобновяеми източници на енергия в 

общинско болнично заведение МБАЛ „Юлия Вревская” 

ЕООД”. 

Към момента се реализира СМР и доставка на съоръжения 

по проекта. 

676601,08 



ПОСЛЕДВАЩА ОЦЕНКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БЯЛА, ОБЛАСТ РУСЕ 2014 - 2020 г. 

97 

 

6. Договор за финансиране № 

122181 от 29.12.2016 г. 

Сключен между Община 

Градинари и Министерство на 

регионалното развитие и публична 

администрация на Румъния. 

Съвместен проект между Община 

Градинари-водещ партньор, 

Община Малу и Община Бяла. 

Срок на проекта: 20 месеца- от 

31.12.2016 г. до 30.08.2018 г. 

Програмата за трансгранично 

сътрудничество Interreg V – A 

Romania- Bulgaria 

№ 15.3.1.018 „GRADe - Съвместна система за превенция и 

управление на риска за общините Градинари-Малу-Бяла, 

за безопасен и развит трансграничен регион“  /GRADe - 

Joint risk prevention and management system for Gradinari – 

Malu - Byala communities for a safe and developed cross-

border region/. 

Предмет на проектното предложение: закупуване и 

доставка на техника за извънредни ситуации. 

705 521,22 евро 

7. Договор за финансиране № 

BG05M90P001-2.002-0140- С001 

от 07.12.2015 г. 

Проектът стартира от 01.02.2016 г. 

и продължава 20 месеца до 

01.10.2017 г. 

Оперативна програма за развитие на 

човешките ресурси  2014-2020 г. 

 

„Независим живот и услуги в домашна среда на 

територията на Община Бяла”. 

Проектът предвижда предоставяне на почасови услуги в 

домашна среда: личен асистент, домашен санитар, 

социален асистент, които ще обслужват 120 потребители 

в общината - лица с трайни увреждания, включително на 

деца, както и на възрастни хора над 65 г., които са в пълна 

или частична невъзможност да се самообслужват. 

497419,00 

8. BG03-ПС01-30 от 11.12.2015 г. 

№ на Анекс: BG03-ПС01-0054 от 

01.09.2016 г.  

Етап 2 се реализира от 01.11.2016 

г. до 28.02.2018 г. 

Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси” 2014-2020 г., 

Бенефициент е АСП, а Община Бяла е 

партньор по проекта. 

„Приеми ме 2015“, Етап 2:  01.11.2016 г. до 28.02.2018 г. 

Проектът е за реализация на услугата: „Приемна грижа“ 

за настаняване на деца в приемни семейства. 

236624,58 

9. Договор № ОЗМ-1-07-01-28 # 1 от 

28.01.2016 г. 

Срок на договора 6 месеца. 

Приключен. 

Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси“ 2014 – 2020 г. 

Проект „Обучения и заетост за младите хора“. 

Осигуряване на обучение от наставници, служители на 

Община Бяла за период от 3 месеца на безработни млади 

хора до 29 години и заетост за 6 месеца. 

189882,00 

10. 

 

ДБФП: BG05М9ОР001-2.004-

0050-С01 от 13.07.2016 г.  

Период на изпълнение на проекта: 

15.07.2016 г. до 15.10.2018 г. 

Процедура на директно предоставяне 

на безвъзмездна помощ 

BG05M9ОP001-2.004 „Услуги за 

ранно детско развитие”, Приоритетна 

ос 2: „Намаляване на бедността и 

насърчаване на социалното 

включване”, Инвестиционен 

приоритет № 3: „Повишаване на 

„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 консулта-ция за деца, семейно 

консултиране и подкрепа, ранна интервенция на 

уврежданията, формиране и развитие на родителски 

умения, лятно училище, управление на предоставяне на 

услугите. 

251872,00 
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достъпа до услуги, които са на 

достъпна цена, устойчиви и 

висококачествени, включително 

здравни и социални услуги от общ 

интерес”, Специфична цел 3 към ИП3: 

„Намаляване броя на децата и 

младежите, настанени в институции 

чрез предоставяне на социални и 

здравни услуги в общността” на ОП 

„Развитие на човешките ресурси 2014-

2020 г.” 

11. ДПБФП: № РД50-88 от 17.08.2016 

г.  

Период на реализация: 6 месеца от 

датата на подписване на договора. 

Приключен.  

Подмярка 19.1. „Помощ за 

подготвителни дейности“ на мярка 19 

„Водено от общностите местно 

развитие“ от ПРСР 2014-2020 г. 

Проект по подмярка 19.1. „Помощ за подготвителни 

дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно 

развитие“ от ПРСР 2014-2020 г. 

Водещ партньор: Община Бяла. 

Партньори по проекта:  

1. Община Борово. 

2. ППК „Земя“ – с. Екзарх Йосиф от община Борово. 

3. НЧ „Пробуда 1927“ – с. Дряновец от община Бяла. 

Проектът е за разработване на съвместна стратегия за 

местно развитие. 

48895,75 

12. Договор за финансиране № 

BG05FMOP001-3.002-0062-С01 

Дата на стартиране на услугата: 

01.07.2016 г.   

Край на проекта: 30.04.2017 г. 

Оперативна програма за храни и/или 

основно материално подпомагане от 

Фонда за европейско подпомагане на 

най-нуждаещите се лица в България 

2014-2020, Операция 3 „Осигуряване 

на топъл обяд“ 

„ Осигуряване топъл обяд – 2016 г.”. 

 

Предоставяне на услугата на 80 потребителя. 

42504,00 

13. Подадено проектно предложение 

под №: 16.5.2.015 от 15.03.2016 г. 

 

Проектът е одобрен за 

финансиране, предстои 

подготовка на документи за 

подписване на договор за 

финансиране. 

Програмата за трансгранично 

сътрудничество „INTERREG V-A 

Румъния-България 2014-2020". 

Приоритетна Ос 5: „Един ефикасен 

регион“ 

„СоБи - Подобряване на координацията и Социалните 

политики между Община Бяла и Комуна Градинари за 

ефективен трансграничен регион“  /SoBy - Improved 

coordination and  Social policies between Municipality of 

Byala and commune Gradinari for Effective cross-border 

region/. 

Проектът предвижда: Доизграждане и оборудване на Дом 

за възрастни хора в град Бяла. 

2116055,40 

14. Входящ номер на проектното 

предложение: 18/07/2/0/00276 от 

30.09.2016 г. 

Подмярка 7.2 „Инвестиции в 

създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове 

„Реконструкция и рехабилитация на част от IV-класен път 

VTR1233 (№IV-40964) „Павел – Босилковци – Гара Бяла“ 

от общинската мрежа, от км. 2+000 до км. 12+000 с обща 

5830557,14 

Проектът е все още 

на етап оценяване!!! 



ПОСЛЕДВАЩА ОЦЕНКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БЯЛА, ОБЛАСТ РУСЕ 2014 - 2020 г. 

99 

 

 

Проектът е преминал първия етап 

на предварително оценяване, 

допуснат за следващо ниво на 

оценка. 

малка по мащаби инфраструктура“ от 

мярка 7 „Основни услуги и 

обновяване на селата в селските 

райони“ от Програмата за развитие на 

селските райони за периода 2014 – 

2020 г. 

дължина 10 000 метра“. 

15. Входящ номер на проектното 

предложение: 18/07/2/0/00316 от 

30.09.2016 г. 

 

Проектът е преминал първия етап 

на предварително оценяване, 

допуснат за следващо ниво на 

оценка. 

Подмярка 7.2 „Инвестиции в 

създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове 

малка по мащаби инфраструктура“ от 

мярка 7 „Основни услуги и 

обновяване на селата в селските 

райони“ от Програмата за развитие на 

селските райони за периода 2014 – 

2020 г. 

„Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици, 

тротоари и принадлежностите към тях в град Бяла“. 

 

1931838,65 

Проектът е все още 

на етап оценяване!!! 

16. 

 

 

 

Споразумение № РД09-36 от 

21.03.2016 г., сключено с МТСП. 

Проектът е приключен на 

30.11.2016 г. 

Проект „Красива България“, 

Кампания  2016  г. към МТСП, мярка 

М01 „Подобряване на обществената 

среда в населените места“ 

„Реконструкция на градски плувен басейн – част от 

Спортен комплекс – град Бяла“, находящ се на ул. „Цар 

Симеон” № 5, ПИ № 910, квартал 52 по  регула-ционния 

план на град Бяла. 

300000,00 

17. Одобрено за финансиране 

проектно предложение с вх. № 469 

от 18.10.2016 г. 

Национален доверителен екофонд, 

Инвестиционна програма за климата. 

„Прилагане на мерки за енергийна ефективност на обект 

ЦДГ  "Пролет", гр. Бяла, Община Бяла, Област Русе“. 

175224,00 

18. Одобрено за финансиране 

проектно предложение с вх. № 470 

от 18.10.2016 г. 

Национален доверителен екофонд, 

Инвестиционна програма за климата. 

„Прилагане на мерки за енергийна ефективност на обект 

Начално училище "Св. св. Кирил и Методий", гр. Бяла, 

Община Бяла, Област Русе“. 

388743,00 

19. Одобрено за финансиране  

проектно предложение с вх. № 471 

от 18.10.2016 г. 

Национален доверителен екофонд, 

Инвестиционна програма за климата. 

„Прилагане на мерки за енергийна ефективност на обект 

ОДЗ "Стадиона", гр. Бяла, Община Бяла, Област Русе“. 

387053,00 

20. Одобрено за финансиране 

проектно предложение с вх. № 472 

от 18.10.2016 г. 

Национален доверителен екофонд, 

Инвестиционна програма за климата. 

„Прилагане на мерки за енергийна ефективност на обект 

Общинска администрация, гр. Бяла, Община Бяла, Област 

Русе“. 

222055,00 
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СПРАВКА ЗА ЗНАЧИМИ ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ИЗТОЧНИЦИ ИЗВЪН ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ  

В ОБЩИНА БЯЛА, ОБЛАСТ РУСЕ ПРЕЗ 2016 Г. 
 

№ 

по 

ред 

Място на 

изпълнение 
Наименование на проекта Бенефициент 

Статус на 

проекта* 

Стойност 

на 

проекта,  

лв. 

Източници на 

финансиране 
Цели и очаквани резултати/въздействие 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 град Бяла „Реконструкция на градски 

плувен басейн – част от 

Спортен комплекс – град 

Бяла“, находящ се на ул. „Цар 

Симеон” № 5, ПИ № 910, 

квартал 52 по  регулационния 

план на град Бяла. 

Община Бяла Приключен. 300 000,00 Проект „Красива 

България“, Кампания 

2016 г. към МТСП, 

мярка М01 „Подобря-

ване на обществената 

среда в населените 

места“ 

Реконструкция на градски плувен басейн, 

изграждане на пречиствателно съоръжение 

към него. 

2 с. Ботров, 

община Бяла 

„Любим кът за отдих и детски 

игри“ 

Кметство 

Ботров, 

община Бяла 

Приключен.             

9814,82 

Предприятието за 

управление на дейно-

стите по опазване на 

околната среда по 

Национална кампания 

„За чиста околна 

среда–2016г.“ на тема: 

„Обичам природата-и 

аз участвам“. 

Възстановяване детска площадка-доставка 

и монтаж на нови детски и спортни 

съоръжения, благоустрояване на зелена 

площ. 

3 ДГ „Пролет“ - 

Бяла 

„Любим зелен кът за детски 

игри“ 

ДГ „Пролет“ – 

град Бяла 

Приключен. 4988,87 Предприятието за 

управление на дейно-

стите по опазване на 

околната среда по 

Национална кампания 

„За чиста околна 

среда–2016г.“ на тема: 

„Обичам природата-и 

аз участвам“. 

Възстановяване на детска площадка и 

оформяне на зелена площ, част от дворно 

място на ДГ „Пролет“ – град Бяла 

4 град Бяла „Повишаване на енергийната 

ефективност чрез използване 

на възобновяеми източници на 

енергия в общинско болнично 

заведение МБАЛ „Юлия 

Община Бяла Приключен. 676601,08 Програма BG04„Енер-

гийна ефективност и 

възобновяема енер-

гия” Процедура BG 

04-02-03 „Повишаване 

Доставка и изграждане на слънчева и 

аеротермална инсталация за производство 

на енергия за отопление и охлаждане, чрез 

които ще се увеличи производството на 

енергия от възобновяеми източници в 
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Вревская” ЕООД”. на енергийната ефек-

тивност и използване 

на възобновяема енер-

гия в общински и 

държавни сгради и 

локални отоплителни 

системи”. 

Wh/годишно – 296 914 000 Wh/годишно, а 

очакваното увеличение на намаляването на 

вредните емисии от СО2 в тонове/годишно 

– 38,952 t/годишно. Съоръжението 

използва възобновяемата енергия от 

околния въздух и слънцето. По този начин 

се оползотворяват безвъзмездно енергийни 

източници от природата и значително се 

намаляват разходите на газ, нафта и 

електричество. Старите чугунени 

радиатори са подменени със стенни 

вентилконвектори, които поддържат 

постоянна температура в помещенията, 

както през зимата, така и през лятото. 

5 град Бяла „Прилагане на мерки за 

енергийна ефективност на 

обект ЦДГ  "Пролет", гр. Бяла, 

Община Бяла, Област Русе“. 

Община Бяла Одобрено за 

финансиране 

проектно 

предложение с 

вх. № 469 от 

18.10.2016 г. 

175224,00 Национален 

доверителен екофонд, 

Инвестиционна 

програма за климата. 

Прилагане на мерки за енергийна 

ефективност на обекта – подмяна на 

дограма, топлинно изолиране на външни 

стени и покриви. 

6 град Бяла „Прилагане на мерки за 

енергийна ефективност на 

обект Начално училище "Св. 

св. Кирил и Методий", гр. 

Бяла, Община Бяла, Област 

Русе“. 

Община Бяла Одобрено за 

финансиране 

проектно 

предложение с 

вх. № 470 от 

18.10.2016 г. 

388743,00 Национален 

доверителен екофонд, 

Инвестиционна 

програма за климата. 

Прилагане на мерки за енергийна 

ефективност на обекта – подмяна на 

дограма, топлинно изолиране на външни 

стени и покриви, подмяна на отоплителна и 

котелна инсталация. 

7 квартал гара 

Бяла 

„Прилагане на мерки за 

енергийна ефективност на 

обект ОДЗ "Стадиона", гр. 

Бяла, Община Бяла, Област 

Русе“. 

Община Бяла Одобрено за 

финансиране  

проектно 

предложение с 

вх. № 471 от 

18.10.2016 г. 

387053,00 Национален 

доверителен екофонд, 

Инвестиционна 

програма за климата. 

Прилагане на мерки за енергийна 

ефективност на обекта – подмяна на 

дограма, топлинно изолиране на външни 

стени и покриви, подмяна на отоплителна и 

котелна инсталация, слънчеви колектори за 

БГВ. 

8 град Бяла „Прилагане на мерки за 

енергийна ефективност на 

обект Общинска 

администрация, гр. Бяла, 

Община Бяла, Област Русе“. 

Община Бяла Одобрено за 

финансиране 

проектно 

предложение с 

вх. № 472 от 

18.10.2016 г. 

222055,00 Национален 

доверителен екофонд, 

Инвестиционна 

програма за климата. 

Прилагане на мерки за енергийна 

ефективност на обекта – подмяна на 

дограма, топлинно изолиране на външни 

стени, под и покриви, подмяна на 

термопомпен агрегат.  
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СПРАВКА ЗА РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ, ПРОЕКТИ В ПРОЦЕС НА РЕАЛИЗАЦИЯ И НА ЕТАП ПОДАДЕНИ ПРОЕКТНИ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ФИНАНСИРАНИ СЪС СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ПРОГРАМИ И ФОНДОВЕ ПРЕЗ 2017 Г. 

ОТ ОБЩИНА БЯЛА, ОБЛАСТ РУСЕ 

№ 

по 

ред 

 

№ и дата на договора за БФП/на 

проектното предложение 

 

Оперативна програма 

 

Предмет/обхват на договор за БФП/на проектното предложение Стойност на 

проекта 

1. Договор за финансиране № 122181 

от 29.12.2016 г. 

Сключен между Община Градинари 

и Министерство на регионалното 

развитие и публична администрация 

на Румъния. 

Съвместен проект между Община 

Градинари-водещ партньор, 

Община Малу и Община Бяла. 

Срок на проекта: 20 месеца- от 

31.12.2016 г. до 30.08.2018 г. 

Програма за трансгранично 

сътрудничество Interreg V – A 

Romania- Bulgaria 

№ 15.3.1.018 „GRADe - Съвместна система за превенция и управление 

на риска за общините Градинари-Малу-Бяла, за безопасен и развит 

трансграничен регион“  /GRADe - Joint risk prevention and management 

system for Gradinari – Malu - Byala communities for a safe and developed 

cross-border region/. 

Предмет на проектното предложение: закупуване и доставка на 

техника за извънредни ситуации. 

705 521,22 евро 

2. Договор за финансиране № 

BG05M90P001-2.002-0140- С001 от 

07.12.2015 г. 

Проектът стартира от 01.02.2016 г. 

и продължава 20 месеца до 

01.10.2017 г. 

Оперативна програма за 

развитие на човешките 

ресурси  2014-2020 г. 

 

„Независим живот и услуги в домашна среда на територията на 

Община Бяла”. 

Проектът предвижда предоставяне на почасови услуги в домашна 

среда: личен асистент, домашен санитар, социален асистент, които ще 

обслужват 120 потребители в общината - лица с трайни увреждания, 

включително на деца, както и на възрастни хора над 65 г., които са в 

пълна или частична невъзможност да се самообслужват. 

497419,00 лева 

3. BG03-ПС01-30 от 11.12.2015 г. 

№ на Анекс: BG03-ПС01-0054 от 

01.09.2016 г.  

Етап 2 се реализира от 01.11.2016 г. 

до 31.12.2020 г. 

 

Оперативна програма 

„Развитие на човешките 

ресурси” 2014-2020 г., 

Бенефициент е АСП, а 

Община Бяла е партньор по 

проекта. 

„Приеми ме 2015“, Етап 2: от 01.11.2016 г. до 28.02.2018 г. 

Проектът е за реализация на услугата: „Приемна грижа“ за настаняване 

на деца в приемни семейства. 

Усвоени 

средства за 2017 

г. 272444,24 лева 

4. ДБФП: BG05М9ОР001-2.004-0050-

С01 от 13.07.2016 г.  

Процедура на директно 

предоставяне на безвъзмездна 

„Предоставяне на услуги за ранно детско развитие на територията на 

Община Бяла, Област Русе“. 

251872,00 лева 
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Период на изпълнение на проекта: 

15.07.2016 г. до 15.10.2018 г. 

помощ BG05M9ОP001-2.004 

„Услуги за ранно детско 

развитие”, Приоритетна ос 2: 

„Намаляване на бедността и 

насърчаване на социалното 

включване”, Инвестиционен 

приоритет № 3: „Повишаване 

на достъпа до услуги, които 

са на достъпна цена, 

устойчиви и 

висококачествени, 

включително здравни и 

социални услуги от общ 

интерес”, Специфична цел 3 

към ИП3: „Намаляване броя 

на децата и младежите, 

настанени в институции чрез 

предоставяне на социални и 

здравни услуги в общността” 

на ОП „Развитие на 

човешките ресурси 2014-2020 

г.” 

Проектът е за предоставяне на услуги за ранно детско развитие:здравна 

консулта-ция за деца, семейно консултиране и подкрепа, ранна 

интервенция на уврежданията, формиране и развитие на родителски 

умения, лятно училище, управление на предоставяне на услугите. 

5. 

 

ДПБФП: № РД50-88 от 17.08.2016 г.  

Период на реализация: 6 месеца от 

датата на подписване на договора. 

Приключен.  

Подмярка 19.1. „Помощ за 

подготвителни дейности“ на 

мярка 19 „Водено от 

общностите местно развитие“ 

от ПРСР 2014-2020 г. 

Проект по подмярка 19.1. „Помощ за подготвителни дейности“ на 

мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 

г. 

Водещ партньор: Община Бяла. 

Партньори по проекта:  

4. Община Борово. 

5. ППК „Земя“ – с. Екзарх Йосиф от община Борово. 

6. НЧ „Пробуда 1927“ – с. Дряновец от община Бяла. 

Проектът е за разработване на съвместна стратегия за местно развитие. 

48895,75 лева 

6. Договора за финансиране № 

BG05FMOP001-3.002-0062-С01 

Дата на стартиране на услугата: 

01.07.2016 г.   

Край на проекта: 31.12.2019 г. 

Оперативна програма за 

храни и/или основно 

материално подпомагане от 

Фонда за европейско 

подпомагане на най-

нуждаещите се лица в 

България 2014-2020, 

„Осигуряване топъл обяд град Бяла, област Русе”. 

 

Предоставяне на услугата на 80 потребителя. 

190124,00 лева 
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Операция 3 „Осигуряване на 

топъл обяд“ 

7. Договор за безвъзмездно 

финансиране        

№18/07/2/0/00276 от 01.11.2017 г. 

Срок на изпълнение на проекта: от 

01.11.2017 г. до 31.10.2020 г. вкл. 

 

 

Подмярка 7.2 „Инвестиции в 

създаването, подобряването 

или разширяването на всички 

видове малка по мащаби 

инфраструктура“ от мярка 7 

„Основни услуги и 

обновяване на селата в 

селските райони“ от 

Програмата за развитие на 

селските райони за периода 

2014 – 2020 г. 

„Реконструкция и рехабилитация на част от IV-класен път VTR1233 

(№IV-40964) „Павел – Босилковци – Гара Бяла“ от общинската мрежа, 

от км. 2+000 до км. 12+000 с обща дължина 10 000 метра“. 

5585735,65 лева 

 

8. Входящ номер на проектното 

предложение: 18/07/2/0/00316 от 

30.09.2016 г. 

 

 

Подмярка 7.2 „Инвестиции в 

създаването, подобряването 

или разширяването на всички 

видове малка по мащаби 

инфраструктура“ от мярка 7 

„Основни услуги и 

обновяване на селата в 

селските райони“ от 

Програмата за развитие на 

селските райони за периода 

2014 – 2020 г. 

„Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици, тротоари и 

принадлежностите към тях в град Бяла“. 

 

1931838,65 лева 

Предстои 

подписване на 

договор за 

финансиране. 

9. № на проекта: ROBG – 442, подаден 

на 23.10.2017 г. 

Водещ бенефициент: Окръжен 

съвет Гюргево, Румъния. 

Община Бяла е партньор по 

проекта. 

Проектът е в етап на оценяване. 

Програма за трансгранично 

сътрудничество Interreg V – A 

Romania- Bulgaria. 

 

Приоритетна ос 1 – „Добре 

свързан регион“. 

Проект: „B-TЕN: Подобрени пътни възли в общините Гюргево-Бяла за 

по-добра свързаност с инфраструктурата на TEN-T мрежата“ 

“B-TeN: Improved nodes Giurgiu-Byala for a better connection to TEN-T 

infrastructure” 

Общ бюджет на 

проекта: 

2741207,48 евро 

10. № на проекта: ROBG-316, подаден 

на 22.10.2017 г. 

Водещ бенефициент: Окръжен 

съвет Кълъраш, Румъния. 

Община Бяла е партньор по 

проекта. 

Проектът е в етап на оценка. 

Програма за трансгранично 

сътрудничество Interreg V – A 

Romania- Bulgaria. 

Приоритетна ос 2 – „Зелен 

регион“ 

Проект: „J-CULT: Обединено културно-историческо наследство – 

развитие на културно-историческото наследство в трансграничния 

регион Кълъраш-Русе“. 

”J-CULT: Joint Cultural Heritage – developing cultural patrimony in the 

cross-border region Calarasi – Ruse” 

Общ бюджет на 

проекта: 

599868.30 евро 
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11. Подадено Заявление за подпомагане  

№BG06RDNP001-19.001-

0023/30.08.2017г., подадено от 

Местна Инициативна Група „Бяла – 

Борово 2016“ 

Проектът е оценен и към 31.12.2017 

г. е в списъка с резервните проекти 

за финансиране. 

Програма за развитие на 

селските райони 2014-2020 г. 

Мярка 19.2 „"Прилагане на 

операции в рамките на 

стратегии за ВОМР" 

„Стратегия – Водени от общностите местно развитие“ 5396700,00 лева 

 

СПРАВКА ЗА ЗНАЧИМИ ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ИЗТОЧНИЦИ ИЗВЪН ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ  

В ОБЩИНА БЯЛА, ОБЛАСТ РУСЕ ПРЕЗ 2017 г. 
 

№ 

по 

ред 

Място на 

изпълне-

ние 

Наименование на проекта 
Бенефици

ент 

Статус на 

проекта* 

Стойност 

на 

проекта,  

лв. 

Източници на финансиране 
Цели и очаквани 

резултати/въздействие 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. град Бяла „Реконструкция на съществуваща сграда за 

съблекални към спортен комплекс и въвеждане 

на мерки за ЕЕ“ с местонахождение: 7100, град 

Бяла, община Бяла, област Русе, ул. „Цар 

Симеон” № 5, ПИ 501.910(910), кв. 52 по 

регулационния план на град Бяла, одобрен със 

Заповед № 117 от 12.05.1983 год. на 

Председателя на ИК на ОНС-Русе. 

Община 

Бяла 

Приключен. 180 000,00 Проект „Красива България“, 

Кампания 2016 г. към МТСП, 

мярка М01 „Подобряване на 

обществената среда в 

населените места“ 

Реконструкция на 

съществуваща сграда за 

съблекални към спортен 

комплекс и въвеждане на 

мерки за ЕЕ. 

2. с. 

Стърмен, 

Община 

Бяла 

«Почистване, озеленяване и облагородяване  

на парк в Кметство Стърмен, Община Бяла» 

Кметство 

Стърмен, 

Община 

Бяла 

Приключен.        9999,33 Предприятие за управление на 

дейностите по опазване на 

околната среда по Национална 

кампания „За чиста околна 

среда–2017г.“ на тема: 

„Обичам природата-и аз 

участвам“. 

Възстановяване 

площадка за отдих и 

детски игри -доставка и 

монтаж на нови детски и 

спортни съоръжения, 

благоустрояване на 

зелена площ. 
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СПРАВКА ЗА РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ, ПРОЕКТИ В ПРОЦЕС НА РЕАЛИЗАЦИЯ И НА ЕТАП ПОДАДЕНИ ПРОЕКТНИ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ФИНАНСИРАНИ СЪС СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ПРОГРАМИ И ФОНДОВЕ КЪМ 

31.12.2018 Г. ОТ ОБЩИНА БЯЛА, ОБЛАСТ РУСЕ 

№ 

по 

ред 

№ и дата на договора за 

БФП/на проектното 

предложение 

Оперативна програма Предмет/обхват на договор за 

БФП/на проектното 

предложение 

Стойност на 

проекта 
Срок на проекта Статус на проекта 

1. Договор за финансиране 

№ 122181 от 29.12.2016 г. 

Сключен между Община 

Градинари и 

Министерство на 

регионалното развитие и 

публична администрация 

на Румъния. 

Съвместен проект между 

Община Градинари-водещ 

партньор, Община Малу и 

Община Бяла. 

Програма за 

трансгранично 

сътрудничество Interreg 

V – A Romania- 

Bulgaria 

№ 15.3.1.018, код на проекта в е-

MS: ROBG-126 „GRADe - 

Съвместна система за превенция 

и управление на риска за 

общините Градинари-Малу-Бяла, 

за безопасен и развит 

трансграничен регион“  /GRADe 

- Joint risk prevention and 

management system for Gradinari – 

Malu - Byala communities for a 

safe and developed cross-border 

region/. 

Предмет на проектното 

предложение: Закупуване и 

доставка на техника за 

извънредни ситуации, 

провеждане на съвместни 

приложения, обучения и 

семинари за предотвратяване на 

бедствени ситуации: пожари, 

наводнения и тежки зимни 

условия, както и  реакция при 

наличие на такива ситуации 

705 521,22 евро 

за всички 

партньори. 

 

Бюджет за 

Община Бяла: 

267 721,38 евро 

Първоначален срок на 

проекта: от 31.12.2016 

г. до 30.08.2018 г. 

Удължен срок на 

проекта до 30.03.2019 

г. 

В процес на  

изпълнение. Община 

Бяла е изпълнила и 

финализирала всички 

дейности по проекта.  

Водещият 

бенефициент по 

проекта – Община 

Градинари има 

забавяне в 

изпълнение на 

доставката на 

техниката по проекта, 

поради което се 

удължи срока за 

изпълнението му. 

2. BG03-ПС01-30 от 

11.12.2015 г. 

№ на Анекс: BG03-ПС01-

0054 от 01.09.2016 г.  

 

Оперативна програма 

„Развитие на 

човешките ресурси” 

2014-2020 г., 

Бенефициент е АСП, а 

Община Бяла е 

„Приеми ме 2015“. Проектът е за 

предоставяне на услугата: 

„Приемна грижа“ за настаняване 

на деца в приемни семейства. 

Усвоени средст-

ва от началото 

на новия период 

на проекта: 

01.11.2016 г.:  

632 125,50 лева 

Етап  2 се реализира 

от 01.11.2016 г. до 

31.12.2020 г. 

В процес на 

изпълнение. 



ПОСЛЕДВАЩА ОЦЕНКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БЯЛА, ОБЛАСТ РУСЕ 2014 - 2020 г. 

107 

 

партньор по проекта. 

3. ДБФП: BG05М9ОР001-

2.004-0050-С01 от 

13.07.2016 г.  

 

Подписан Анекс за 

удължаване на 

първоначалния срок на 

проекта от 15.10.2018 г. 

до 31.12.2019 г. под № 

BG05М9ОР001-2.004-

0050-С02 

 

 

Процедура на директно 

предоставяне на 

безвъзмездна помощ 

BG05M9ОP001-2.004 

„Услуги за ранно 

детско развитие”, 

Приоритетна ос 2: 

„Намаляване на 

бедността и 

насърчаване на 

социалното 

включване”, 

Инвестиционен 

приоритет № 3: 

„Повишаване на 

достъпа до услуги, 

които са на достъпна 

цена, устойчиви и 

висококачествени, 

включително здравни и 

социални услуги от 

общ интерес”, 

Специфична цел 3 към 

ИП3: „Намаляване броя 

на децата и младежите, 

настанени в 

институции чрез 

предоставяне на 

социални и здравни 

услуги в общността” на 

ОПРЧР 2014-2020 г.” 

„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, 

индивидуална педагогическа 

подкрепа за деца с увреждания, 

лятно училище, управление на 

предоставяне на услугите. 

 

Обща стойност 

на проекта: 

 

372 306,00 лева 

Период на изпълнение 

на проекта: 15.07.2016 

г. до 31.12.2019 г. 

В процес на 

изпълнение. 

4. Договор за финансиране 

№ BG05FMOP001-3.002-

0062-С01 

 

Оперативна програма 

за храни и/или основно 

материално 

подпомагане от Фонда 

за европейско 

подпомагане на най-

„Осигуряване топъл обяд в град 

Бяла, област Русе”. 

 

Предоставяне на услугата на 80 

потребителя. 

189 226,24 лева Дата на стартиране на 

услугата: 01.07.2016 г. 

Край на проекта: 

31.12.2019 г. 

Проектът е в процес 

на изпълнение. 
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нуждаещите се лица в 

България 2014-2020, 

Операция 3 

„Осигуряване на топъл 

обяд“ 

5. Договор за безвъзмездно 

финансиране        

№18/07/2/0/00276 от 

01.11.2017 г. 

 

 

Подмярка 7.2 

„Инвестиции в 

създаването, 

подобряването или 

разширяването на 

всички видове малка по 

мащаби 

инфраструктура“ от 

мярка 7 „Основни 

услуги и обновяване на 

селата в селските 

райони“ от ПРСР за 

периода 2014 – 2020 г. 

„Реконструкция и рехабилитация 

на част от IV-класен път 

VTR1233 (№IV-40964) „Павел – 

Босилковци – Гара Бяла“ от 

общинската мрежа, от км. 2+000 

до км. 12+000 с обща дължина 10 

000 метра“. 

Подписан 

Окончателен 

анекс с ДФЗ на 

14.12.2018 г. на 

стойност: 

5 571 471,91 лв. 

 

Срок на изпълнение 

на проекта: от 

01.11.2017 г. до 

31.10.2020 г. вкл.  

36 месеца 

В процес на 

изпълнение.  

Всички процедури за 

избор на изпълнители 

на дейностите по 

проекта са проведени 

и съгласувани от ДФ 

„Земеделие“. 

Подписан е 

окончателен анекс с 

ДФЗ на 14.12.2018 г. 

6. Договор за безвъзмездно 

финансиране №: 

18/07/2/0/00316 от 

16.03.2018 г. 

 

 

Подмярка 7.2 

„Инвестиции в 

създаването, 

подобряването или 

разширяването на 

всички видове малка по 

мащаби 

инфраструктура“ от 

мярка 7 „Основни 

услуги и обновяване на 

селата в селските 

райони“ от ПРСР 

периода 2014 – 2020 г. 

„Реконструкция и рехабилитация 

на съществуващи улици, 

тротоари и принадлежностите 

към тях в град Бяла“. 

 

1 401 377,44  лв. Срок на проекта: от 

16.03.2018 г. до 

15.03.2021 г. вкл. – 36 

месеца. 

 

Проектът е в процес 

на изпълнение. 

 

Всички процедури за 

избор на изпълнители 

на дейностите по 

проекта са проведени. 

Предстои подписване 

на окончателен анекс 

с Фонда. 

7. № на проекта: ROBG – 

442, подаден на 

23.10.2017 г. 

Водещ бенефициент: 

Окръжен съвет Гюргево, 

Румъния. 

Община Бяла е партньор 

Програма за 

трансгранично 

сътрудничество Interreg 

V – A Romania- 

Bulgaria. 

 

Приоритетна ос 1 – 

Проект: „B-TЕN: Подобрени 

пътни възли в общините 

Гюргево-Бяла за по-добра 

свързаност с инфраструктурата 

на TEN-T мрежата“ 

“B-TeN: Improved nodes Giurgiu-

Byala for a better connection to 

Общ размер на 

допустимите 

разходи за 

финансиране: 

7.974.947,04 

евро 

 

Срок на проекта: 

22.08.2018 г. до 

21.08.2021 г. вкл.  

Общо 36 месеца. 

Сключен е договор за 

национално 

съфинансиране 

между МРРБ и 

Община Бяла. 

Изтеглени са 

авансови средства по 
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по проекта. 

Подписан е договор № 

92993/13.08.2018 г. за 

безвъзмездно  финансира-

не между Водещия 

бенефициент- Окръжен 

съвет Гюргево и 

Министерство на 

Регионалното развитие и 

публичната 

администрация на 

Р.Румъния. Община Бяла 

е партньор по проекта. 

„Добре свързан 

регион“. 

TEN-T infrastructure”. 

Проектът предвижда 

реконструкция и рехабилитация 

на улици, тротоари и ул. 

осветление на 8 участъци от 

улици в град Бяла с 

трансграничната транспортно 

мрежа, а именно: 

ул. "Р. ДИМИТРИЕВ" – 

протежение - от ул. "Бенковска" 

до ул. "Стефан Стамболов" • ул. 

"М. ПАПАСЧИКОВ" - от ул. 

"Сан Стефано" до ул. "Стефан 

Стамболов" • ул. "5-ти 

ОКТОМВРИ" -- от ул. 

"Бенковска" до ул. "Бунар 

Хисар" • ул. "Иларион 

Драгостинов" – от ул. "Радко 

Димитриев" до ул. "Стефан 

Стамболов" • ул. "11-ти 

ДЕКЕМВРИ"- от ул. "Бенковска" 

до ул. "Стефан Стамболов" • ул. 

"Н. Вапцаров" - от ул. "Васил 

Априлов" до ул. "Александър 

Стамболийски" • ул. 

"АЛЕКСАНДЪР 

СТАМБОЛИЙСКИИ- от ул. "Гео 

Милев" до ул. "Никола Петков" • 

ул. "В. АПРИЛОВ" – от ул. "Гео 

Милев" до ул. "Никола Петков". 

Бюджет на 

проекта за 

Община Бяла: 

 2741207,48 евро 

проекта в размер на : 

278 763,75 лв. за 

започване дейностите 

по проекта.  

 

Представено е 

първото искане за 

верификация на 

предварителните 

разходи, направени 

по време на 

подготовката на 

проектното 

предложение.  

Проведена е открита 

процедура за избор на 

изпълнител за 

външно управление и 

администриране на 

проекта. Назначен е 

екип за вътрешно 

управление на 

проекта. Предстои 

провеждане на 

останалите процедури 

по ЗОП за избор на 

дейностите по 

проекта. 

8. № на проекта: 16.5.2.015, 

ROBG-278, подаден на 

15.03.2016  г. 

Водещ бенефициент: 

Община Бяла, партньор 

по проекта – Община 

Градинари от Р.Румъния 

Програма за 

трансгранично 

сътрудничество Interreg 

V – A Romania- 

Bulgaria. 

 

Проект: “SoBy - Improved 

Coordination and Social Policies 

between Municipality of Byala and 

Commune Gradinari for Effective 

Cross-border Region“ 

"SoBy - Подобрена координация 

и социални политики между 

община Бяла и община 

Общ размер на 

допустимите 

разходи по 

проекта за двата 

партньора: 

1 081 938,54 

евро 

 

Проектът се 

предвижда да се 

реализира за срок от 

24 месеца след 

подписване на 

договора за 

безвъзмездно 

финансиране. 

Престои подписване 

на договор за 

безвъзмездно 

финансиране между 

Община Бяла е 

Управляващия орган 

на Програма 

Интеррег V-А 
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Градинари за ефективен 

трансграничен регион", , project 

code 16.5.2.015, eMs code ROBG-

278 

Проектът предвижда: 

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. 

Бюджета на 

Община Бяла е 

одобрен за 

стойност:  

962 125,80 евро 

Румъния-България 

2014-2020 г. 

 

 

Водещият 

бенефициент: 

Община Бяла и 

партньорът по 

проекта- Община 

Градинари са 

представили  всички 

поискани документи 

и анекси за 

сключване на 

договора. 

9. Подадено проектно 

предложение №: 

BG06RDNP001-7.006-

0029 от 11.07.2019 г. 

Подмярка 7.2. 

„Инвестиции в 

създаването, 

подобряването или 

разширяването на 

всички видове малка по 

мащаби 

инфраструктура“ от 

мярка 7 „Основни 

услуги и обновяване на 

селата в селските 

райони“ от Програмата 

за развитие на селските 

райони за периода 2014 

– 2020 г. 

„Рехабилитация на съществуващ 

парк в ПИ № 2724 и ПИ № 2362, 

кв. 52 по регулационния план на 

град Бяла, област Русе“ 

781 305,36 лв. Проектът е на етап 

оценяване. 

Целта на проекта е 

рехабилитация на 

градски парк в град 

Бяла с обща площ 17 

480 кв. м. Проектът, с 

който Община Бяла 

ще кандидатства 

предвижда 

изграждане на:  

паркови алеи с 

обособени кътове за 

отдих; сцена за 

прояви на открито; 

детски площадки; 

парково осветление; 

фонтан и зона за 

отдих; поливни 

инсталации за 

зелените площи;  

тоалетна за 

обществен достъп. 

10. Подадено проектно 

предложение № 

Подмярка 7.2. 

„Инвестиции в 

„Ремонт и оборудване на 

общински административни 

338 829,20 лв. Проектът е на етап 

оценяване. 

В рамките на 

проектното 
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BG06RDNP001-7.008-

0009 на 11.07.2019 г. 

създаването, 

подобряването или 

разширяването на 

всички видове малка по 

мащаби 

инфраструктура“ от 

мярка 7 „Основни 

услуги и обновяване на 

селата в селските 

райони“ от Програмата 

за развитие на селските 

райони за периода 2014 

– 2020 г. 

сгради в гр. Бяла, с. Копривец и 

с. Лом Черковна, с цел 

подобряване на тяхната 

енергийна ефективност“ 

предложение ще бъде 

ремонтирана и 

рехабилитирана част 

от малката по мащаби 

инфраструктура в три 

от най-големите 

селища в община 

Бяла, където живеят 8 

713 души или 

приблизително 72% 

от населението на 

общината. Тъй като 

сградата на 

общинската 

администрация на 

община Бяла 

предоставя 

административни 

услуги на 

населението в цялата 

община, то проектът 

ще има позитивен 

ефект върху 

качеството на живот 

на населението в 

цялата община Бяла, 

което към края на 

2017 г. е 12 164 души 

(12 319 души към 

края на 2016 г.) 

 

СПРАВКА ЗА ЗНАЧИМИ ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ИЗТОЧНИЦИ ИЗВЪН ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ  

В ОБЩИНА БЯЛА, ОБЛАСТ РУСЕ ПРЕЗ 2018 г. 
 

№ 

по 

Място на 

изпълне-
Наименование на проекта Бенефициент 

Статус 

на 

Срок на 

проекта 

Стойност на 

проекта,  
Източници на финансиране 

Постигнати 

индикатори/ 
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ред ние проекта
* 

лв. въздействие 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. град Бяла, 

квартал 

гара Бяла 

„Да играем на воля с грижа за 

чиста природа” - Обособяване на 

площадка за детски игри и 

отдих,облагородяване и 

озеленяване на междублоково 

пространство на блокове 

„Латекс“ 1, 2, 3 и 4 в квартал 27, 

УПИ І, /гара Бяла/ в град Бяла,  

Община Бяла 

Община Бяла  

 

 

 

 

 

 

Приклю

чен 

от 20.06.2018 г. 

до 04.10.2018 г.. 

9 994,89 Предприятие за управление 

на дейностите по опазване на 

околната среда по 

Национална кампания „За 

чиста околна среда–2018 г.“ 

на тема: „Обичам природата-

и аз участвам“. 

Обособяване на 

площадка за детски 

игри и 

отдих,облагородяване и 

озеленяване на 

междублоково 

простран-ство на 

блокове „Латекс“ 1, 2, 3 

и 4 в квартал 27, УПИ 

І, /гара Бяла/ в град 

Бяла,  Община Бяла. 

Доставка и монтаж на 

нови паркови и детски 

съоръжения, озеленява-

не, зацветяване и 

облагородяване на 

междублоковото 

пространство. 

2. с. 

Босилков

ци 

Община 

Бяла 

„Моята детска площадка-моят 

малък рай” - Възстановяване 

детска площадка и 

благоустрояване на зелена площ                                       

в село Босилковци, Община Бяла 

Кметство 

Босилковци, 

Община Бяла 

Приклю

чен. 

от 29.06.2018 г. 

до 02.10.2018 г. 

           9 986,79  Предприятие за управление 

на дейностите по опазване на 

околната среда по 

Национална кампания „За 

чиста околна среда–2018 г.“ 

на тема: „Обичам природата-

и аз участвам“. 

Възстановяване 

площадка за отдих и 

детски игри –доставка 

и монтаж на нови 

детски и спортни 

съоръжения, 

благоустрояване на 

зелена площ. 

3. с. 

Бистрен-

ци, 

Община 

Бяла 

„Газифициране на сградата на 

Дом за стари хора в с. Бистренци, 

Община Бяла, Област Русе“ на 

Община Бяла, Област Русе за 

изграждане на нова, 

реконструкция и модернизация 

на съществуващата материална 

база за предоставяне на социални 

услуги, финансиран от Фонд 

Община Бяла Приклю

чен 

от 27.06.2018  г. 

до 31.10.2018 г. 

         29 826,19  Фонд „Социална закрила“ Изграждане на газова 

инсталация в сградата 

на Дом за стари хора – 

с. Бистренци и доставка 

и монтаж на газово 

оборудване, в Дом за 

стари хора в с. 

Бистренци, Община 

Бяла, Област Русе 
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„Социална закрила“ чрез Договор 

№ РД04-156/27.06.2018 г., 

4. Община 

Бяла 

Предоставяне на социалните 

услуги: «Личен асистент», 

«Домашен помощник» и 

«Социален асистент» 

Община Бяла Проек-

тът 

продъл-

жава до 

31.08.20

19 г. 

Споразумение 

от 01.01.2018 г., 

удължено до 

31.08.2019 г. 

Разход на 

средства:  

           

34 853,00 

Финансиран по ПМС 332 от 

22.12.2017 г. чрез АСП 

Предоставяне на 

социалните услуги: 

«Личен асистент», 

«Домашен помощник» 

и «Социален асистент». 

Назначени:  

5. Община 

Бяла 

„Доизграждане на регионална 

система за управление на 

отпадъците в регион Борово 

(Бяла, област Русе)“ и довеждаща 

инфраструктура за външни 

връзки на площадката с 

републиканската пътна мрежа и 

мрежите на техническата 

инфраструктура“ по 3 обособени 

позиции 

Община Бяла Проек-

тът 

продъл-

жава до 

31.03.20

19 г. 

Строител-ството 

е възобновено 

на 06.12.2017 г. 

и приключва на 

31.03.2019 г. 

   

17 000 000,00 

ДБФП № DIR-5112122-C010 

и Договори с ПУДООС 

Доизграждане на 

регионална система за 

управление на 

отпадъците в регион 

Борово (Бяла, област 

Русе)“ и довеждаща 

инфраструктура за 

външни връзки на 

площадката с 

републиканската пътна 

мрежа и мрежите на 

техническата инфра-

структура. 

6. Община 

Бяла 

„Въвеждане на мерки за 

енергийна ефективност, 

газоснабдяване, ОВ и вертикална 

планировка на бл. А, бл. Б и бл. Д 

на СУ „Панайот Волов“ гр. Бяла“ 

Община Бяла Срок 

120 дни 

от 

започва-

не на 

строител

ството. 

от месец 

септември 2018 

г. – срок 120 дни 

от започване на 

строителството 

     3 682 

672,48  

Републикански бюджет 

 

Договор № Д-295/01.11.2017 

г. 

Доизграждане новото 

крило на СУ „П. 

Волов“ – град Бяла 

 
 

СПРАВКА ЗА ПРОЕКТИ В ПРОЦЕС НА РЕАЛИЗАЦИЯ, ФИНАНСИРАНИ СЪС СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ПРОГРАМИ 

И ФОНДОВЕ КЪМ 31.12.2019 Г.  НА ОБЩИНА БЯЛА, ОБЛАСТ РУСЕ 

№ 

по 

ред 

№ и дата на договора за 

БФП/на проектното 

предложение 

Оперативна 

програма 

Предмет/обхват на договор за 

БФП/на проектното 

предложение 

Стойност на 

проекта 

Срок на 

проекта 
Статус на проекта 
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1. Договор за финансиране № 

122181 от 29.12.2016 г. 

Сключен между Община 

Градинари и Министерство на 

регионалното развитие и 

публична администрация на 

Румъния. 

Съвместен проект между 

Община Градинари-водещ 

партньор, Община Малу и 

Община Бяла. 

 

Програма за 

трансгранично 

сътрудничество 

Interreg V – A 

Romania- Bulgaria 

№ 15.3.1.018, код на проекта в е-

MS: ROBG-126 „GRADe - 

Съвместна система за превенция 

и управление на риска за 

общините Градинари-Малу-Бяла, 

за безопасен и развит 

трансграничен регион“  /GRADe - 

Joint risk prevention and 

management system for Gradinari – 

Malu - Byala communities for a safe 

and developed cross-border region/. 

Предмет на проектното 

предложение: Закупуване и 

доставка на техника за 

извънредни ситуации, 

провеждане на съвместни 

приложения, обучения и 

семинари за предотвратяване на 

бедствени ситуации: пожари, 

наводнения и тежки зимни 

условия, както и  реакция при 

наличие на такива ситуации. 

705 521,22 

евро за 

всички 

партньори. 

 

Бюджет за 

Община 

Бяла: 

267 721,38 

евро 

Първоначален 

срок на 

проекта: от 

31.12.2016 г. до 

30.08.2018 г. 

Удължен срок 

на проекта до 

30.03.2019 г. 

Проектът е приключил за Община 

Бяла. В момента тече последна 

проверка на Водещия бенефициер – 

Община Градинари от Румъния и 

предстои подписване на 

Споразумение между партньорите 

по проекта и заинтересованите 

институции от двете държави за 

съвместно партньорство за ранно 

предупреждение в областта на 

извънредните ситуации и 

управлението на риска в 

трансграничния регион, за да се 

подобри нивото на тактическото и 

стратегическото сътрудничество и 

ефективността на интервенциите в 

извънредни ситуации. 

След приключването на проверките, 

ще бъдат възстановени последните 

направени разходи.   

2. BG03-ПС01-30 от 11.12.2015 г. 

№ на Анекс: BG03-ПС01-0054 

от 01.09.2016 г.  

 

Оперативна 

програма „Развитие 

на човешките 

ресурси” 2014-2020 

г., Бенефициент е 

АСП, а Община 

Бяла е партньор по 

проекта. 

„Приеми ме 2015“. Проектът е за 

предоставяне на услугата: 

„Приемна грижа“ за настаняване 

на деца в приемни семейства. 

Усвоени 

средства от 

началото на 

новия период 

на проекта: 

01.11.2016 г.:  

918 326,71 

лева 

Етап  2 се 

реализира от 

01.11.2016 г. до 

31.12.2020 г. 

В процес на изпълнение. 

3. ДБФП: BG05М9ОР001-2.004-

0050-С01 от 13.07.2016 г.  

 

Подписан Анекс за удължаване 

на първоначалния срок на 

проекта от 15.10.2018 г. до 

31.12.2019 г. под № 

BG05М9ОР001-2.004-0050-С02. 

Процедура на ди-

ректно предоста-

вяне на безвъзмезд-

на помощ 

BG05M9ОP001-

2.004 „Услуги за 

ранно детско разви-

тие”, Приоритетна 

„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 

 

Обща 

стойност на 

проекта: 

 

516 306,00 

лева 

Период на 

изпълнение на 

проекта: 

15.07.2016 г. до 

31.12.2020 г. 

В процес на изпълне-ние. 

Предоставят се всички интегрирани 

услуги за ранно детско развитие. 
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Подписан е следващ Анекс за 

удължаване срока на проекта до 

31.12.2020 г. 

 

 

ос 2: „Намаляване 

на бедността и на-

сърчаване на соци-

алното включване”, 

Инвестиционен 

приоритет № 3: 

„Повишаване на 

достъпа до услуги, 

които са на достъп-

на цена, устойчиви 

и висококачестве-

ни, включително 

здравни и социални 

услуги от общ инте-

рес”, Специфична 

цел 3 към ИП3: 

„Намаляване броя 

на децата и младе-

жите, настанени в 

институции чрез 

предоставяне на 

социални и здравни 

услуги в общност-

та” на ОПРЧР 2014-

2020 г.” 

уврежданията, формиране и 

развитие на родителски умения, 

индивидуална педагогическа 

подкрепа за деца с увреждания, 

лятно училище, управление на 

предоставяне на услугите. 

4. Договор за финансиране № 

BG05FMOP001-3.002-0062-С01 

 

Оперативна 

програма за храни 

и/или основно 

материално 

подпомагане от 

Фонда за 

европейско 

подпомагане на 

най-нуждаещите се 

лица в България 

2014-2020, 

Операция 3 

„Осигуряване на 

„Осигуряване топъл обяд в град 

Бяла, област Русе”. 

 

Предоставяне на услугата на 80 

потребителя. 

207 046,24 

лева 

Дата на 

стартиране на 

услугата: 

01.07.2016 г. 

Проектът е 

удължен със 

споразумение 

до 01.04.2020 г. 

Проектът е в процес на изпълнение. 
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топъл обяд“ 

5. Договор за безвъзмездно 

финансиране        

№18/07/2/0/00276 от 01.11.2017 

г. 

 

 

Подмярка 7.2 

„Инвестиции в 

създаването, 

подобряването или 

разширяването на 

всички видове 

малка по мащаби 

инфраструктура“ от 

мярка 7 „Основни 

услуги и 

обновяване на 

селата в селските 

райони“ от ПРСР 

2014 – 2020 г. 

„Реконструкция и рехабилитация 

на част от IV-класен път 

VTR1233 (№IV-40964) „Павел – 

Босилковци – Гара Бяла“ от 

общинската мрежа, от км. 2+000 

до км. 12+000 с обща дължина 10 

000 метра“. 

Подписан 

Окончателен 

анекс с ДФЗ 

на 14.12.2018 

г. на 

стойност: 

5 571 471,91 

лв. 

 

Срок на 

изпълнение на 

проекта: от 

01.11.2017 г. до 

31.10.2020 г. 

вкл.  

36 месеца 

Проектът е на етап приключване на 

СМР. 

6. Договор за безвъзмездно 

финансиране №: 

18/07/2/0/00316 от 16.03.2018 г. 

 

 

Подмярка 7.2 

„Инвестиции в 

създаването, 

подобряването или 

разширяването на 

всички видове 

малка по мащаби 

инфраструктура“ от 

мярка 7 „Основни 

услуги и 

обновяване на 

селата в селските 

райони“ от ПРСР  

2014 – 2020 г. 

„Реконструкция и рехабилитация 

на съществуващи улици, 

тротоари и принадлежностите 

към тях в град Бяла“. 

 

Подписан 

Окончателен 

анекс с ДФЗ 

на 06.02.2019 

г. на 

стойност: 

1 401 377,44  

лв. 

Срок на 

проекта: от 

16.03.2018 г. до 

15.03.2021 г. 

вкл. – 36 

месеца. 

 

Проектът е на етап приключване на 

СМР. 

7. № на проекта: ROBG – 442, 

подаден на 23.10.2017 г. 

Водещ бенефициент: Окръжен 

съвет Гюргево, Румъния. 

Община Бяла е партньор по 

проекта. 

Подписан е договор № 

92993/13.08.2018 г. за 

безвъзмездно  финансира-не 

Програма за 

трансгранично 

сътрудничество 

Interreg V – A 

Romania- Bulgaria. 

 

Приоритетна ос 1 – 

„Добре свързан 

регион“. 

Проект: „B-TЕN: Подобрени 

пътни възли в общините 

Гюргево-Бяла за по-добра 

свързаност с инфраструктурата на 

TEN-T мрежата“ 

“B-TeN: Improved nodes Giurgiu-

Byala for a better connection to 

TEN-T infrastructure”. 

Проектът предвижда 

Общ размер 

на 

допустимите 

разходи за 

финансиране

: 

7.974.947,04 

евро 

 

Срок на 

проекта: 

22.08.2018 г. до 

21.08.2021 г. 

вкл.  

Общо 36 

месеца. 

Приключени са почти всички 

проведени поръчки за избор на 

изпълнители на дейностите по 

проекта, освен една: за избор на 

доставчик на оборуд-ване за 

извършване на мониторинг на 

трафи-ка, която ще се проведе в 

определения график за това.  

Подадено е Искане № 4 за 
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между Водещия бенефициент- 

Окръжен съвет Гюргево и 

Министерство на Регионалното 

развитие и публичната 

администрация на Р.Румъния. 

Община Бяла е партньор по 

проекта. 

реконструкция и рехабилитация 

на улици, тротоари и ул. 

осветление на 8 участъци от 

улици в град Бяла с 

трансграничната транспортно 

мрежа, а именно: 

ул. "Р. ДИМИТРИЕВ" – 

протежение - от ул. "Бенковска" 

до ул. "Стефан Стамболов" • ул. 

"М. ПАПАСЧИКОВ" - от ул. 

"Сан Стефано" до ул. "Стефан 

Стамболов" • ул. "5-ти 

ОКТОМВРИ" -- от ул. 

"Бенковска" до ул. "Бунар Хисар" 

• ул. "Иларион Драгостинов" – от 

ул. "Радко Димитриев" до ул. 

"Стефан Стамболов" • ул. "11-ти 

ДЕКЕМВРИ"- от ул. "Бенковска" 

до ул. "Стефан Стамболов" • ул. 

"Н. Вапцаров" - от ул. "Васил 

Априлов" до ул. "Александър 

Стамболийски" • ул. 

"АЛЕКСАНДЪР 

СТАМБОЛИЙСКИИ- от ул. "Гео 

Милев" до ул. "Никола Петков" • 

ул. "В. АПРИЛОВ" – от ул. "Гео 

Милев" до ул. "Никола Петков". 

Бюджет на 

проекта за 

Община 

Бяла: 

 2741207,48 

евро 

верификация на разходите 

направени до този етап на проекта и 

то е проверено от  проверяващите от 

Първо ниво на контрол. Подготвя се 

следващото Искане за плащане № 5. 

8. № на проекта: 16.5.2.015, 

ROBG-278, подаден на 

15.03.2016  г. 

Водещ бенефициент: Община 

Бяла, партньор по проекта – 

Община Градинари от 

Р.Румъния. 

Договор за безвъзмездна 

финансова помощ 

12889/28.01.2019 г. и                              

договор за национално 

Програма за 

трансгранично 

сътрудничество 

Interreg V – A 

Romania- Bulgaria. 

 

Проект: “SoBy - Improved 

Coordination and Social Policies 

between Municipality of Byala and 

Commune Gradinari for Effective 

Cross-border Region“ 

"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 

Общ размер 

на 

допустимите 

разходи по 

проекта за 

двата 

партньора: 

1 081 938,54 

евро 

 

Бюджета на 

Проектът се 

предвижда да 

се реализира за 

срок от 24 

месеца: от 

01.02.2019 г. до 

01.02.2021 г. 

Проведени обществени поръчки и 

сключени договори с избрани 

изпълнители на дейно-стите по 

проекта: 

-„Осъществяване на мерки за 

информация и публичност и 

организи-ране на събития”; 

- „Извършване на устни и писмени 

преводи; 

-„Предоставяне на консултантска 

услуга за управление на проект“; 
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съфинансиране № РД02-29-

44/07.03.2019 г. 

 

Проектът предвижда: 

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. 

 

Община Бяла 

е одобрен за 

стойност:  

962 125,80 

евро 

Предстои провеждане на 

обществени поръчки със следните 

предмети: 

-„Изпълнение на строително-

монтажни работи“; 

-„Доставка на оборуд-ване и 

обзавеждане за центъра за възрастни 

хора с 4 обособени позиции: 

-ОП № 1: „Доставка на оборудване 

за наблюдение и охрана“; 

-ОП № 2: „Доставка на мебели и 

оборудване за центъра за възрастни 

хора“; 

-ОП № 3: „Доставка на оборудване 

за лекарски кабинет“; 

-ОП № 4: „Доставка на 

стоматологично оборудване“. 

9. Сключен договор за 

безвъзмездно финансиране № 

BG06RDNP001-7.008-0009- С01 

на 22.11.2019 г. 

Подмярка 7.2. 

„Инвестиции в 

създаването, 

подобряването или 

разширяването на 

всички видове 

малка по мащаби 

инфраструктура“ от 

мярка 7 „Основни 

услуги и 

обновяване на 

селата в селските 

райони“ от ПРСР  

2014 – 2020 г. 

„Ремонт и оборудване на 

общински 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:Административ-

ната сграда на Кметство Лом 

Черковна. 

48 705,20 лв. Проектът ще се 

реализира в 

рамките на 36 

месеца: от 

22.11.2019 г. до 

22.11.2022 г. 

В рамките на  изпълнението на 

проекта ще бъде санирана и 

реконструирана сградата на 

Кметство на Лом Черковна. 

Проектът е на етап: 

Одобрени от ДФЗ описателни 

документи за възлагане на 

обществени поръчки за изпълнение 

на дейности по проекта: СМР и 

упражняване на строителен надзор 

по време на изпълнение на СМР. 

 „Патронажна грижа в Община 

Бяла“- Компонент 3 

99 735,00 16.03.2020 г. до 31.12.2020 ОПРЧР 2014-

2020, приор. 

ос 2 Намаля-

ване на бед-

ността и 

насърчаване 

на социал-

Чрез изпъл-

нение на дей-

ностите по 

процедурата 

ще се подкре-

пят мерките по 

време на въве-
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ното включ-

ване“, 

процедура 

BG05M9OP0

01-2.101 

“Патронажна 

грижа за въз-

растни хора 

и лица с ув-

реждания – 

Компонент 

3” за изпъл-

нение на 

проект 

BG05M9OP0

01-2.101 – 

0136 

деното извън-

редно положе-

ние и съпът-

стващия го 

наложителен 

период на со-

циална изола-

ция на терито-

рията на стра-

ната, чрез огра-

ничаване кон-

тактите между 

хората, като 

бъдат подкре-

пени лицата, 

които са зас-

трашени в най-

голяма степен 

от COVID-19 

 

 

 

СПРАВКА ЗА ЗНАЧИМИ ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ИЗТОЧНИЦИ ИЗВЪН ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ  

В ОБЩИНА БЯЛА, ОБЛАСТ РУСЕ ПРЕЗ 2019 г. 
 

№ 

по 

ред 

Място на 

изпълне-

ние 

Наименование на проекта Бенефициент 
Статус на 

проекта* 

Стойност 

на 

проекта,  

лв. 

Източници на 

финансиране 

Цели и очаквани 

резултати/въздействие 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Кметство 

Лом 

Черковна 

„Почистване, озеленяване и 

облагородяване на парк с паметник на 

Кина Василева „Бойка“ в Кметство Лом 

Черковна, Община Бяла“. Проектът е за 

рехабилитация и обновяване на парк с 

прилежащо зелено пространство, в който 

се намира Паметникът на Кина Василева 

Кметство Лом 

Черковна 

Приключен 9 999,60 Предприятие за управление 

на дейностите по опазване 

на околната среда по 

Национална кампания „За 

чиста околна среда–2019 

г.“ на тема: „Обичам 

природата-и аз участвам“. 

Рехабилитация и обновяване 

на парк с прилежащо зелено 

пространство, в който се 

намира Паметникът на Кина 

Василева „Бойка“. Доставка 

и монтаж на нови паркови и 

детски съоръжения, озеленя-
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„Бойка“. Парцелът се намира в близост до 

центъра на селото и сградата на 

кметството, на ул. „Васил Левски“ и е с 

обща площ 2 600 кв. м. или 2,600 дка. 

ване, зацветяване и 

облагородяване на 

пространството около 

паметника. 

2. НУ „П. Р. 

Славейков

“ – град 

Бяла 

„Моето училище-кътче природа за мен 

всеки ден“. гр. Бяла, Община Бяла, Област 

Русе. Обектът се намира в НУ «П. Р. 

Славейков», ул. „Стефан Стамболов” № 52, 

част от УПИ VII и VIII в квартал 177, по 

регулационния план на град Бяла на 

територия от 760 кв. м.                                      

(0,760 дка). 

НУ „П. Р. 

Славейков“ – 

град Бяла 

Приключен.       4 941,60 Предприятие за управление 

на дейностите по опазване 

на околната среда по 

Национална кампания „За 

чиста околна среда–2019 

г.“ на тема: „Обичам 

природата-и аз участвам“. 

Проектът е за 

рехабилитация и 

облагородяване на зелена 

площ, намираща се в двора 

на училището, както и за 

оформяне на цветни алеи и 

пространства в еко-кът. 

3. Община 

Бяла 

„Доизграждане на регионална система за 

управление на отпадъците на регион 

Борово (Бяла, област Русе) 

Водещ 

бенефициент – 

Община Бяла и 

общините: Две 

могили, Боро-

во, Ценово, 

Опака, П. 

Тръмбеш 

Приключен. 14 577 622,

73 лв. с 

ДДС 

 

Предприятие за управление 

на дейностите по опазване 

на околната среда 

Доизграждане на 

регионална система за 

управление на отпадъците 

на регион Борово (Бяла, обл. 

Русе) 

4. Община 

Бяла 

Предоставяне на социалните услуги: 

«Личен асистент», «Домашен помощник» и 

«Социален асистент» 

Община Бяла Услугите се 

предоставят на 

два етапа през 

2019 г.: 

1 етап за 

периода: от 

01.01.2019 г. до 

31.08.2019 г.; 

2 етап: от 

01.09.2019 г. до 

31.12.2019 г. 

Общо 

изразходен

и средства 

за двата 

етапа: 

235 722,60 

лв. 

Услугите са предоставени 

по реда на ПМС 

344/21.12.2018 г. и ПМС 

180/18.07.2019 г. 

 

 

 

Предоставяне на социалните 

услуги: «Личен асистент», 

«Домашен помощник» и 

«Социален асистент». За 

2019 г. е назначен общо 

персонал за предоставяне на 

услугите: 118 лица, които са 

обслужвали 182 

потребители. 

 

СПРАВКА ЗА РЕАЛИЗИРАНИТЕ И В ПРОЦЕС НА РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТИ В ОБЩИНА БЯЛА ПРЕЗ 2020 Г., ФИНАНСИРАНИ ОТ 

ФОНДОВЕТЕ НА ЕС 
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№ по 

ред 
Наименование на проекта 

Обща 

стойност в 

лева 

Период на 

изпълнение 

Източник на 

средства – 

програма, фонд, 

бюджет             

Резултати/Основни дейности 

1. B-TЕN: Подобрени пътни възли в общините Гюргево-Бяла 

за по-добра свързаност с инфраструктурата на TEN-T 

мрежата“. 

 

Проектът се изпълнява в партньорство с Окръжен съвет 

Гюргево от РРумъния, който е и Водещ партньор по 

проекта. 

5 361 254 2018-2023 Програмата за 

трансгранично 

сътрудничество 

Interreg V – A 

Romania- Bulgaria 

2014-2020 

Проектът предвижда реконструкция и рехабилитация на 

улици, тротоари и ул. осветление на 8 участъци от улици 

в град Бяла с трансграничната транспортно мрежа, 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“ 

 

2. "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 Р Румъния, като Община Бяла е водещ 

партньор. 

1 881 726 2019-2021 Програмата за 

трансгранично 

сътрудничество 

Interreg V – A 

Romania- Bulgaria 

2014-2020 

Проектът предвижда: 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. 

3. „Консервация и реставрация на Моста на Колю Фичето в 

Община Бяла“ на 16.03.2020 г. 

ВG16RFFOP001-6.002–0013 

9 501 521 2020-2022 „Региони в растеж“ 

2014-2020 г., 

Приоритетна Ос 6: 

Развитие на 

туристическите 

атракции, процедура 

за финансиране 

ВG16RFFOP001-

6.002.  и собствено 

участие, чрез 

финансов 

 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 техническа 

прилежаща инфраструктура и облагородяване на зоната 

около Беленския мост; 

- Осъществяване на Строителен надзор по смисъла на 

ЗУТ по време 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 
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инструмент Фонда за градско развитие;  

- 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. 

4. „Реконструкция и рехабилитация на част от IV-класен път 

VTR1233 (№IV-40964) „Павел – Босилковци – Гара Бяла“ 

от общинската мрежа, от км. 2+000 до км. 12+000 с обща 

дължина 10 000 метра“. 

5 518 107 2017-2020 

Приключен на 

22.07.2020 г. 

Подмярка 7.2 

„Инвестиции в 

създаването, 

подобряването или 

разширяването на 

всички видове малка 

по мащаби 

инфраструктура“ от 

мярка 7 „Основни 

услуги и обновяване 

на селата в селските 

райони“ от ПРСР 

2014 – 2020 г. 

Реконструкция и рехабилитация на част от IV-класен път 

VTR1233 (№IV-40964) „Павел – Босилковци – Гара Бяла“ 

от общинската мрежа, от км. 2+000 до км. 12+000 с обща 

дължина 10 000 метра 

5. „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици, 

тротоари и принадлежностите към тях в град Бяла“ 

1 376 018 2018-2020 

Приключен на 

02.03.2020 г. 

Подмярка 7.2 

„Инвестиции в 

създаването, 

подобряването или 

разширяването на 

всички видове малка 

по мащаби 

инфраструктура“ от 

мярка 7 „Основни 

услуги и обновяване 

на селата в селските 

Реконструкция и рехабилитация на 6 големи улици в град 

Бяла: 

 

„Цар Освободител“; 

„Г. Бенковски“; 

„П. Волов“; 

„Ив. Папазов“; 

„Отец Паисий“; 

„Железничарска“ 
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райони“ от ПРСР 

2014 – 2020 г. 

6. „Ремонт и оборудване на общински 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. 

56 426,61 2019-2022 

Приключен на 

15.02.2021 г. 

Подмярка 7.2. 

„Инвестиции в 

създаването, 

подобряването или 

разширяването на 

всички видове малка 

по мащаби 

инфраструктура“ от 

мярка 7 „Основни 

услуги и обновяване 

на селата в селските 

райони“ от ПРСР 

2014 – 2020 г. 

 Саниране и рехабилитация на Сградата на Кметство Лом 

Черковна, в която се предоставят административни 

услуги на граждани. 

7. „Закриване и рекултивация на съществуващо общинско 

депо за битови отпадъци, имот № 07603.211.664, по КККР 

на гр. Бяла, общ. Бяла, обл. Русе". 

  

 

1 438 300,66 2020-2021 г. 

/20 месеца от 

датата на 

влизане в сила 

на договора/ 

Процедура чрез 

директно 

предоставяне на 

безвъзмездна 

финансова помощ 

BG16M1OP002-

2.010 „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” 

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; 

3. Организация и управление на проекта. 

4. Информация и комуникация. 
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8. „Приеми ме 2015“ Одобрени 

трансфери 

от началото 

на проекта 

до края на 

2020 г. 

1 402 144,56 

Етап 2: от 

01.11.2016 до 

31.12.2021 

ОП „Развитие на 

човешкитересурси” 

2014-2020 

Бенефициент е АСП, 

а Община Бяла е 

партньор по проекта 

Проектът е за реализация на услугата: „Приемна грижа“ 

за настаняване на деца в приемни семейства. 

9. „Предоставяне на услуги за ранно детско развитие на 

територията на Община Бяла, Област Русе“ 

 

657 806,00. 

 

 

 

2016-2021 

ОП „Развитие на 

човешките ресурси” 

2014-2020 

 

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. 

10. „Патронажна грижа в Община Бяла“- Компонент 3 99 735 от 16.03.2020 

г. до 

31.12.2020 г. 

ОПРЧР 2014-2020, 

приоритетна ос 2 

„Намаляване на 

бедността и насър-

чаване на социал-

ното включване“, 

процедура 

BG05M9OP001-

2.101 “Патронажна 

грижа за възрастни 

хора и лица с ув-

реждания – Компо-

нент 3” за изпъл-

нение на проект 

BG05M9OP001-

2.101 – 0136 

Чрез изпълнение на дейностите по процедурата ще се 

подкрепят мерките по време на въведеното извънредно 

положение и съпътстващия го наложителен период на 

социална изолация на територията на цялата страна, чрез 

ограничаване контактите между хората, като бъдат 

подкрепени лицата, които са застрашени в най-голяма 

степен от COVID-19. 

През периода на реализация на проекта бяха 

подпомогнати: 152 потребители, вместо заложения 

индикативен брой за Община Бяла-61.  Ръководството на 

Община Бяла назначи 13 лица персонал, които да 

предоставят съответната услуга в период на 8 месеца. 

11. „ Осигуряване на топъл обяд – 2016 г.”  

207 046 

 

 

 

2016-2020 

Оперативна 

програма за храни 

и/или основно 

материално 

подпомагане от 

Фонда за европейско 

подпомагане на най-

нуждаещите се лица 

в България 2014-

Предоставяне на услугата на 80 потребители 
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2020, Операция 3 

„Осигуряване на 

топъл обяд“ 

12. Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация 53 273  31.12.2020 г. 

Приключен. 

Фонд «Социална 

закрила» към МТСП, 

Целева програма 

«Топъл обяд у дома 

 в условията на 

извънредна 

ситуация». 

Осигуряване на топъл обяд на най-нуждаещите се лица – 

110 от град Бяла във връзка с възникналата пандемия от 

разпространението на COVID 19. 

 

 

13. Закупуване на ново оборудване и обзавеждане за 

културната дейност на Народно читалище „Трудолюбие 

1884“ – град Бяла, област Русе 

 

Бенефициент е читалищното настоятелство на НЧ 

«Трудолюбие». 

298 517 2017-2020 г. 

Приключен. 

ПРСР 2014-2020, 

подмярка 7.2 „Инве-
стиции в създава-
нето, подобряването 

или разширяването 

на всички видове 

малка по мащаби 

инфраструктура“ от 

мярка 7 „Основни 

услуги и обновяване 

на селата в селските 

райони“ 

Проектът предвижда да се закупят: носии за певческите 

състави към него – стари градски и народни песни, за 

коледари,  сценични костюми за театралния състав, 

музикални инструменти за малък духов оркестър, декори 

за сцена, оборудване за библиотеката и гримьорните, 

система за осветление, озвучаване и видео-наблюдение, 

мобилна сцена със система за озвучаване и осветление. 

 

СПРАВКА ЗА ЗНАЧИМИ ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ИЗТОЧНИЦИ ИЗВЪН ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ  

В ОБЩИНА БЯЛА, ОБЛАСТ РУСЕ ПРЕЗ 2020 г. 
 

№ 

по 

ред 

Място на 

изпълнение 
Наименование на проекта Бенефициент 

Статус на 

проекта 

Стойност на 

проекта,  

лв. 

Източници на финансиране 
Цели и очаквани 

резултати/въздействие 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. ДГ „Радост“ 

с. П. Косово, 

филиал на ДГ 

„Стадиона“- 

град Бяла“ 

„КЪТЧЕ ПРИРОДА В МОЯТА 

ДЕТСКА ГРАДИНА“ 

ДГ „Радост“ с. 

П. Косово, 

филиал на ДГ 

„Стадиона“- 

град Бяла“ 

Приключен 4 998,30 лв. с 

ДДС 

Предприятие за управление на 

дейностите по опазване на 

околната среда по Национална 

кампания „Чиста околна 

среда–2020 г.“ на тема: 

„Обичам природата-и аз 

участвам“. 

Оформяне на зелен кът 

със засаждане на вечно-

зелени храсти в двора на 

детската градина, дос-

тавка на детски и парко-

ви съоръжения, обезопа-

сяването им с полагане 
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на ударопоглъщаща 

настилка и същата във 

форма на уличната игра 

„Дама“. 

2. Кметство 

Дряновец 

„ПОЧИСТВАНЕ, ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И 

ОБЛАГОРОДЯВАНЕ НА ПАРК В 

ДВОРА НА КМЕТСТВО ДРЯНОВЕЦ, 

ОБЩИНА БЯЛА“ 

Кметство 

Дряновец 

Приключен. 9995,76 лв. с 

ДДС 

Предприятие за управление на 

дейностите по опазване на 

околната среда по Национална 

кампания „Чиста околна 

среда–2020 г.“ на тема: 

„Обичам природата-и аз 

участвам“. 

Проектът е за рехабили-

тация и облагородяване 

на зелена площ, намира-

ща се в двора на админи-

стративната сграда на 

кметството, оформяне на 

пространства в еко-кът, 

детски игри и отдих. 

Доставка и монтаж на 

детски и паркови съоръ-

жения, полагане на уда-

ропоглъщащи настилки. 

3. Град Бяла „РЕМОНТ НА СГРАДАТА НА ДГ 

„ПРОЛЕТ“ И ВЪВЕЖДАНЕ НА 

МЕРКИ ЗА ЕЕ“, 

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ: 

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ НА ОБЕКТА: 

УЛ. „КАПИТАН АТ. БЕНДЕРЕВ“ № 8, 

ГР. БЯЛА, П. К. 7100, ОБЩИНА БЯЛА, 

ОБЛ. РУСЕ, ЕКАТТЕ: 07603 ПО КК И 

КР, ОДОБРЕНИ СЪС ЗАПОВЕД № РД-

18-130/27.12.2016 Г. НА ИД НА АГКК, 

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С 

ИДЕНТИФИКАТОР 07603.501.1731 ОТ 

3378,00 КВ. М. 

Община Бяла Приключен. 195 783,16 лв. 

с ДДС 

Проект „Красива България“, 

Кампания 2020 г. 

Доставка и полагане на 

пароизолация върху пок-

ривната плоча, доставка 

и полагане на покривна 

ламарина върху дървена 

скара, доставка и монтаж 

на водосборни казанчета 

и водосточни тръби, дос-

тавка и монтаж на нова 

дограма и прозорци, дос-

тавка и монтаж на моза-

ечна мазилка, доставка и 

монтаж на мълниеза-

щитна система, доставка 

и монтаж на климатиза-

тори, боядисване на 

фасада и др. 

4. Град Бяла „ЦЕЛЕВО ПОДПОМАГАНЕ С ТОПЪЛ 

ОБЯД В ОБЩИНА БЯЛА, ОБЛАСТ 

РУСЕ“ 

Община Бяла Приключен. 53 273,00 лв. Целева програма „Топъл обяд 

у дома в условията на 

извънредна ситуация – 2020 

г.“. Проектът е финансиран от 

Агенция за социално 

Предоставяне на 

услугата „Топъл обяд“ у 

дома, в условията на 

извънредна ситуация, на 

110 лица от град Бяла, от 
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подпомагане. определени уязвими 

групи и социално слаби 

лица, както поставени 

под карантина лица. 

5. Център за 

настаняване 

от семеен тип 

за деца без 

увреждания в 

град Бяла 

ПРОЕКТ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА 

ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА С 

ЛИЦЕНЗИРАН СОФТУЕР – 5 (ПЕТ) 

БРОЯ ПРЕНОСИМИ КОМПЮТРИ ЗА 

УЧАЩИТЕ ДЕЦА, НАСТАНЕНИ В 

НАМИРАЩИЯ СЕ НА ТЕРИТОРИЯТА 

НА ОБЩИНА БЯЛА-ЦЕНТЪР ЗА 

НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП 

НА ДЕЦА БЕЗ УВРЕЖДАНИЯ 

/ЦНСТДБУ/- ГРАД БЯЛА 

Община Бяла Приключен 2500,00 лв. 

ДДС 

Фонд „Социална закрила“, 

Целевата програма за 

подпомагане образователния 

процес на децата и младежите, 

настанени в социални услуги, 

делегирана от държавата 

дейност от резидентен тип и 

домове за деца, лишени от 

родителска грижа от I до XII 

клас по реда на чл. 27, ал. 1, т. 

2 от Закона за социално 

подпомагане 

Закупени 5  бр. преноси-

ми компютри /лаптопи/ с 

лицензиран софтуер и 

осигуряване на възмож-

ност за качествено 

включване и евентуално 

продължаване на учеб-

ния процес в дистан-

ционна форма на обу-

чение, наложена от въз-

никналата пандемия, 

причинена от  COVID 19 

за учащите деца, ползва-

щи услугата ЦНСТДБУ в 

социалното заведение от 

резидентен тип, 

намиращо се в град Бяла. 

6. Град Бяла "БЪЛГАРСКИТЕ БИБЛИОТЕКИ - 

СЪВРЕМЕННИ ЦЕНТРОВЕ ЗА 

ЧЕТЕНЕ И ИНФОРМИРАНОСТ 2020" 

Библиотеката 

на НЧ 

„Трудолюбие 

1884“ – град 

Бяла 

Приключен 4000,00 лв. Министерство на културата Закупени нови книги от 

всякакъв жанр и 

различна тематика за 

библиотечния фонд на 

читалището. 

7. Град Бяла „ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, 

СТРОИТЕЛСТВО И АВТОРСКИ 

НАДЗОР) НА НОВА 

МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СПОРТНА 

ЗАЛА В ГР. БЯЛА“ 

Община Бяла 2019-2021 г.  2985600,00 

лв. с включен 

ДДС 

Републикански бюджет, 

собствени средства и др. 

Инвестиционният про-

ект, по който се реализи-

ра спортното съоръжение 

предвижда изграждането 

на компактна много-

функционална спортна 

зала. Тя ще отговаря на 

изискванията за провеж-

дане на състезания на 

федерациите по съот-

ветните предвиждани 

спортни игри на закрито. 



ПОСЛЕДВАЩА ОЦЕНКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БЯЛА, ОБЛАСТ РУСЕ 2014 - 2020 г. 

128 

 

8. Град Бяла „ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, 

СТРОИТЕЛСТВО И АВТОРСКИ 

НАДЗОР) НА ПРЕУСТРОЙСТВО НА 

СГРАДАТА НА БИВША ДЕТСКА 

ГРАДИНА “ЛАТЕКС” В 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЕН 

КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР“ 

Община Бяла 2020-2021 г. 734 400,00 лв. 

с ДДС 

Републикански бюджет, 

собствени средства и др. 

1.Изготвяне на инвести-

ционни проекти във фаза 

технически, съгласно 

изискванията на Наредба 

№ 4 от 21.05.2001 г.  

2.Извършване на строи-

телно-монтажни работи 

за обект: Преустройство 

на сградата на бивша 

детска градина “Латекс” 

в многофункционален 

културен център“ 

3.Осъществяване на ав-

торски надзор по ЗУТ по 

време на дейностите по 

СМР. 

9. с. Дряновец 

с. П. Косово 

с. 

Босилковци 

 

«ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗПЛАТЕН 

БЕЗЖИЧЕН ДОСТЪП НА ИНТЕРНЕТ 

ЗА ЖИТЕЛИТЕ НА НАСЕЛЕНИТЕ 

МЕСТА В ОБЩИНАТА» 

Община Бяла 2020 г.  15 000,00 

евро 

ЕВРОПЕЙСКАТА 

ИНИЦИАТИВА WIFI4EU 

Финансиране на оборуд-

ване и  инсталирани 10 

точки за безплатен дос-

тъп до Интернет на об-

ществени места и откри-

ти паркове в селата 

Дряновец, Полско 

Косово и Босилковци.   

10. Община Бяла ИЗРАБОТВАНЕ НА ОБЩ 

УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА 

БЯЛА 

Община Бяла 2016-2020 г. 202 800,00 лв. 

с ДДС 

МРРБ /131 820,00 лв./ и 

собствен бюджет 

Изработен Общ устрой-

ствен план на Община 

Бяла. 

11. Община Бяла ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ 

УСЛУГИ „ДОМАШЕН ПОМОЩНИК” 

В ДОМОВЕТЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ 

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА 

БЯЛА, ОБЛАСТ РУСЕ. 

Община Бяла 2020 г.  Изразходени 

средства за 

2020 г.: 

143 812,41 лв. 

Национална програма 

“Предоставяне на грижа в 

домашна среда”. 

 

По Решение на Министерския 

съвет № 83 от 06.02.2020 г. 

 

 

За 2020 г. на програмата 

бяха назначени общо 47 

лица (с натрупване) на 

длъжност „Домашна 

помощница“ и 85 

потребители (с 

натрупване) от Целевата 

група. 

12. Община Бяла ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ 

УСЛУГИ „ЛИЧЕН АСИСТЕНТ” В 

ДОМОВЕТЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ 

Община Бяла 2020 г. 555 315,12 лв. През 2020 г. Община Бяла 

предоставя социална услуга 

„Личен асистент“ в домовете 

За отчетния период от 

01.01.2020 г. до 

31.12.2020 г. 
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НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА 

БЯЛА, ОБЛАСТ РУСЕ 

на потребители на територията 

на община Бяла, област Русе 

въз основа на Постановление 

№ 180/18.07.2019 г., и на 

Постановление № 

350/19.12.2019 г. на МС, § 2, 

ал. 2, т. 2 от Преходни и 

Заключителни разпоредби от 

Закона за личната помощ, 

Наредба за включване в 

механизма лична помощ, 

както и на сключено 

Тристранно Споразумение № 

ФС01-0173/31.07.2019 г. 

между Националния 

осигурителен институт, 

Агенция за социално 

подпомагане и Община Бяла. 

ползвателите на лична 

помощ на възраст от 5 г. 

до 94 г. са 80 лица  

/данните са с натрупване 

през годината./. 

 

 

 


