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Списък на съкращенията 

АД Акционерно дружество 

БВП Брутен вътрешен продукт 

БО Битов отпадък 

БТК Българска телекомуникационна компания 

ВЕИ Възобновяем енергиен източник 

ВЕЦ Водноелектрическа централа 

ВиК Водоснабдяване и канализация 

ВУЗ Висше учебно заведение 

ДБ Държавен бюджет 

ДБТ Дирекция „Бюро по труда“ 

ДМА Дълготрайни материални активи 

ЕАД Еднолично акционерно дружество 

ЕГН Единен граждански номер 

EЖ Еквивалент жители 

ЕИК Единен идентификационен номер 

ЕК Европейска комисия 

ЕООД Еднолично дружество с ограничена отговорност 

ЕС Европейски съюз 

ЗРР Закон за регионалното развитие 

ЗСПЗЗ Закон за собствеността и ползването на земеделските земи 

ЗУО Закон за управление на отпадъците 

ИАОС Изпълнителна агенция по околна среда 

ИТ Информационни технологии 

КПД Коефициент на полезно действие 

МБАЛ Многопрофилна болница за активно лечение 

МЗ Министерство на здравеопазването 

МЗХ Министерство на земеделието и храните 

МК Министерство на културата 

МОСВ Министерство на околната среда и водите 

МПС Моторно превозно средство 

МРР Министерство на регионалното развитие  

МС Министерски съвет 
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МСП Малки и средни предприятия 

НП Национална програма 

НПО Неправителствена организация 

НСИ Национален статистически институт 

ОБ Общински бюджет 

ОДБХ Областна дирекция по безопасност на храните 

ОДЗ Обединено детско заведение 

ОДК Обединен детски комплекс 

ОП Оперативна програма 

ОПДУ Оперативна програма „Добро управление” 

ОПНОИР Оперативна програма „Наука, образование и интелигентен растеж” 

ОПИК Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 

ОПОС Оперативна програма "Околната среда” 

ОПР Общински план за развитие 

ОПРР Оперативна програма "Региони в растеж” 

ОПРЧР Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси” 

ОСЗГ Областна служба по земеделие и гори 

ОСР Областна стратегия за развитие 

ОУ Общообразователно училище 

ПБЗН Пожарна безопасност и защита на населението 

ППЗРР Правилник за прилагане на закона за регионалното развитие 

ПРСР Програма за развитие на селските райони 

ПСОВ Пречиствателна станция за отпадъчни води 

ПТГСРБ Програма за трансгранично сътрудничество Румъния - България 

ПУДООС Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда 

ПЧП Публично-частно партньорство 

РДНО Регионално депо за неопасни отпадъци 

РИОСВ Регионална инспекция по околна среда и водите 

РУ Районно управление 

СЗР Северозападен район 

СОУ Средно общообразователно училище 

ТД БТ Териториална дирекция „Бюро по труда” 

ТП Телефонен пост 
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ЦДГ Целодневна детска градина 

ЦНСТ Център за настаняване от семеен тип 

ЦОП Център за обществена подкрепа 

ЦСРИ Център за социална рехабилитация и интеграция 

SWOT Силни и слаби страни, възможности и заплахи 

SMART Концепция за дефиниране на индикатори 
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Въведение 

Общинският план за развитие на община Бяла Слатина (2014 – 2020 г.) е един от 

основните документи за стратегическо планиране и програмиране на регионалното 

развитие в общината, регламентирани със Закона за регионалното развитие и 

Правилника за неговото прилагане. Съгласно чл. 13, ал. 1 от ЗРР Общинският план за 

развитие определя средносрочните цели и приоритети за развитието на общината в 

съответствие с Областната стратегия за развитие за относимия период. 

С оглед спецификите и съдържанието на Общинския план за развитие и програмата 

към него, те се явяват инструмент за управление на общината през следващия 

програмен  период от членството на България в ЕС (2014–2020 г.). Целта и задачите на 

плана са да бъдат приложени на местно ниво европейските, националните и 

регионалните стратегически приоритети, съобразно конкретните нужди и специфика 

при рационално използване на общинските характеристики и възможности. 

Обхватът на плана за развитие включва цялата територия на общината – град Бяла 

Слатина и селата Алтимир, Буковец, Бърдарски геран, Бъркачево, Враняк, Габаре, 

Галиче, Драшан, Комарево, Попица, Соколаре, Тлачене, Търнава и Търнак.  

Общинският план за развитие се разработва за период (2014 – 2020 г.), през който се 

очаква да настъпят промени в световен и общоевропейски мащаб, с оглед 

преодоляване на негативните ефекти и влияния от глобалната финансова и 

икономическа криза, както и промени свързани със задълбочаване на глобализацията и 

предизвикателствата свързани с нея, както и необходимостта от провеждане на по-

успешна политика по сближаване на регионите. Това в особена степен важи за района, 

в който попада и община Бяла Слатина, с оглед на регистрираните по-ниски социално-

икономически показатели за Северозападния район на страната. 

Следва да се има предвид, че на всички етапи от разработване на плана са отчетени и 

е постигнато съответствие с целите и приоритетите на значимите национални, 

европейски, регионални и областни документи за интегрирано развитие за съответния 

период. 

С изпълнението на общинския план за развитие ще бъдат решени  ключови за 

общината въпроси на икономическото, социалното и екологичното развитие на 

местните общности. 

Съдържанието на Общинския план за развитие на община Бяла Слатина е съобразено с 

изискванията на чл. 13, ал. 2 на ЗРР и тези на Методическите указания за 

разработване на Общинските планове за развитие (2014–2020 г.).  

Общинския план за развитие съдържа анализ на икономическото и социалното 

развитие на общината, анализ на силните и слабите страни, възможностите и 

заплахите на местно ниво, конкретни цели и приоритети за развитие на общината за 

планирания период, индикативна финансова таблица, обобщаваща необходимите 

ресурси за реализация на плана, индикатори за наблюдение и оценка на плана, 

необходимите действия за наблюдения, оценка и актуализация на плана, 

необходимите действия за прилагане на принципа на партньорство и осигуряване на 

информация и публичност. Освен това съществен елемент от общинския план за 
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развитие ще бъде програмата за реализацията му, включваща конкретните проекти за 

изпълнение, съответните финансови ресурси и съответните звена за изпълнение на 

проектите. Освен програмата друг съществен елемент от разработвания план за 

развитие на община Бяла Слатина е предварителната оценка на плана, която е 

неразделна част от същия. 

Разработеният Общински план за развитие е изцяло съобразен със следните 

изисквания и насоки: 

 Налице е съответствие на плана с принципите и правилата за прилагане на 

структурните инструменти в областта на регионалната политика на ЕС; 

 Налице е координация и съгласуваност с европейските, националните и 

местните политики за конкуренция, опазване и подобряване на околната среда 

и осигуряването на равни възможности; 

 Осигурена е информация и публичност на процесите по планиране и 

програмиране, финансиране, изпълнение, наблюдение и оценка в областта на 

интегрираното регионално и местно развитие; 

 Използвани са Методологическите работни документи на ЕК за използване на 

индикатори и извършване на оценки; 

 Спазен е принципа на съфинансиране и допълняемост на местните собствени 

финансови ресурси за развитие със средства от държавния бюджет, фондовете 

на ЕС и други публични и частни източници.  

При разработването на общинския план е използван интегриран подход за планиране, 

при които заложените цели и приоритети са съгласувани и предвиждат 

взаимодействие с факторите, условията и потенциална за специфичното 

пространствено развитие на общината, мрежата от населените места и отделните 

сектори, залегнали в устройствените планове и схема за развитие на територията. 

Общинският план за развитие, съгласно изискванията е документ за стратегическо 

планиране на устойчиво интегрирано развитие на общинско ниво, който е разработен в 

съответствие с предвижданията на Областната стратегия за развитие на област Враца 

за периода 2014 – 2020 г. 

Визията, целите, приоритетите и заложените мерки за развитие на общината са 

дефинирани съобразно установените проблеми и потребности на територията й, 

природните, икономическите, социалните и културно-историческите й дадености.  

При дефинирането на конкретните приоритети и мерки е отчетено влиянието на вече 

усвоените средства от европейските Структурни и Кохезионния фонд за предходния 

програмен период (2007 – 2013 г.) При разработване на плана е търсена възможност 

за надграждане на постигнатото до момента, както и обхващане на нови аспекти, с 

оглед постигане на икономическо благосъстояние на населението, растеж и добавена 

стойност. 

При разработването на плана са взети предвид, всички направени констатации и 

изводи от осъществената междинна оценка на Общинския план за развитие за периода 
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2007 – 2013 г. Взета е предвид и направената актуализация на плана  за предходния 

програмен период, с оглед извличане на поуки и тенденции от предходния период.  

Съгласно Методическите указания за разработване на общински планове за 

развитие за периода 2014–2020 г. на МРРБ, постигането на взаимодействие между 

различните документи за стратегическо планиране се осъществява в процеса на 

тяхното разработване, като се отчитат йерархичните нива и логическата 

обвързаност между тях. Разработеният Общински план за развитие на община Бяла 

Слатина за периода 2014–2020 г. се интегрира хармонично в цялостната система за 

планиране на европейско, национално, регионално и местно ниво. Постигната е 

координация със следните стратегически и планови документи: Стратегия „Европа 

2020“; „Национална стратегия за регионално развитие 2012–2022 г.“; Национална 

концепция за пространствено развитие на Република България, 2013–2025 г.; План 

за развитие на Северозападния район – ново 2 за периода 2014–2020 г. и 

Областната стратегия за развитие на област Враца 2014–2020 г. 

При разработване на общинския план за развитие са използвани официални данни от 

НСИ, Министерство на финансите, Института за пазарна икономика, ГД „ГРАО“, „ВиК 

Враца“ ООД, ОС „Земеделие Враца“, ДБТ Бяла Слатина и др. 
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I. АНАЛИЗ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО И СОЦИАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА 

БЯЛА СЛАТИНА 

1. Профил на Община Бяла Слатина 

1.1. Географско положение и обща характеристика на територията 

Бяла Слатина заема средищно положение в Северозападна България и е на почти 

еднакво разстояние от река Дунав и Предбалкана. Намира се във Врачанска област, а 

общинският център е на 48 км североизточно от Враца.  Като средище се намира в 

центъра на триъгълника, обособен от трите града Враца, Монтана и Плевен и е 

разположен в Дунавската хълмиста равнина върху терасите на р. Скът с надморска 

височина 126 м. за град Бяла Слатина при средна за 

общината 202 м. 

Община Бяла Слатина попада в административните 

граници на Област Враца и се намира в централната 

западна част на Северозападния район за планиране. 

Тя граничи с повечето от другите общини, попадащи 

в областта, а именно: на север това са общините 

Оряхово и Мизия, на запад – Хайредин, Борован и 

Враца, на юг – Мездра и Роман. На изток обаче 

Община Бяла Слатина граничи с общините Червен 

бряг и Кнежа, които попадат в административните 

граници на Област Плевен. 

 
Фигура 1: Карта на Област Враца 

 

С Указ на цар Фердинанд 27.06.1914 година Бяла Слатина е обявена за град. 

а с указ 317 от 26.06.1880 г. град Бяла Слатина е околийски център и е такъв до 1959 

година. Указ № 1 от 05.01.1999 г. на Президента на Република България за 

утвърждаване границите, административните центрове и общините, включени в тях се 

създава сегашната Община Бяла Слатина. Отново претърпява промени и днешните 

граници и територия на Община Бяла Слатина са утвърдени с Указ № 19 от 10.02.2005 

г. на Президента на Република България. 

Община Бяла Слатина има територия 572,343 дка и население, съгласно осъщественото 

преброяване на 01.02.2011 г. от 24,606 жители.  

Релефът на общината е разнообразен – равнинен и полупланински. Общинският 

център – град Бяла Слатина е на около 126 м. над морското равнище, с наклон  на 

изток-североизток към река Скът. Общината заема средищно положение в 

Северозападна България и е на почти еднакво разстояние от р. Дунав и Предбалкана. 

Най-високата точка е в местността  „Кърчовското” – 181 м. Най-ниската е при  

местността „Туренеца” – 108 м. 
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Част от района спада към Златийско-Долноискърски район, а останалата към 

Медковско-Скътския район на Дунавската хълмиста равнина, подобласт от Европейско-

континенталната климатична зона. 

Климатът е умерено-континентален с ясно изразени температурни амплитуди. В 

климатично отношение района спада към Европейско-континенталната област в 

Северния климатичен район на Дунавската равнина. Това предопределя характера на 

времето. Налице е хладна пролет, сухо и горещо лято и студена зима. През летните 

месеци /юли и август/ термометрите значително превишават нормите. Количеството на 

валежите за същия период е незадоволително.  

Липсата на значителни орографски препятствия и широчинното простиране на 

равнината благоприятстват за проявлението на силни западни до северозападни и 

източни до североизточни ветрове, които осушават почвата, причиняват дефлация 

през пролетта и ранното лято и отвяването и пренаслагването на снежната покривка 

през зимата. Минималната температура през зимата може да достигне  до -35.5С – 

една от най-ниските за цялата страна. Периодът с отрицателни средни денонощни 

температури е твърде продължителен и достига до 70 денонощия. Средната месечна 

температура през юли е около 23С, а максималната достига до 42.7С. 

Продължителността на вегетационния период (t над 5С) е 245 – 255 денонощия, а на 

активния вегетационен период (t над 10С ) – 195 денонощия. Средните годишни 

валежи между 520-530 мм са с характерното за умерено-континенталния климат 

вътрешно годишно разпределение. Средната продължителност на летните засушавания 

е около 17, а на есенните – 19 денонощия. Снежната покривка се задържа до 52 – 55 

денонощия. Летните горещини са продължителни. Наблюдава се около 50% от 

денонощията на юни и август облачно и незасушливо време и около 35% засушливо 

време.   

1.2. Полезни изкопаеми 

Територията на общината е бедна на полезни изкопаеми, но се срещат залежи на 

различни строителни материали (чакъли, пясъци и варовици). В геоложко отношение 

района е сравнително добре проучен. Проведени са картировъчни, сеизмични и 

сондажни проучвания. Благодарение на сеизмичните проучвания бяха открити в 

дълбочина положителни структури, което от своя страна позволи по-късно да се 

направи и нефтопроучване на района, което даде положителен резултат. В близост до 

с. Бърдарски геран през 1976 г. е открито газо-нефтено находище, което не е 

разработено. Освен това са предвидени проучвателни сондажи на участък „Враняк“ от 

газокондензатно находище „Койнаре“, разработвано от „Дайрект Петролеум България“ 

ЕООД. 

1.3. Води 

През територията на община Бяла Слатина преминава река Скът. Реката е от трета 

категория. Почвите са льосови и това дава възможност за  бързо оттичане (поемане) 

на повърхностните  води. За това спомага и общия наклон на селището. Подпочвените 

води са над 3 м под терена – средно благоприятни. 

Водните ресурси се разпределят както следва: 

 Реки                                               1,670 дка 
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 Блата и рибарници                          1,100 дка 

 Язовири  и напоителни канали         4,700 дка 

По значителни отводнителни артерии, протичащи транзитно през района са р. Скът, р. 

Бриша и р. Марла.  Режимът им се формира в Стара планина и тук претърпява по-

съществени изменения през топлото полугодие. Реките се подхранват предимно от 

повърхностни води при дъждовни валежи. Характерни са големите вътрешно годишни 

колебания на речните води. Повечето суходолия и доловете напълно пресъхват през 

сухия период. Епизодично се проявяват и големи прииждания, предимно при поройни 

валежи. Преминаващите междуречия и вади са слабо водоносни.  

Главната отводнителна артерия р. Скът е десен приток на р. Дунав. Извира от 

местността „Речка” във Веслец, северно от Маняшки връх. Обхожда от запад 

Борованската могила, като от с. Оходен до устието пресича Дунавската хълмиста 

равнина. Реката тече в асиметрична долина с по-стръмен десен склон.  Северно от гр. 

Мизия е коригирана и с р. Огоста имат общо корито. Дължината на р. Скът е 134 км. с 

водосборна площ 1,074 кв.км. Нейни притоци са р. Бързина и р. Грезница. Тя има 

дъждовно снежно подхранване. Средния годишен отток измерен при гр. Мизия е 1.7 м3 

/сек.  

1.4. Почви и поземлени ресурси 

За развитието на земеделието от особено голямо значение е почвеното богатство. На 

територията на община Бяла Слатина преобладават карбонатни черноземни, по-малко 

ливадни черноземни, алувиално-ливадни и други почви. Община Бяла Слатина се 

намира в белослатинското поле, изградено на повърхността от твърде млади по 

възраст геоложки формации – сармат и кватернер.  

Серматът е представен от пясъчници, тъмнослойни варовици, варовити глини. 

Кватернерът е застъпен с алувиални (речни) и льосови наслагания. Алувиалните 

отложения, чакъли и глини изграждат речната тераса на р. Скът. Мощността им варира 

до 6-7м’. Речните тераси се характеризират с неблагоприятни за строителство 

хидрогеоложки условия поради високите подпочвени води. Статичните нива на тези 

води се установяват на дълбочина от 0 до 3 м’ от повърхността на терена. 

Основната съставка на почвената покривка са излужените и лесивирани черноземи, 

които следват зонално успоредно на карбонатните черноземи. В южните части на 

района се срещат  и сиви горски почви. 

Значителна част от обработваемата земя в общината е подходяща за отглеждането на 

зърнени и зеленчукови култури, лозя, захарно цвекло и др. Растителната покривка е 

обусловена от сложната физикогеографска и геоморфоложна обстановка. Най-често 

срещани дървесни видове са акацията, дъбът, букът, липата, орехът и тополата. 

Храстовата растителност е представена от люляк, шипки, глог, смрадлика и бъз. 

Тревната растителност е представена главно от власатка, савина, детелина, лайка, 

типец и др. Разнообразието на животински свят е ограничено, в следствие 

продължителното намаляване на горските площи и превръщането им в ливади и орни 

земи. Фауната е съставена предимно от евросибирски и европейски видове. 

Ендемичните животински видове имат ограничен брой. Характерни за бозайниците са 

степните  видове животни, мишка, заек, лалугер, таралеж, пор и др. От дивеча 
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стопанско значение имат сърната, дивата свиня и заекът. Типични представители на 

птичия свят са яребица, фазан, лястовица, врабец и др. По-голяма част от 

ландшафтите са ангроногенизирани. 

По данни на доклад на НСИ за 2011 г. териториите в общината са, както следва: 

 Земеделски територии – 479,782  дка (83.8%), в това число 429,995 дка 

обработваеми площи (75.1%); 

 Горски територии –  46,738 дка (8.2%); 

 Населени места и други урбанизирани територии – 35,269 дка (6.2%); 

 Водни площи – 6,830 дка ( 1.2%); 

 Територии за полезни изкопаеми – 1,007 дка (0.2%); 

 Територии за транспорт и инфраструктура – 2,717 дка (0.5%). 

Горският фонд е 8.2% и заема предимно южните участъци на общината. Основната 

горска растителност на района е представена с благуново-церови и горунови 

екосистеми, предимно с ниска продуктивност. Дървостойте имат предимно издънков 

произход и неравномерна структура. Средната им възраст е 50 години, а 

преобладаващата склопеност – 0.6. В някой участъци в дървостоя участва и келявият 

габър, дръжкоцветния дъб и летния дъб и др. Вторични фитоценози в района се 

образуват също и от редица храстови и тревни видове – шипка, глог, трънки, къпини, 

гъби, ягоди др.  

В миналото горските екосистеми са заемали много по-големи площи. Те са покривали 

почти изцяло сивите горски и част от черноземните почви. Днес те са разпространени 

предимно върху терени неподходящи  за селскостопанска обработка. Във връзка с това 

естествената растителност е претърпяла изменения. Селскостопанските ландшафти в 

района заемат площите на унищожените благунови и церови екосистеми. 

В момента иглолистните гори заемат незначителна част 3,032 дка – бял и черен бор, а 

широколистните високостеблени гори са 7,239 дка от територията на общината. През 

последните години незаконната сеч се превърна в бедствие за горските терени, което 

налага в бъдеще провеждането на залесителни мероприятия с иглолистни и 

широколистни видове. Ежегодното залесяване с акация, дъб, топола, липа и други 

горски видове ще компенсира в бъдеще тежките загуби на дървесна растителност. 

1.5. Териториално развитие, селищна мрежа, население и урбанизация 

Община Бяла Слатина включва 15 населени места с общо население по данни от 

последното преброяване (февруари 2011 г.) от 24,606 жители, разпределени както 

следва: 

 град Бяла Слатина, с население 11,227 жители;  

 село Алтимир, с население 1,179 жители; 

 село Буковец, с население 202 жители; 

 село Бърдарски геран, с население 745 жители; 

 село Бъркачево, с население 707 жители; 
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 село Враняк, с население 398 жители; 

 село Габаре, с население 1,100 жители; 

 село Галиче, с население 1,976 жители; 

 село Драшан, с население 185 жители; 

 село Комарево, с население 231 жители; 

 село Попица, с население 1,869 жители; 

 село Соколаре, с население 580 жители; 

 село Тлечене, с население 433 жители; 

 село Търнава, с население 2,366 жители; 

 село Търнак, с население 1,408 жители. 

Съгласно Областната стратегия за развитие на област 

Враца за периода 2014 – 2020 г., гр. Бяла Слатина 

попада в 4-то йерархично ниво (категоризация на 

центровете в България) като малък град с 

микрорегионално значение за територията на групи 

общини, наред с градовете Козлодуй, Мездра и 

Оряхово. 

Фигура 2: Карта на община Бяла Слатина 

Гъстотата на населението от 42.6 души/кв. км. е по-ниско от регистрираното ниво от 

51.6 души/кв. км. за област Враца и много под средното за страната ниво от 66.01 

души/ кв. км. 

Както е характерно и за целия Северозападен район, в който се намира общината и за 

нея е валидна тенденцията на трайно намаляване на гъстотата на населението.  

Урбанизационните процеси са свързани с преструктуриране на средата за реализация 

на жизнените дейности адекватно на изискванията на съвременното общество. Добре 

управляван този процес осигурява баланса между личните и обществени стремежи и е 

условие за пълноценно развитие на урбанизираните територии.  

Град Бяла Слатина е естественият център на общината. По големина град Бяла 

Слатина е в групата на малките градове в страната - до 20 000 жители. Големината по 

брой жители на селата в общината имат следната структура: с до 500 жители са 5 села 

(27%), с над 500, но до 2,000 жители са 8 села (53%) и с над 2,000 жители е само едно 

от селата в общината – Търнава. 

Процентът на градското население определя и степента на урбанизация в общината. 

Съгласно последното официално преброяване в страната, в града живее 45.6% от 

населението на общината, т.е. над половината от населението все още обитава селата.  

В следващата таблица е представена информация за населението в градовете и селата 

за периода 2008 – 2012 г. на национално, областно и общинско ниво. Източник на 

посочената информация е НСИ. 
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Година 2008 2009 2010 2011 2012 

Население 
в 

градовете 
в селата 

в 
градовете 

в селата 
в 

градовете 
в селата 

в 
градовете 

в селата 
в 

градовете 
в селата 

Общо за 
страната 

5 407 105 2 199 446 5 401 214 2 162 496 5 375 069 2 129 799 5 324 900 2 002 324 5 307 868 1 976 684 

% в 
страната 71% 29% 71% 29% 72% 28% 73% 27% 73% 27% 

Област 
Враца 114 630 85 072 113 467 83 362 111 638 81 917 108 506 76 156 107 095 74 479 

% в 
Областта 57% 43% 58% 42% 58% 42% 59% 41% 59% 41% 

Община 
Бяла 
Слатина 12 567 14 965 12 433 14 671 12 289 14 327 11 050 13 312 10 934 13 073 

% в 
Общината 46% 54% 46% 54% 46% 54% 45% 55% 46% 54% 

 
Таблица 1: Население в градовете и селата 2008 – 2012 г. 

Видно от предоставените данни за посочения период, делът на населението живеещо в 

селата от община Бяла Слатина е два пъти по-висок от средното за страната. Друга 

важна тенденция, която може да бъде разчетена от предоставените данни, е 

запазването на делът на населението, живеещо в селата на общината за целия 

разглеждан период, при наличие на плавно спадащ дял на това население, както на 

областно, така и на национално ниво. 

В следващата таблица е представена информация за жилищния фонд в Община Бяла 

Слатина за периода 2010 – 2012 г., съгласно данни на НСИ. 

 
Жилищни сгради Жилища Новопостроени 

Година 
Стомано-
бетонни и 
панелни 

Тухлени Други 1-стаен 2-стаен 3-стаен Многостаен Сгради Жилища 

2010 209 14 861 931 2 051 4 469 5 439 3 338 5 15 

2011 85 12 317 440 591 3 678 5 462 3 841 2 2 

2012 87 12 315 440 591 3 677 5 461 3 843 2 2 

 
Таблица 2: Жилищен фонд в община Бяла Слатина за периода 2010 – 2012 г. 

През 2011 – 2012 г. е налице относително запазване на разполагаемия жилищен фонд 

в Община Бяла Слатина, включително и по отношение на новопостроените сгради и 

жилища на годишна база. 

 

1.6. Изводи по отношение на общия профил на общината: 

 Необходими са конкретни мерки в посока ограничаване на негативните 

последици от трайното намаляване на броя и гъстотата на населението в 

общината чрез подобряване на средата за живот и възможностите за развитие 

на отделната личност; 
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 Запазване на високия дял на населението, живеещо в селата, чрез създаване на 

допълнителни стимули в посока на стимулиране на развитието на селското 

стопанство в общината и осъществяването на мерки за създаване на 

предпоставки за връзка между селското-стопанство и промишлеността и 

търговията; 

 Необходимо е допълнително залесяване на неземеделските земи с иглолистни и 

широколистни видове, с оглед възстановяване и опазване на цялостната 

екосистема в общината, както и с оглед подобряване на условията за устойчиво 

икономическо и екологично стопанисване на земите;  

 

2. Състояние на местната икономика 

Икономическото развитие в община Бяла Слатина се асоциира с цялостното 

икономическо развитие в страната и не се различава съществено от средните 

стойности за Северозападния регион на страната. Общинската икономика на Бяла 

Слатина се формира от няколко основни отрасъла: селско стопанство, шивашка 

промишленост, машиностроене и хранително-вкусова промишленост.  

Общият брой на регистрираните дружествата развиващи дейност на територията на 

общината е сравнително статична величина, като съгласно справка от НСИ, към края 

на 2012 г. са 586 броя при следното секторно разпределение: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По отношение на общите приходи от продажби, най-значим е секторът  Селско, горско 

и рибно стопанство, който през 2012 г. съставлява над 50% от приходите на бизнеса в 

общината и основния двигател на наблюдаваната тенденция в кумулативните приходи 

в общината за периода 2008 – 2012 г. 
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Графика 1: Брой предприятия в община Бяла Слатина към края на 2012 г. (НСИ) 
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2.1. Селско-стопанство 

Селското стопанство, е основен отрасъл за община Бяла Слатина. Въпреки сравнително 

малкия брой стопански субекти в сектора  (91 бр. за 2012 г.), съгласно предоставени от 

НСИ данни, за 2012 г. произведената продукция представлява над 62% от общата в 

общината.  Общо декларираните в сектора приходи от продажби дефинират тенденция 

на съществен ръст за периода 2008 – 2012 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Въпреки значимия демонстриран дял на сектора в стопанската активност на ниво 

община, високата модернизация в стопанствата и спецификата на отглежданите 

култури водят до сравнително ниска заетост. Съгласно справка от НСИ, общите разходи 

103 138
114 002

119 019

152 285 153 999
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40 396
45 467 44 017

73 984

81 558
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Графика 2: Общо приходи за община Бяла Слатина (в хил. лв.) за периода 
2008 – 2012 г. (НСИ) 

Графика 3: Приходи селско стопанство (в хил. лв.) в Община Бяла Слатина за 
периода 2008 – 2012 г. (НСИ) 
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за труд в сектора за 2012 г. възлизат на 2,237 хил. лв. представляващи малко над 17% 

от общите разходи за възнаграждения в общината. 

Съгласно предоставена справка от Общинска служба по Земеделие , гр. Бяла Слатина, 

землището на общината е в размер на 497 хил. дка., като най-съществени по начин на 

ползване са: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Растениевъдството е добре развито. Преобладават черноземните почви, подходящи за 

отглеждане на зърнено-фуражни култури и трайни насаждения. В общината се 

отглеждат основно ечемик, пшеница, слънчоглед, царевица, тютюн, овес, рапица и др. 

Земеделската земя в общината е силно окрупнена, а стопанствата са 

високотехнологични с модерни машини и ниска необходимост от нискоквалифициран 

труд. Най -висок дял от обработваемата земя се заема от пшеница и ечемик. 

Зеленчукопроизводството е слабо застъпено в общината. Основна причина е 

несигурността в реализацията на продукцията и конкурентоспособността й, поради 

високата себестойност. В общината няма изградено тържище, което да изпълнява 

функцията на медиатор между производителите и купувачите. На територията на 

общината е развито семейното зеленчукопроизводство, което представлява малки 

градини, отглеждани с нестопанска цел, целящи задоволяване индивидуалните нужди 

на домакинствата. 

Животновъдството е застъпено основно в малки семейни ферми. Трудното 

технологично осигуряване и превръщането на сектора в модерно стопанство води до 

неконкурентна продукция и съответно предразполага затихващия интерес от страна на 

предприемачите. Водещия мотив за развиване на животновъдство на територията на 

общината е задоволяване на индивидуалните нужди на домакинствата.  

Една от потенциалните големи за общината инвестиции, свързана с бубарството, а 

именно изграждане на 7,500 дка черничеви насаждения и предприятие за изкупуване, 

окачествяване, изсушаване и съхранение на 2,250 тона пашкули, губи инерция. Към 
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Графика 4: Начин на използване на землището в община Бяла Слатина (в 
%) към февруари 2014 г. (Общинска служба Земеделие, гр. Бяла Слатина) 
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момента няма никаква реализация по проекта и вероятността за изпълнение на 

инвестиционните намерения изглежда все по-малка. 

 

2.2. Промишленост 

Икономическото състояние на стопанските субекти на територията на Община Бяла 

Слатина е сходно с общото състояние на района. Основният акцент в развитието на 

промишлеността в общината пада върху шивашката и текстилната промишленост, 

осигуряващи и най-съществения дял на заетостта. 

На територията на общината, съгласно справка от НСИ към края на 2012 г., са 

регистрирани 44 дружества опериращи в преработвателната промишленост. Секторът 

генерира малко под 15% от общите приходи в общината. Видно от графичното 

представяне, добрата тенденция в сектора, измерена през приходите от дейността и 

произведената продукция в периода 2008-2011 г. е прекъсната през 2012 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Въпреки сравнително ниския дял в общите приходи от продажби от стопанските обекти 

в общината, преработвателната промишленост е основният работодател (изключвайки 

държавните работни места и тези на ниво местна администрация), разходвайки над 

45% от общите разходи за възнаграждения на общинско ниво за 2012 г. съгласно 

справка от НСИ.  

Прекият контакт с представителите на основните действащи предприятия в общината 

показва, че негативните наблюдения в преработвателната индустрия през 2012 г. ще 

бъдат потвърдени при актуализацията на данните през 2013 г. Общото наблюдение 

демонстрира намалена и намаляваща активност, която трудно може да бъде 

генерализирана, а по-скоро носи своите специфични характеристики за всяко 

предприятие в общината. Към това може да се добави и драстично намаления бизнес 

сантимент сред тях.  
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Графика 5: Приходи от продажби и произведена продукция в община Бяла 
Слатина (в хил. лв.) за периода 2008 – 2012 г. (НСИ) 
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Според икономическото предназначение и характера на продукцията промишлеността 

се разделя на следните основни групи: Тежка промишленост – включваща отрасли 

произвеждащи средства за производства, Лека и хранително вкусова промишленост – 

включваща отрасли произвеждащи предмети за потребление. 

Промишленото производство в община Бяла Слатина е представено от 

машиностроителни предприятия, предприятия от хранително-вкусовата, 

фармацевтичната, шивашката и текстилната промишленост. 

Основният акцент в развитието на промишлеността пада върху шивашката и 

текстилната промишленост. През последните години с добри темпове се развива 

фармацевтичната и хранително-вкусовата промишленост. 

2.2.1. Машиностроителни предприятия 

На територията на общината има едно работещо машиностроително предприятие – 

„Гарант” АД. „Гарант” АД – е създаден през 1964 г., като завод за производство на 

спирачни цилиндри. Преминал през различни форми и обединения, в момента е 

акционерно дружество с предмет на дейност – разработка и производство на 

машиностроителни изделия и търговия с тях в страната и чужбина, маркетинг, лизинг и 

инженеринг.  

Произвеждат се следните групи изделия: 

- Главни и колесни спирачни цилиндри за електро и мотокари, леки и товарни 

автомобили – ВАЗ, Москвич, Шкода, Ниса, ГАЗ-53А и др.; 

- Маслени помпи и клапани за ДВГ „Перкинс”, Хидравлична зъбна помпа с 

вътрешно зацепване ПЗ-23 за ХДП на Мотокари, Подхранващи помпи по лиценз 

на „РЕКСРОТ”; 

- Маслени и нафтови – гориво-подкачващи, бутални и зъбни помпи за строителни 

машини; 

- Хидравлични елементи – предпазно-преливни клапани, регулатори на дебит, 

редукционни клапи и бързосменни съединители; 

- Хидравлични станции, които са самостоятелен източник на работна течност с 

определен дебит и налягане; 

- Въжета за ръчна спирачка за електро и мотокари, леки и товарни автомобили; 

- Складова транспортна техника, транспалетни колички, високоповдигачи – 

ръчни, хидравлични, електрохидравлични и др. 

Предприятието реализира продукцията си освен на вътрешния пазар и в страни като: 

Германия, Канада, Италия, Русия, Унгария, Турция, Полша, Латвия, Литва, Румъния и 

др. 

На 20.10.2012 г. приключва изпълнението на сключения с МИЕТ Договор за 

безвъзмездна финансова помощ No 3ТММ – 02 - 8/20.10.2011 „Технологично 

обновление за повишаване конкурентоспособността на „Гарант” АД по Процедура за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161 PO003 - 2.1.11: „Технологична 

модернизация в малки и средни предприятия” по Оперативна програма „Развитие на 

конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013. 
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С доставените и пуснати в експлоатация четири броя високотехнологични машини е 

завършен третия етап от инвестиционната програма на дружеството 2010 - 1012 

година за технологична модернизация: Универсална кръглошлифовъчна машина с ЦПУ; 

Стругови полуавтомат с ЦПУ и прътоподаващо устройство; Многофункционална 

машина с ЦПУ с У ос и прътоподаващо устройство; Вертикален обработващ център с 

ЦПУ и четири едновременни оси на движение. 

Създадени са условия за пълното реализиране и на специфичната цел - разширяване 

на технологичния потенциал на дружеството, чрез създаване на затворен 

производствен цикъл от заготовка до крайно изделие, което осигурява усвояването на 

нови изделия, оптимизиране на производството, увеличаване на производителността, 

повишаване на качеството, намаляване на себестойността и увеличаване на износа на 

Европейския пазар. 

2.2.2.  Хранително-вкусова промишленост 

Съществен представител на хранително-вкусовата промишленост в общината е 

дружеството “Вега стар” ЕООД – гр. Бяла Слатина. Дружеството е основано през 

1996 г. със 100 % частен капитал, като правоприемник на известната консервна 

фабрика “Подем”. Историческото развитие на фабриката е динамично. Предприятието 

присъства в съзнанието на местното население като едно от най-големите за 

общината. До 1999 г. работи само за износ, а от 2000 г. стъпва и на вътрешния пазар. 

Фирмата произвежда плодови и зеленчукови консерви. Има сключени дългосрочни 

договори за Германия с фирма “ШОБА” и “Макс плюс”, за Канада с фирма “Тера 

интернационал”, за САЩ, Англия, Израел и др. Компанията присъства и на местния 

пазар. Клиентите категоризират хранителната палитра с фирмена марка “Вега Стар”, 

като уникална, висококачествена и безопасна. Произведената от тях продукцията 

отговаря на международните стандарти за качество. Доказателство за това е 

спечелването на награди за качествена продукция произвеждана от фирмата. Тя е 

носител на отличието “ЗЛАТЕН ЛЪВ” за успешно представяне на Националното 

търговско изложение “Произведено в България” през 2001 год. Консервите са от 

малкото, имащи срок на годност 3 години без употребата на изкуствени консерванти, 

аромати, оцветители и други синтетични вещества. 

Всяка година се правят нови инвестиции, като след реконструкцията през 2004 г. 

капацитета на фабриката вече възлиза на около 3 000 тона продукция.  

В най-добрите години за фабриката средно годишният брой наети лица във фирмата 

достига 170 души. Промяната в пазарната конюнктура и липсата на производство на 

суровини на местно ниво води до ситуация, в която компанията губи 

конкурентоспособността си и съответно пазарните си позиции. Към момента, 

дружеството изпитва затруднения и съществено е ограничило както производството си 

така и персонала си.  

Друг представител от бранша на територията на общината е дружеството „Папас 

Мел” Ямбол, което функционира в района от 2004 г. Дружеството основно се 

занимава с изкупуване и съхранение на зърно, създаване на складови запаси, 

производство на брашно и хлебни изделия.  
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2.2.3. Шивашка и текстилна промишленост 

Най-голям дял в промишления сектор на общината заемат фирмите от текстилната и 

шивашка промишленост. Специфичната характеристика на този тип производство 

дефинира високата нужда от човешки труд, като по този начин, бранша се превръща в 

основен работодател на ниво община. Основният двигател на предприемачеството в 

този тип дейност са традициите в района от една страна, както и сравнително ниската 

цена на труда от друга. През последните няколко години се наблюдава относителна 

консолидация в бранша, като е налице и спиране на дейност на няколко предприятия. 

Част от  основни представители на бранша са:  

„Селебра“ ЕООД е с основна дейност производство на дамска и мъжка конфекция. 

Фирмата работи предимно на ишлеме. Продукцията се изнася за държави като 

Франция, Испания, Америка, Канада и други. 

„ТК Текс“ АД е едно от работещите дружества в сегмента с персонал над 200 човека. 

Основната дейност на предприятието е подготовка на памук за предене и 

производство на памучни и тип памучни прежди. 

„Кардинал 07” ЕООД осъществява дейност в сферата на шивашката промишленост 

по зададени от клиента мостри.  

„Пионер“ АД – предприятие от шивашката промишленост със стари традиции на 

територията на общината. През 1996 г. е приватизирано, като работническо 

мениджърско дружество. В последствие изцяло 100% става акционерно дружество. 

Запазва се основната дейност на предприятието, изразяваща се в производството на 

детски, дамски, мъжки горни и връхни облекла от вълна, лен, памук и полиестер. В 

най-добрите си години, заетата работна ръка в предприятието, надхвърля 550 

работници. Към момента дейността на дружеството е сериозно ограничена. 

Нуждите на шивашката и текстилната промишленост са подсигурени от средно 

професионално училище, което ежегодно дипломира специалисти в шивашкото дело. 

Декларираните от представителите проблеми в бранша са по-скоро на общо 

национално ниво.  

2.2.4. Фармацевтична промишленост 

Фармацевтичната промишленост е с традиции на територията на общината. Към 

момента сектора е представен от ФЗ ”Милве” АД. Дружеството произвежда 

лекарствени форми за българския пазар и износ. Цехът се намира в с. Търнак. 

Дружеството е създадено през 1997 г. с основен предмет на дейност производство и 

търговия с лекарствени продукти. 

Целта на фирмата е да извършва качествено фармацевтично производство, 

отговарящо на GMP стандартите и високите очаквания на потребителя чрез 

усъвършенстването, както на съществуващите производствени линии и технологии, 

така също и въвеждането на нови. 

2.3. Търговия 

Съгласно НСИ дружествата в община Бяла Слатина с декларирана стопанска дейност 

„Търговия“, в края на 2012 г., са 264 бр. или почти половината от регистрираните. 

Почти изцяло, дружествата са микро и малки предприятия. Общия приход, който 
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генерират представлява над 20% от общия за общината, а разходите за 

възнаграждения са почти 13% от общите. По-голямата част от фирмите представляват 

малки семейни търговски обекти, чиято стопанската активност е тясно свързана с 

потреблението в общината. Капиталът е силно мобилен и адаптивен и лесно попълва 

създали се ниши и потребности. Основните проблеми за представителите са затруднен 

достъп до финансиране, липса на оборотен капитал и др. 

2.4. Туризъм 

Територията на община Бяла Слатина не би могла да се дефинира като атрактивна 

туристически дестинация. Приходите на общинско ниво от подсектор Хотелиерство и 

ресторантьорство са под 1% от общите. Съществува известен потенциал за 

профилиране и развитие на селски туризъм, но към момента липсва изградена 

туристическа инфраструктура и цялостен подход. 

2.5. Общински дружества и предприятия 

На територията на Община Бяла Слатина действат следните общински дружества и 

предприятия – ОП “Чистота и строителство”, ОП “Пазари и социални дейности”, ОП 

“Социално предприятие за озеленяване и благоустройство” и “Многопрофилна болница 

за активно лечение – Бяла Слатина” ЕООД (МБАЛ – Бяла Слатина), Медицински център 

– I Бяла Слатина ЕООД. 

2.5.1.  Общинско предприятие “Пазари и социални дейности” 

Дружеството предоставя социални услуги на възрастни хора, хора в неравностойно 

положение, самотни хора от община Бяла Слатина, както и организира ученическо 

столово хранене - форма на услуга за децата от различни възрастови групи. В 

допълнение ОП стопанисва и поддържа общински пазари и тържища и събира 

различни видове такси във връзка с ползване на общинска собственост, както и 

организира дейност „Домашен социален патронаж“. 

2.5.2. Общинско предприятие “Чистота и строителство” 

Общинското предприятие се занимава със сметосъбирането и сметоизвозването на 

общината, опазването на околната среда, ремонт и поддръжка на материалната база 

на общината в сферата на културата, образованието, здравеопазването, спорта, 

социалните дейности, общински сгради и жилища. ОП осъществява и контрол за 

спазване на Наредба № 21 на МЗ за хигиенните изисквания за изграждане и 

поддържане на гробищни паркове (гробища) и погребване и пренасяне на покойници, 

както и за спазване на Наредбата за устройство и управление на гробищните паркове и 

обредни зали на територията на Община Бяла Слатина. 

2.5.3. Общинско предприятие  "Социално предприятие за озеленяване 
и благоустройство" 

Новосъздаденото Общинско предприятие „Социално предприятие за озеленяване и 

благоустройство” - град Бяла Слатина стартира дейността си през 2013 г. в изпълнение 

на приключилия проект „Нови възможности за социално предприемачество и 

създаване на социално предприятие в Община Бяла Слатина”, реализиран по 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Работниците му извършват 

разнообразни дейности и мероприятия по озеленяване и благоустройство на общински 
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обекти и площи – детски градини, училища, паркови пространства, зелени площи, 

улици, площади, автобусни спирки и др., като са обхванати общинските обекти както в 

града, така и в малките населени места на общината.  

2.5.4. “МБАЛ – Бяла Слатина” ЕООД 

"МБАЛ - Бяла Слатина'' ЕООД притежава разрешение за осъществяване на  лечебни 

дейности №МБ-18 / 10.0Е.2001 г. с № МБ -18 / 17.05.2006 г., разрешително МБ-18 / 

04.01.2011 г. и последно разрешително за дейност от 13.03 2012 г. С последното си 

разрешително за осъществяване на лечебни дейности "МБАЛ - Бяла Слатина'' ЕООД -

№МБ-18/13.03.2012 г.  се разрешава на лечебното заведение да осъществява следните 

дейности: 

- Диагностика и лечение на заболявания, когато лечебната дейност не може да бъде 

извършена в извънболнична помощ; 

- Родилна помощ; 

- Диагностика и консултации, поискани от лекар или лекар по дентална медицина от 

други лечебни заведения. 

В раздел Здравеопазване е представена по-подробна информация за МБАЛ – Бяла 

Слатина. 

2.5.5.  Медицински център – I Бяла Слатина ЕООД 

Дружеството е 100% общинска собственост и е пререгистрирано през 2011 г. с 

предмет на дейност: осъществяване на специализирана извънболнична медицинска 

помощ.  

 

2.6. Изводи по отношение на състоянието на местната икономика 

 Липса на средни и големи по размер предприятия; 

 Селското-стопанство е основен отрасъл при наличие на окрупнена собственост и 

сравнително нисък дял на разходите за възнаграждения; 

 Все по-намаляваща роля на животновъдството в района – необходимост от 

дейности в подкрепа развитието на стопанствата; 

 Необходимост от създаване на условия за стимулиране и развитието на малки 

ферми/ земеделски стопанства, както с оглед развитие на микро и малкия 

бизнес така и с оглед преодоляване на негативните тенденции по отношение на 

високия дял на безработица; 

 Необходимост от създаване на условия за привличане на инвеститори. 
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3. Развитие на социалната сфера и човешките ресурси 

3.1. Демографско развитие 

По данни от преброяването, осъществено към 01.02.2011 г. населението на община 

Бяла Слатина е 24,606 души. За десет годишния период между двете преброявания 

(2001 – 2011 г.) населението на общината е намаляло с 21.4%, т.е.  6,686 души по-

малко живеят в общината за период от 10 години. Регистрираната силно негативна 

тенденция в общината, превишава отчетените спадове, както за цялата страна, така и 

в частност за област Враца, където е регистриран спад от 18% за посочения период. 

На следващата графика е представена информация за тенденцията при 

регистрираните лица по постоянен адрес в общината за периода 2000 – 2013 г., 

съгласно данни от ЕСГРАОН. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И съгласно данните от ЕСГРАОН е налице тенденция на силно намаляване на 

населението по постоянен адрес в общината, като през 2005 г. е отчетен спад от над 

3% на годишна база. От 2007 г. насам годишния спад на регистрираното население се 

ограничава до 1.5%, като за 2012 и 2013 г. се ограничава до -1%.  

Като основни елементи на намаляване на населението в общината могат да бъдат 

посочени отрицателните естествен (-292 за 2012 г.) и механичен прираст (-63 за 2012 

г.). По данни на НСИ за периода 2008 – 2012 г. продължава задълбочаването на 

негативните резултати по отношение на естествения прираст на населението в 

общината. Негативни са и резултатите на областно ниво по отношение на този 

показател, както е видно от следващата таблица. Живородените деца през 2012 г. 

съставляват под 1% от регистрираното, съгласно ЕСГРАОН население по постоянен 

адрес. В същото време починалите лица, съставляват 1.85% от това население. Като 

цяло от 2010 г. до 2012 г. броят на живородените деца годишно е около и над 2 пъти 

по-нисък от броят на починалите лица. 
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Графика 6: Население на Община Бяла Слатина за периода 2000 – 2013 г. 
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Година 2008 2009 2010 2011 2012 

Естествен 
прираст 

Живородени Починали Живородени Починали Живородени Починали Живородени Починали Живородени Починали 

Област 
Враца 

1 734 3 625 1 787 3 643 1 622 3 637 1 594 3 442 1 526 3 561 

  Прираст: -1 891 Прираст: -1 856 Прираст: -2 015 Прираст: -1 848 Прираст: -2 035 
Община 
Бяла 
Слатина 

295 520 292 534 270 539 260 513 225 517 

  Прираст: -225 Прираст: -242 Прираст: -269 Прираст: -253 Прираст: -292 

Таблица 3: Естествен прираст на населението на областно и общинско ниво за периода 2008 – 
2012 г. (НСИ) 

За разлика от резултатите за естествен прираст, по отношение на механичният прираст 

от 2011 г. се наблюдава тенденция на значително понижаване на негативния резултат 

при сравнение на броя заселили се с броя изселили се хора от общината.  Изселилите 

се хора през 2012 г. са на половина от броя изселили се през 2010 г., но при наличие 

на аналогична тенденция по отношение на заселилите се хора в общината, не може да 

бъде отчетен положителен прираст. 

Година 2008 2009 2010 2011 2012 

Механичен 
прираст 

заселени изселени заселени изселени заселени изселени заселени изселени заселени изселени 

Област Враца 2 968 4 086 3 737 4 754 4 110 5 369 3 029 3 618 2 113 3 166 

  Общо: -1 118 Общо: -1 017 Общо: -1 259 Общо: -589 Общо: -1 053 

Община Бяла 
Слатина 389 659 509 695 521 740 461 482 312 375 

  Общо: -270 Общо: -186 Общо: -219 Общо: -21 Общо: -63 

Таблица 4: Механичен прираст на населението на областно и общинско ниво за периода 2008 – 
2012 г. (НСИ) 

Следва да се има предвид, че общината в рамките на област Враца е с един от най-

леко негативните резултати по отношение на механичен прираст.  

Негативната демографска картина на община Бяла Слатина допълнително се влошава 

от неблагоприятната възрастова структура на населението. По данни на НСИ, 

населението в трудоспособна възраст за 2012 г. в общината съставлява 56.2%, 

следвано от делът на населението над трудоспособна възраст с 27.3%. Като негативни 

факти могат да бъдат отчетени следните моменти: населението над трудоспособна 

възраст е повече от една четвърт от цялото население, а населението под 

трудоспособна възраст е едва 16.5%. В същото време за посочената година отчетеният 

дял на населението под трудоспособна възраст е значително по-висок от делът 

отчетен на ниво област (14.4%), за разлика от делът на населението в трудоспособна 

възраст, който на ниво област достига 59.0%. 

По актуални данни на НСИ делът на населението под и в трудоспособна възраст в 

рамките на общината е намаляло съответно с 0.75% и 0.81% през 2012 г. По същото 

време е регистриран по-значителен спад в населението над трудоспособна възраст от 

3.2%, което може да се счита за относително положителна тенденция, при наличие на 

влошената възрастова структура на населението в общината и с оглед отчетените по-

негативни спадове в рамките на цялата област Враца. 
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Като цяло обаче остаряването на населението в комбинация с отрицателния естествен 

демографски прираст силно влошава възпроизводствените възможности на 

територията, което се потвърждава от стойностите на основните демографски 

показатели.  Влошаването на възрастовата структура на населението рефлектира и 

върху размера и качеството на трудовите ресурси.  

Застаряването на работната сила в условия на динамичен пазар на труда с постоянно 

променящи се изисквания към квалификацията и професионалните умения на заетите, 

поражда необходимостта от непрекъснато повишаване на общия потенциал и учене 

през целия живот на работната сила. 

Възпроизводството на трудоспособното население се характеризира най-добре чрез 

коефициента на демографско заместване, който показва съотношението между броя на 

влизащите в трудоспособна възраст (15-19 г.) и броя на излизащите от трудоспособна 

възраст (60-64 г.). По данни от преброяването на населението през 2011 г., всеки 100 

лица, излизащи от трудоспособна възраст, са били замествани от 68 млади хора, което 

показва, че в общината е настъпила стагнация по отношение на подмладяването и 

развитието на трудоспособното население. Все пак този резултат е по-добър от 

отчетения средно за област Враца (66).  

В следващата таблица е представена възрастовата структура на населението в 

общината за периода 2009 – 2012 г., по данни на ЕСГРАОН.    

 

 

Важен момент при изследването на демографското състояние е анализът на половата 

структура на населението в общината. Тази демографска характеристика дава 

представа за съотношението между мъжете и жените. Тя се влияе от раждаемостта, 

смъртността и продължителността на живота, от миграционната подвижност на 

населението и от редица други фактори. През 2012 г. жените, живеещи в общината са 

51% от населението, т.е. е налице леко превишаване на жените в общината, което е 

отчетено като обща тенденция, както на областно, така и на национално ниво. Това е в 

2013

2012

2011

2010

2009

Възрастова структура на населението Община Бяла 

Слатина 

2009 - 2013 г. 

под   7

от  7 до 14 

от 14 до 18

от 18 до 60 жени

от 18 до 63 мъже  

над 60 жени

над 63 мъже

Графика 7: Възрастова структура на населението на Община Бяла Слатина 2009 – 
2013 г. (ЕСГРАОН) 
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резултат на по-високата средна продължителност на живота при жените, повишената 

смъртност при мъжете  и застаряването на населението.  

Важен елемент тук е съотношението мъже/жени в трудоспособна възраст, където е 

налице ясно превишаване на мъжете с 54% за общината, видно от представената 

графика по-долу. В същото време за групата над трудоспособна възраст е силно 

изявено предимството на жените с 62%, срещу 38% на мъжете в тази група, както на 

ниво община, така и на ниво област. При групата под трудоспособна възраст е налице 

относителен паритет с 51% жени и 49% мъже. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образователната структура на населението на общината е важна социална 

характеристика, свързана с професионалната квалификация. Образованието все 

повече се превръща в икономическа детерминанта с широка обществена значимост 

включително и в качеството си на социален феномен. Освен предпоставка за 

устойчиво обществено развитие, високото общообразователно равнище на 

населението в общината се свързва с повишаване на благосъстоянието и задвижва 

икономическия потенциал на региона в частност и на страната в цялост. 

Доказано е съществуването на ясна положителна връзка между производителност и 

ниво на образование и обучение. По-високите нива на образование и обучение 

стимулират развиването на иновационния потенциал на населението.   

Съгласно данните от последното преброяване (2011 г.) почти 10% или 2,424 души имат 

висше образование в общината (като 67% от тях обитават гр. Бяла Слатина, а 33% са 

жители на селата). Най-голям е делът на населението със средно образование – 40.5% 

или 9,966, като почти е еднакъв броя на живеещите в градовете и в селата. 

Значителен е делът на населението, което е без и е с до основно образование (42%), 

като преобладаващата част от него обитава селата на общината. На следващата 

графика е представена информация с конкретния брой във всяка отделна група за 

цялата община. 
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Графика 8: Полова структура на населението в  общината в 
трудоспособна възраст 2012 г. (НСИ) 
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Съгласно предоставената информация за трудоспособното население в общината към 

края на 2011 г., става ясно, че 9% от същото е с по-ниско от средно образование, 17% 

има висше образование, а 73% са със средно. 

С оглед на факта, че в общината има само един град, на следващата графика е 

представена информация за образователната структура на населението от 7 годишна 

възраст в гр. Бяла Слатина. Почти 50% е делът на посоченото население със средно 

образование, а делът на лицата с основно образование е значително по-висок от този 

на лицата с висше, съответно 22% и 15%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За сравнение на следващата графика е представена образователната структура на 

населението от 7 годишна възраст в селата от общината. Видно от графиката 
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Графика 9: Образователна структура на населението от 7 г. възраст в  
общината (НСИ – Преброяване 2011 г.) 
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драстично намалява делът на лицата с висше и средно образование, съответно 7% и 

39%, за сметка на лицата с основно и начално, съответно 37% и 10%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В периода 2005 – 2012 г. в община Бяла Слатина са закрити или преобразувани 13 

училища, основно в селата на общината. Въпреки това намаляване, все още броят на 

действащите училища съотнесен към населението е висок, в сравнение със средното 

ниво в страната.  

Друга важна характеристика на демографията в общината е брачната структура на 

населението, която дава представа за брачния статус на лицата над 16 годишна 

възраст. Тя влияе силно върху естественото възпроизводство на населението и преди 

всичко върху раждаемостта. Върху състоянието й въздействат множество фактори - 

полово-възрастовата структура, етно-конфесионалната принадлежност, социално-

икономическите условия в региона.  

Разграничават се два вида семейно положение: фактическо и юридическо. Необходимо 

е представянето на двата вида семейно положение, с оглед факта, че е налице 

тенденция младите хора все повече да предпочитат съвместното съжителство, без да 

сключват граждански брак. 

На следващата графика е представена информация за фактическото семейно 

положение на населението в общината, по данни от преброяването 2011 г. Съгласно 

данните от преброяването, 61% от лицата в съжителство без брак и 55% от лицата в 

брак обитават селата на общината. Висок е процента на лицата, които не са в 

съжителство – 49%, т.е. почти половината от населението на общината, като по-

голямата част от тях обитават селата (55%). 
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Графика 11: Образователна структура на населението в селата от 
общината (НСИ – Преброяване 2011 г.) 
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Съгласно данните от преброяването на 2011 г. по юридическо семейно положение 

делът на женените/омъжените лица и неженените/неомъжените лица е относително 

равен, съответно 42% и 40%. Значителен е делът на вдовиците/ вдовците като делът 

им достига 13%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Етническата принадлежност на хората е сред най-важните характеристики на 

населението, защото тя влияе, както върху възпроизводството, така и върху трудовата 

активност и общественото поведение. 

Най-голямата етническа общност в общината, съгласно доброволното самоопределяне 

при осъщественото преброяване през 2011 г. е българската – от 17,743 души (85%) от 

самоопределилото се население. За съпоставка на ниво област е значително по-висок 

49%

41%

10%

Фактическо семейно положение в община 

Бяла Слатина

Не в брак (не в 
съжителство)

В брак

В съжителство без 
брак

40%

42%

5%

13%

Юридическо семейно положение в община 

Бяла Слатина

Неженени/неомъжени

Женени/омъжени

Разведени

Вдовци/вдовици

Графика 12: Фактическо семейно положение в община Бяла 
Слатина (НСИ – Преброяване 2011 г.)  

Графика 13: Юридическо семейно положение в община Бяла 
Слатина (НСИ – Преброяване 2011 г.) 
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делът на лицата, които са се самоопределили като принадлежащи към тази етническа 

общност – 92.7% или 151,183 души.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Втората по дял е ромската етническа група, като 2,544 души (12%) от общината са се 

самоопределили като попадащи в нея, при дял на ниво област от 6.2% или 10,082 

души.  

Следва да се има предвид, че над 15% от населението, участвало при преброяването 

през 2011 г. не е отговорило на доброволния въпрос относно самоопределяне към 

етническа общност, което прави посочените данни неизчерпателни. 

3.2. Пазар на труда и трудова заетост 

По отношение на разполагаемата работна сила, съгласно данните от преброяването 

2011 г., на ниво община се наблюдава значително ниско ниво на икономически 

активното население – едва 38% (7,901 души) от населението на 15 и повече 

навършени години. На ниво област този дял е 47%, а средно за страната достига 52%. 

Разпределението по пол за икономически активното и икономически неактивното 

население за общината е релевантно на това на областно и национално ниво – 

преимущество на мъжете в групата на икономически активното население, като на 

ниво община техният дял достига 54%.   

В цялост, съгласно данните от Преброяването 2011 г. лицата на 15 и повече 

навършени години съставляват 84,73% от населението (или 20,848 бр.).  

В следващата таблица е представена информация за икономически активното и 

икономически неактивното население на община Бяла Слатина, съгласно данни от 

преброяването 2011 г. 

 

 

Графика 14: Етническа принадлежност на населението в община 
Бяла Слатина (НСИ – Преброяване 2011 г.) – доброволно 

самоопределяне 
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Данни 
Общо  

(15 г. - над 
65 години) 

Икономически активни Икономически неактивни 

Общо Заети Безработни Общо Учащи Пенсионери 

Лица, заети 
само с 

домашни или 
семейни 

задължения 

Други 

Общо за 
Общината 

20 848 7 901 6 180 1 721 12 947 1 170 7 551 2 690 1 536 

% общо   38% 30% 8% 62% 6% 36% 13% 7% 

Мъже 10 238 4 285 3 257 1 028 5 953 648 3 101 1 131 1 073 

% мъже от 
общо   54% 53% 60% 46% 55% 41% 42% 70% 

Жени 10 610 3 616 2 923 693 6 994 522 4 450 1 559 463 

% жени от 
общо   46% 47% 40% 54% 45% 59% 58% 30% 

Таблица 5: Икономически активно и неактивно население в община Бяла Слатина (НСИ – 
Преброяване 2011 г.) 

Видно от данните, делът на мъжете е по-висок по отношение, както на заетите и 

безработните, така и по отношение на учащите. Прави впечатление, че делът на 

жените е значителен по отношение на икономически неактивното население (54%), 

като съществен е техният дял в групата на пенсионерите и в групата на лицата, заети 

само с домашни или семейни задължения.  

Като цяло пазарът на труда в Община Бяла Слатина се характеризира с високо ниво на 

безработица. Регистрираните високи нива са свързани, както с малкото възможности за 

работа, така и с разминаване между търсенето и предлагането на работни местна по 

отношение на квалификация и конкретни умения. 

Равнището на безработица в общината по средногодишни данни за 2013 г. достига 

38,1%, което е почти двойно над средното за областта и почти три пъти над средното 

за страната. Тази тенденция не е новост на общинско ниво, но данните сочат сериозно 

задълбочаване на проблема, както е видно от следващата таблица. 

 
Средногодишно 

Година 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Брой 

безработни 
лица  

1 869 1 768 2 308 2 213 2 677 2 981 

% 

безработица 
15.0% 14.2% 18.5% 28.3% 34.3% 38.1% 

Таблица 6: Стредногодишен брой на безработните и % на безработицата в община  
Бяла Слатина (ДБТ – гр. Бяла Слатина) 

За периода 2008 – 2013 г. броят на безработните лица е нараснал с 59% при 

същевременно реализиран спад на населението в общината с около 5,8%. Особено 

осезаемо е задълбочаването на негативните тенденции по отношение на 

безработицата от 2010 г. до момента. 
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При изследване на безработицата в общината, съществен момент е образователната 

структура и възрастовата структура на безработните лица (средномесечно за 2013 г.).  

В следващата таблица е представена информация за образователната структура 

средномесечно за 2013 г., по данни на ДБТ – гр. Бяла Слатина. 

Средномесечно за 2013 г. 

Образователна 
структура на 
безработните 
лица 

Висше 
образование 

Средно 
образование 

Основно 
образование 

Начално 
образование 

или по-
ниско 

Брой 
безработни 

лица 

108 1 142 290 1 441 

% от общия 

брой 
3.6% 38.3% 9.7% 48.3% 

Таблица 7: Образователна структура на безработните лица в  
община Бяла Слатина, средномесечно за 2013 г. (ДБТ – гр. Бяла Слатина) 

Силно впечатление прави високият дял от 48,3% на безработните лица с начално или 

по-ниско образование за посочената година. Като цяло ниската степен на образование 

и липсата на квалификация на безработните са сериозна пречка за реализацията им на 

пазара на труда, което обуславя и този висок дял. В условията на високото равнище на 

безработица и стеснен пазар на предлагане на работни места, групата с ниско 

образование и без специалност и квалификация, остава неконкурентна.  

Същевременно дори и за лицата с по-високо образование продължителния престой на 

пазара на труда води до загуба на професионални качества, деквалификация и 

непълноценно използване на наличния човешки потенциал. 

От друга страна остаряването на населението и на работната сила има пряко 

отражение върху икономиката, конкурентоспособността и възможностите за устойчиво 
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Графика 15: Брой безработни лица и % безработица в община 
Бяла Слатина за периода 2008-2013 г. (ДБТ – гр. Бяла Слатина) 
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развитие и растеж. Поради тази причина важна е информацията и за възрастовата 

структура на безработните лица в общината. В следващата таблица е представена 

информация в тази връзка. 

Средномесечно за 2013 г. 
Възрастова 
структура на 
безработните 
лица 

до 19 г. 
от 20 г.   
до 24 г. 

от 25 г.     
до 29 г. 

от 30 г.    
до 34 г. 

от 35 г. 
до 39 г. 

от 40 г. 
до 44 г. 

от 45 г. 
до 49 г. 

от 50 г.    
до 54 г. 

над 55 
г. 

Брой 
безработни 
лица 

64 251 293 325 354 327 320 358 689 

% от общия 
брой 

2.1% 8.4% 9.8% 10.9% 11.9% 11.0% 10.7% 12.0% 23.1% 

Таблица 8: Възрастова структура на безработните лица в  
община Бяла Слатина, средномесечно за 2013 г. (ДБТ – гр. Бяла Слатина) 

Най-висок е делът на безработните лица в пред пенсионна възраст (над 50 г.) от общо 

35,1% (1 047 лица). Тенденция и на национално ниво е затрудненото включване на 

тази група лица на пазара на труда. Друга голяма група в структурата на безработните 

лица са лицата до 29 г., съставляваща 20,4% от безработното население (608 лица), 

или дефинираните като уязвима група безработни съставляват над 55% от всички 

безработни на ниво община. Именно в тази връзка в разработеният Национален план 

за действие по заетостта за 2014 г. намира място приоритет за насърчаване на 

включването на именно тези рискови групи. 

Възможна алтернатива на остаряването на работната сила е създаване на условия за 

развитие на качеството на човешкия капитал (инвестиране в образованието, здравето, 

знанията, квалификацията и уменията на хората), включване на пазара на труда на 

рискови групи от населението, гарантиране на техния принос за устойчиво 

икономическо  развитие на страната и недопускане на дискриминация на пазара на 

труда и на работното място по признаците: пол, възраст, увреждане, етническа 

принадлежност, религия, сексуална ориентация и др. 

3.3. Здравеопазване 

Здравеопазването в общината е сравнително добре осигурено, с развита мрежа от 

здравни заведения за извънболнична и болнична медицинска помощ. Данните на НСИ 

за лечебните и здравни заведения в общината, за периода 2010 – 2012 г. са дадени в 

следващата таблица: 

Лечебни и здравни 
заведения 

2010 2011 2012 

Многопрофилни болници 
1 1 1 

в т.ч. легла 120 105 100 

Лечебни заведения за 
извънболнична помощ 3 2 3 

в т.ч. медицински центрове 3 2 3 

в т.ч. легла 4 0 0 

Таблица 9: Лечебни и здравни заведения в община Бяла Слатина  
за периода 2010 – 2012 г. (НСИ) 
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Общината разполага с една многопрофилна болница за активно лечение – една от 

шестте броя в област Враца. Средната осигуреност с леглова база за тези шест 

многопрофилни болници за активно лечение в областта е 129 легла, при 100 легла за 

общинската болница, по данни към края на 2012 г.  

Съгласно данни на НСИ, към края на 2012 г. регистрираните лекари в общината са 75 

души, от които общопрактикуващите са 17, лекарите по дентална медицина са 9, а 

медицинските специалисти по здравни грижи са 92. 

Медицински кадри 2010 2011 2012 

Общо лекари 78 75 75 

в т.ч. общопрактикуващи 18 18 17 

Лекари по дентална 
медицина 

7 9 9 

Медицински специалисти по 
здравни грижи 

103 95 92 

Таблица 10: Медицински кадри в община Бяла Слатина за периода  
2010 – 2012 г. (НСИ) 

Общината има на разположение освен многопрофилна болница за активно лечение и 4 

медицински центъра, регистрирани в Здравна каса – Враца, както и 17 

общопрактикуващи лекари, 21 медицински специалисти и 8 стоматологични практики. 

Общината е предоставила помещения на личните лекари във всички населени места. 

Налице е проактивност по отношение на ежегодно организирани инициативи от страна 

на общината за профилактични прегледи, с оглед превенция и ранно диагностициране 

на различни заболявания.   

В допълнение през 2013 г. в учебните заведения на територията на общината е 

осигурено медицинско обслужване. В училищата, на територията на общината и 

детските градини са разкрити общо 13 здравни кабинета. 

МБАЛ 

Многопрофилната болница за активно лечение (МБАЛ) се намира в гр. Бяла Слатина. 

"МБАЛ - Бяла Слатина'' ЕООД притежава разрешение за осъществяване на  лечебни 

дейности № МБ-18 / 10.0Е.2001г. с № МБ -18 / 17.05.2006 г., разрешително МБ-18 / 

04.01.2011 г. и последно разрешително за дейност от 13.03.2012 г. С последното си 

разрешително за осъществяване на лечебни дейности "МБАЛ - Бяла Слатина'' ЕООД -

№МБ-18/13.03.2012 г.  се разрешава на лечебното заведение да осъществява следните 

дейности: 

 Диагностика и лечение на заболявания, когато лечебната дейност не може да 

бъде извършена в извънболнична помощ; 

 Родилна помощ; 

 Диагностика и консултации, поискани от лекар или лекар по дентална медицина 

от други лечебни заведения. 

По следните медицински специалности: 

http://www.opac.government.bg/
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- Анестезиология и интензивно лечение – първо ниво на компетентност; 

- Вътрешни болести – второ ниво на компетентност; 

- Хирургия – второ ниво на компетентност; 

- Педиатрия – първо ниво на компетентност; 

- Нервни болести – първо ниво на компетентност; 

- Акушерство и гинекология – първо ниво на компетентност; 

- Клинична лаборатория – второ ниво на компетентност; 

- Образна диагностика – първо ниво на компетентност; 

- Микробиология – второ ниво на компетентност;  

- Инфeкциозни болести – второ ниво на компетентност; 

- Отделение по хемодиализа – първо ниво на компетентност. 

Болницата се състои от функционално обособени структурни блока: 

 Консултативно-диагностичен, включващ: Приемно-консултативни кабинети 

(спешен OAИЛ; хирургичен кабинет; гинекологичен кабинет; неврологичен 

кабинет; детски кабинет; терапевтичен кабинет; кабинет по инфекциозни 

болести); Клинико-диагностични структури (Клинична лаборатория; 

Микробиологична лаборатория); Отделения без легла (Образна диагностика - 

конвенционална рентгенова диагностика, ехография и ендоскопска диагностика; 

Отделение по хемодиализа - 4 диализни поста) 

 Стационар, включващ: Вътрешно отделение с 16 легла (гастро-ентерологични; 

нефрологични; ендокринологични; кардиологични с интензивна стая;  

пневмологичнии фтизиатри; учебен център на пациенти родители на деца със 

захарен диабет; кабинет по ехокардиография; функционален кабинет - ФИТ и 

ХОЛТЕР); Детско отделение с 20 легла (кърмачески; за деца над 1 година);   

Акушеро-гинекологично отделение с две операционни зали и една родилна зала 

с 15 легла (родилни; патологична бременност; гинекологични; неонатологични);  

Хирургично отделение с две операционни зали и оперативен блок с 13 легла;  

Неврологично отделение с 20 легла (кабинет ЕЕГ и ЕМГ; кабинет доплерова 

сонография); Отделение „Анестезия и интензивно лечение" с 6 легла 

(оперативни); Инфекциозно отделение с 10 легла (чревни; бокс-капкови 

инфекции; хепатити) 

Общият брой болнични легла е 100. Средният месечен брой на пациентите, преминали 

през приемните кабинети на болницата е 450 човека. Приемните кабинети са с 24 

часов режим на работа. 

В болничното заведение са наети около 167 души, включително медицински 

специалисти и помощен персонал. Медицинският персонал, който работи в болницата, 

наброява 32 човека, в това число санитарни работници, лекари и специалисти по 

вътрешни болести, нервни болести, педиатрия, клинична лаборатория, образна 

http://www.opac.government.bg/
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диагностика. Лечебното заведение работи по договор със Здравната каса по 68 

клинични пътеки. 

Спектъра от медицински услуги, които се извършват от болницата, обхваща 

консултации, диагностика и лечение на различни заболявания. Ползватели на 

медицинските услуги са жители на община Бяла Слатина и хора от съседните общини, 

в които няма лечебни заведения – Борован и Хайредин. Понастоящем пациентите, 

които най-често посещават болничното заведение са хората с хронични заболявания, 

възрастни и деца.  

3.4. Социални дейности 

В общината има два броя специализирани социални институции – една в с. Търнава за 

деца с увреждания и една в с. Попица за възрастни хора. Наблюдава се тенденция към 

ясна нагласа за деинституционализация на грижите за децата и готовност да се 

пристъпи към трансформиране и поетапно закриване на специализираната институция 

за деца.  

На територията на Община Бяла Слатина има създадени следните социални 

организации и институции:  

 Клуб на инвалида - в гр. Бяла Слатина, наброяващ около 250 лица с различна 

степен на увреждания.  

 Клуб на пенсионера – членовете му в гр. Бяла Слатина наброяват около 158 

лица, а на територията на общината наброяват 720 души.  

 Първична организация на слепите, която е към Съюза на слепите в България и 

обхваща три общини: Борован, Кнежа и Бяла Слатина. Членуват 108 човека, 

които са с І- ва и ІІ-ра група инвалидност. Тази организация е към Регионалната 

организация /РО/ на слепите – град Плевен.  

 Клуб на военноинвалидите и военнопострадали - Клубът наброява 49 члена. 

 Дом за деца с умствена изостаналост /ДДУИ/, които се намира в с. Търнава. Към 

настоящият момент в специализираната институция пребивават 19 деца. Децата 

са от 3 до 18 годишна възраст, като всички са с умствено изоставане.  

 Център за настаняване от семеен тип - 2 бр., които се намират в с. Бърдарски 

геран. Капацитетът на дома е 30 места. Към момента пребивават 30 деца. 

 Преходно и наблюдавано жилище, които се намират в гр. Бяла Слатина. Към 

момента в тях пребивават 13 деца. 

 Дом за стари хора /ДСХ/ - с. Попица. Той бе открит през м. януари 2005 г. като 

проекта за изграждането му е разработен въз основа на сключен договор между 

МТСП, Община Бяла Слатина и ГБМ - Инженеринг ЕООД. Към момента в 

институцията са настанени 56 души, при капацитет 60 души. Домът има 

собствен статут, даден му от Министерството на труда и социалната политика 

(МТСП), съвместно с общината и ще определя по установени показатели хората, 

които се нуждаят от тези социални грижи. 

http://www.opac.government.bg/
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 Социално предприятие „Пазари и социални дейности” (преобразуваното 

Общинско предприятие “Домашен социален патронаж”): Капацитетът му е 750 

места и функционира чрез една кухня в гр. Бяла Слатина. Общинско 

предприятие ПСД като общинска дейност се осъществява за предоставяне на 

социални услуги в домашна среда. Предлагат се комплекс от социални услуги, 

предоставяни по домовете, свързани с доставката на храна, поддържане на 

личната хигиена и хигиената на жилищните помещения обитавани от 

ползвателя, съдействие за снабдяване с необходимите технически помощни 

средства при ползватели с увреждания, битови услуги и др. Организацията на 

дейността включва институционална рамка - условия и ред на функциониране, 

финансиране и отчитане дейността. Основната дейност включва приготвяне и 

разнасяне на храна и извършване на услуги по домовете. Целевите групи на 

социалните услуги са: лица на над трудоспособна възраст; лица с трайно 

намалена работоспособност над 71%, определена с ТЕЛК / НЕЛК; деца до 16-

годишна възраст с намалена възможност за социална адаптация, определена от 

РЕЛКК; 

Освен това на територията на общината функционират и следните неправителствени 

организации: 

 Сдружение „Етника“ – Интегриране в обществото на хора от всякакъв етнос 

(роми, турци, власи, българи и др.), както и подобряване на жизненият им 

стандарт, развитие и утвърждаване на духовните ценности, гражданското 

общество, здравеопазване, образование, наука, култура, техники и технологии, 

физическа култура, подпомагане на социално слабите, инвалидите и лицата, 

нуждаещи се от грижи, подпомагане на социалната интеграция и личностната 

реализация, защита на човешките права, защита и опазване на околната среда. 

 Сдружение „Първи юни“ - Цели: подпомагане на деца в неравностойно 

социално положение в усилията им да бъдат с равни шансове и възможности за 

интеграция в обществото и защита правата на децата. Предмет на дейност: 

анализи на причините и състоянието на децата в неравностойно социално 

положение, разработване и осъществяване на програми за социална интеграция 

на деца в неравностойно социално положение и програми за защита на правата 

на децата, проучване опита и практиката на други страни по отношение на 

децата в неравностойно социално положение, поддържане на контакти със 

сродни организации в страната и чужбина, организиране на просветна дейност, 

подчинена на целите на сдружението, разработване на конкретни проекти в 

рамките на всяка програма, в т.ч. и с международно участие, с което 

кандидатства за финансиране пред различни институции, обслужване на деца в 

неравностойно социално положение, организиране на семинари, дискусионни 

срещи и други прояви за по широко разпространение на социалната интеграция 

на деца в неравностойно социално положение като концепция и философия, 

разширяване на защитата  и социалната интеграция на деца в неравностойно 

социално положение чрез специализирани социални мероприятия, включващи 

както материално, така и нематериално подпомагане под формата на прилагане 

на концептуални знания и умения за разкриване на причинно следствените 

връзки и предвиждане на бъдещо развитие и решаване на проблемите, като се 
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имат предвид съществуващите социални ценности и социални интереси, 

персонална социална помощ чрез информационно - консултативна дейност за 

създаване на възможности за по-пълноценна изява на децата в неравностойно 

социално положение, подпомагане на медицинска, трудова и социална 

рехабилитация, изготвяне на отделни програми за всеки отделен случай, 

включително образование, професионална ориентация и обучение, социална 

рехабилитация чрез набиране на средства за лечение, осъществяване на 

социални контакти, консултации и съдействие на лица и семейства, желаещи да 

осиновят дете, изоставено от естествените му родители, свързване с приемни 

семейства, желаещи да отглеждат деца в неравностойно социално положение и 

приближаване живота на тези деца до естествена семейна и обществена среда, 

осъществяване на връзки с работодатели за наемане на работа на лица, 

навършили 18 години с увреждания, но вградими в околната социална среда, 

организиране на курсове и семинари за обучение на лица и семейства с деца в 

неравностойно социално положение и на кадри, работещи в заведения за деца 

като възможност за по качествена и ефективна работа по съответни показатели, 

набиране и изразходване на средства за покриване на различни социални 

потребности на деца в неравностойно социално положение. Предмет на 

стопанска дейност: организиране на благотворителни акции, рекламна дейност, 

продажба и разпространение на печатни произведения и други дейности, които 

не са забранени от закона. 

 Сдружение „Подкрепа за младежка заетост и ценности“ - Цели: 

Обединяване на усилията на младежите и обществеността с тези на държавните 

и общински органи и други организации съпричастни към развитието на 

заетостта на младите хора; Осъществяване на програми в областта на 

образованието, науката, изкуството, социалната дейност, личното и 

професионално развитие; Изграждане на съвременна младежка идентичност и 

развиване на дейности, свързани с провеждане на инициативи за разкриване, 

утвърждаване и развитие на заетостта на младите хора; Осигуряване на 

възможност за млади мъже и жени да повишават знанията и уменията си, което 

ще подпомогне развитието им в личен план; Обръщане на вниманието на 

младите хора към физическите и социални им нужди, а също и на обществото 

като цяло, както и да се осигурят по-добри контакти между всички млади хора 

рамките на приятелството. Подпомагане развитието на заетостта и 

извършваните от младите хора дейности, свързани с обучението и възпитанието 

им, съдействие за издигане на социалния им статус, както и популяризиране 

формите, методите и резултатите от тези дейности. Осигуряване на програми с 

цел професионалното и личностно развитие па членовете на сдружението и др. 

незабранени от закона дейности. 

 Център за развитие на общността, основан от Център за междуетнически диалог 

и толерантност – Амалипе - с области на дейност: Работа в общността по 

повишаване на нейната само-организация, провеждане на общностни събития 

(отбелязване на календарни празници, културни събития и др.), изграждане на 

механизми за помощ на лица в риск, изграждане на механизми за насърчаване 

на личностното и професионалното развитие (клубове по интереси, клубове за 
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професионално ориентиране), предоставяне на услуги, базирани в общността;  

Превенция на отпадането на деца от училище и реинтеграция на отпаднали в 

училищната система; Повишаване на образователното ниво: насърчаване 

продължаването в по-висока образователна степен и на участие във форми на 

учене през целия живот; Превенция на ранните и насилствените бракове и 

помощ на жертвите на ранни и насилствени бракове; Превенция на 

изоставянето на деца в институции; Превенция на домашното насилие; 

Професионално ориентиране; Посредническа – застъпничество; 

 Сдружение „Алтернатива – БС“ – Цели: Духовното развитие и подобряване 

жизнения стандарт на ромите от община Бяла Слатина; разработване на 

програми, осъществяване и подпомагане на проекти в сферите на 

образованието, здравеопазването, трудовата заетост и социалните дейности – 

повишаване качеството и степента на образованието на ромите от региона, 

развитие и подпомагане на професионалното им обучение, осигуряване на 

трудова заетост; повишаване на образователното и културно ниво на ромите от 

региона; здравно – просветна дейност и профилактична дейност на ромите в 

региона; интеграция и вписване на ромите в обществото; анализиране на 

причините и състоянието на ромите в неравностойно социално положение и 

набелязване на мерки за подобряване състоянието на тези групи в обществото; 

Важен аспект на социалната сфера в общината е наличието и състоянието на детските 

площадки и съоръжения. Състоянието на детските площадки в общината е 

незадоволително. Реализираните мерки в посока възстановяване и изграждане на 

детски съоръжения са малко и недостатъчни, за да покрият нуждите в района. 

Необходимо е изграждане на детски площадки, отговарящи на всички изисквания за 

целта, както в централните части на общинския център, така и в отдалечените 

квартали и селата от общината. 

През периода 2005 – 2012 г. са реализирани 9 социални проекта в общината, като 

инвестициите в социални дейности и проекти достигат почти 3,5 млн. лв.  

3.5. Образование 

По данни на НСИ, в община Бяла Слатина има 12 училища – 10 от тях общински и 2 

държавни. 

Общинските училища са, разпределени, както следва: 3 начални училища (НУ), 3 

основни училища (ОУ), една прогимназия и три средно-общообразователни училища: 

 НУ „Христо Ботев“ гр. Бяла Слатина 

 НУ „Христо Смирненски“ гр. Бяла Слатина 

 НУ „Цани Гинчев“ гр. Бяла Слатина 

 ОУ „Георги Стойков Раковски“ с. Търнак 

 ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ с. Попица 

 ОУ „Христо Ботев“ с. Търнава 

 СОУ „Христо Ботев“ с. Габаре 
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 СОУ „Христо Ботев“ с. Галиче 

 СОУ „Васил Левски“ гр. Бяла Слатина 

 Прогимназия „Св. Климент Охридски“ гр. Бяла Слатина 

Двете държавни училища са: 

 ПАГ „Никола Й. Вапцаров“ гр. Бяла Слатина; 

 ПГО „Елисавета Багряна“ гр. Бяла Слатина. 

За учебната 2013/ 2014 г. във всички изброени училища се обучават общо 2 833 

ученика, 2 245 от тях се обучават в общинските училища, а 588 в двете държавни. В 

училищата работят 245 души педагогически персонал и 100 души непедагогически 

персонал.  

И към момента основен проблем се явява запълняемостта на паралелките в училищата 

в селата. Съществуват маломерни паралелки за учебната 2013/2014 г. в шест училища, 

за които е допуснато функциониране.  

След осъществени реформи в образователна система, в общината са закрити училища, 

поради, което има населени места в общината без училища, от които населени места 

учениците, подлежащи на задължително обучение биват извозвани с училищни 

автобуси. Съгласно отчета на кмета на общината към ноември 2013 г. общината 

разполага с 6 училищни автобуса. Допълнително от селата Попица, Търнак и Търнава 

учениците използват транспортната схема на общината. 

На територията на общината за приеманата 2013/2014 година функционират шест 

детски градини, включително 4 целодневни детски градини (ЦДГ) и 2 обединени 

детски заведения (ОДЗ), с общо осем филияла, както следва: 

 ЦДГ „Радост“ гр. Бяла Слатина с филиал в с. Бърдарски геран 

 ОДЗ „Вълка Ташевска“ с. Търнава с филиали в с. Галиче и с. Алтимир 

 ЦДГ „Детелина“ гр. Бяла Слатина с филиал в с. Търнак 

 ЦДГ „Незабравка“ гр. Бяла Слатина с филиал в с. Соколаре и с. Тлачене 

 ЦДГ „Червена шапчица“ с. Габаре с филиал в с. Бъркачево 

 ОДЗ „Слънчице“ гр. Бяла Слатина с филиал в с. Попица 

За учебната 2013/2014 година в детските градини се обучава 848 деца, от които 5-

годишните са 239, а 6-годишните са 21 (подлежащи на задължителна предучилищна 

подготовка). В сферата на предучилищното възпитание работят 72 педагози и 81 души 

помощен персонал.  

Община Бяла Слатина е една от четирите общини в област Враца, при която е 

регистриран годишен ръст в броя на учениците, въпреки значителния спад на 

населението.  

Съществен проблем е немалкия брой на преждевременно напусналите училище 

ученици, включително тези напуснали основната задължителна степен.  
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В същото време налице е положителна информация по отношение на средната 

осигуреност с компютри на 100 ученика в общината, която надхвърля средния размер 

на този показател в областта – средно на всеки 11 ученика се пада по едно 

компютърно място.  

3.6. Култура 

Основни звена за осъществяване на културната политика в общината са читалищата. 

На територията на община Бяла Слатина развиват дейност следните читалища: 

 НЧ "Развитие-1892" гр. Бяла Слатина; 

 НЧ "Просвета-26" с. Алтимир; 

 НЧ "Просвета -1930" с. Буковец; 

 НЧ "Съзнание -1919" с. Бъркачево; 

 НЧ "Съединение-1923" с. Бърдарски геран; 

 НЧ "Просвета-1927-Враняк" с. Враняк; 

 НЧ "Зора-1904" с. Габаре; 

 НЧ "Просвета-1910" с. Галиче; 

 НЧ "Христо Ботев - Комарево" с. Комарево; 

 НЧ "Напредък-1897" с. Попица; 

 НЧ "Н.Й.Вапцаров-1920" с. Соколаре; 

 НЧ "Събуждане" с. Тлачене; 

 НЧ "Васил Левски - 1899" с. Търнак; 

 НЧ "Напредък - 1898" с. Търнава. 

Сред читалищата важно и най-значимо място заема НЧ “Развитие” в гр. Бяла Слатина. 

Същото е основано 1892 г., като израз на нарасналите нужди на местното население от 

знание и просвета. В него е съсредоточена целокупната обществена дейност и същото 

е превърнато в средище за обогатяване на духа и културата, за изява на творческите 

стремления на хората от града. Читалището е библиотека и театър, кино и оперета, 

концертна зала и музикална школа, народен университет и литературно-творчески 

клуб, галерия и място за любителско творчество, всичко това, което обогатява 

културния живот, запазва и създава традицията в провинциалния град и приобщава 

гражданите му към националната и световна култура. 

Към читалището са обособени: Читалищна библиотека, разположена в четири 

самостоятелни отдела и съдържаща около 90 хиляди тома литература и други 

информационни носители, детска музикална школа, създадена преди повече от 40 

години и прави достъпни музикалната подготовка и музикалното възпитание за децата 

от Бяла Слатина и региона. Ежегодно в нейните класове по пиано, цигулка, акордеон, 

народни инструменти и теория на музиката се обучават около 50 – 60 деца, 

Художествена самодейност, която има дългогодишни традиции, които се съхраняват и 

днес. Освен това Към читалището има създадени: театрален колектив, фолклорната 
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група “Бяла Слатина”, читалищният детски танцов състав, в който участват повече от 

60 деца, група за градски песни “Нежен спомен”. 

Въпреки относително ограничените финансови ресурси, с които разполага читалището, 

същото е организатор на редица местни и регионални празници. Ежегодно се 

провеждат Майските културни дни и традиционните панаирни дни, в които гостуват 

известни професионални колективи от страната и индивидуални изпълнители – 

ансамбли за народни песни и танци, опера и оперети, оркестри, рок-групи и 

изпълнители на фолклор, естрадни и поп изпълнители. Единадесет години читалището 

поддържа рубриката “Автограф за Вас”.  

На територията на общината няма обявени паметници на културата. В гр. Бяла Слатина 

има една къща-музей на поета Николай Хрелков, която е в стар архитектурен стил, но 

е в много лошо състояние. Освен това в село Бърдарски геран има музей на банатската 

къща, който е създаден по повод 100-годишнината на селото през 1987 г. Сбирката е 

изградена със съдействието на специалисти етнографи от Регионалния етнографски 

музей в гр. Враца. Автор на тематико-експозиционния план е ст.н.с. д-р Йорданка 

Манкова. Художественото пространствено оформление е дело на Тодор Митов. 

Оригиналните музейни експонати са събрани изцяло от дарения. 

По отношение на историческото наследство, в землището на днешния град Бяла 

Слатина са открити глинени съдове от късния неолит, предмети от халколита, културен 

пласт от бронзовата епоха, което доказва наличието на живот по тези места още в 

древността. 

Предмети на бита и надгробни могили от първото хилядолетие свидетелстват за 

съществуването на голямо тракийско селище, възникнало като седалище на известен 

владетелски род. През първите векове на нашата ера северозападно от Бяла Слатина е 

издигната голяма крепост, разрушена по-късно при славянските нашествия. 

3.7. Спорт и туризъм 

Развитието на физическото възпитание и спорта в Община Бяла Слатина за последните  

години бележи значителен напредък. Проведени са множество мерки за 

възстановяване и изграждане на нови спортни съоръжения. Важен аспект за 

развитието на спорта е насърчаване развитието на масовия спорт сред подрастващите, 

както и създаването на още спортни съоръжения на територията на общината. В тази 

връзка ежегодно се провеждат ученически спортни игри: волейбол, футбол, шахмат, 

тенис на маса; спортни прояви: щафетно бягане, кросово бягане. 

Спортни клубове: 

 ФК „Чавдар 1957“ Бяла Слатина – новоучреден, включва 6 отбора: 

Подготвителна възраст, Деца, Юноши младша възраст, Юноши старша възраст, 

Представителен отбор (мъже) и Девойки до 14 г. възраст. 

 ВК "Чавдар – 1932" Бяла Слатина 

 "Тенис клуб - Бяла Слатина" 

 ККС "Рачев – 1927" 
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 СК по силов трибой, културизъм, фитнес и вдигане на тежести "Чавдар" 

Налице са много добри резултати и представяне на волейболния клуб. Въпреки 

успехите обаче, на територията на Община Бяла Слатина няма спортна зала. 

Тренировъчният процес се провежда във училищен физкултурен салон, който не 

отговаря на изискванията на БФВ.  

Община Бяла Слатина не е традиционна туристическа дестинация и съответно не 

разполага с конкретни туристически обекти. Възможности за развитие са налице в 

посока развитие на селски туризъм, както и проучване на съществуващите пещери 

край с. Драшан и превръщането им в своеобразен атракцион.   

3.8. Изводи по отношение на развитието на социалната сфера и човешките ресурси 

 Недостиг на свободни работни места и ограничено разкриване на нови работни 

места, което фокусира търсенето на работна сила върху 

висококвалифицираните кадри за определени сектори, а търсенето на 

нискоквалифицирани остава свито или предимно със сезонен характер;  

 Висок брой безработни, който се увеличава, ниска конкурентоспособност на 

пазара на труда на младежите, продължително безработните, безработните над 

50-годишна възраст;  

 Сегментиран пазар на труда с ниска мобилност, със силно влияние на сезонния 

фактор; 

 Висок резерв от неактивни лица с ниска или без квалификация; 

 Професионалното направление на съществуващите училища покриват 

застъпените отрасли в общината (селско-стопанство и шивашка промишленост), 

но не отговарят на реалните нужди на бизнеса като квалификация и умения на 

кадрите.; 

 Необходимост от възстановяване и изграждане на нови детски съоръжения и 

площадки, отговарящи на всички изисквания; 

 Необходимост от изграждане на спортна зала, с оглед постигане на 

широкоспектърен ефект за икономиката и развитието на спорта в общината. 

 

4. Инфраструктурно развитие, свързаност и достъпност на територията 

4.1. Транспорт и пътна инфраструктура 

Състоянието на пътната инфраструктура в община Бяла Слатина е и ще продължава да 

бъде предизвикателство пред местната и централната власти. Преглед на годишните 

отчети от изпълнението на капиталовите програми на местната администрация 

разкрива, че в действителност са били извършени малко на брой и ограничени по обем 

рехабилитационни дейности на общинската пътна мрежа в периода 2007-2011 г.  

Трудности в осигуряването на външно финансиране за пътна инфраструктура съчетани 

с общата незадоволителната оценка на състоянието на пътната инфраструктура на 
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територията на община Бяла Слатина определя тази област като приоритетна за 

интервенция и в следващия програмен период 2014-2020 г. 

Общата пътната мрежа на територията на общината е общо 152,703 км. 

През общината преминава главната пътна артерия, която свързва северното 

Черноморие със западните части на страната и няколко пътни артерии с регионално 

значение. Това са: 

 Варна – Видин; 

 Оряхово – Враца; 

 Враца – Плевен; 

 Монтана – Плевен. 

Пътната мрежа, като цяло е зле поддържана и амортизирана с недостатъчно 

пропускателна способност. 

Републиканската пътна мрежа на територията на общината е общо 89,823 км и е 

съставена от пътища с категория само от II и III клас пътища, както следва: 

II клас – 24,973 км; 

III клас – 64,850 км 

Републиканска пътна мрежа на територията на общината 

Състоянието на II-класната пътна мрежа е много добро, но на III-класната е 

задоволително, а някои от пътищата като III-134, в участъка от км 19+000 до км 

29+000 е в окаяно състояние. Този път свързва община Бяла Слатина с общините 

Мездра и Роман. Състоянието на настилките и на пътната маркировка е в много лошо 

състояние и не дава гаранция за безопасен и безавариен превоз на пътници и товари.  

Таблица 11: Описание на републиканска пътна мрежа на територията на общината 
(Община Бяла Слатина) 

№ 

по 

ред 

Път № Наименование на пътя 
Километрично 

 положение 

Дължина 

 /км/ 

  1 ІІ-13 Борован - Бяла Слатина - Плевен 49+000 - 67+373 18,373 

2 ІІ-15 Враца - Оряхово 41+100 - 47+700 6,600 

3 ІІІ-1304 Бяла Слатина - Търнак - Бреница 0+000 - 8+740 8,740 

4 ІІІ-1306 Червен бряг - Габаре - Враца 30+200 - 40+100 9,900 

5 ІІІ-133 Бяла Слатина - Алтимир 

0+000 -12+210 

12+388 -17+388 

/земен път/ 

17,210 

6 ІІІ-134 Бяла Слатина - Габаре - Мездра 0+000 - 29+000 29,000 

 ОБЩО: 89,823 
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От републиканските пътища, минаващи през територията на Община Бяла Слатина, с 

приоритетно значение е път II-15, който свързва областния център – град Враца с град 

Оряхово и намиращия се там ферибот. Другият път със стратегическа функция е II-13, 

който осигурява връзката между област Плевен с международния път Е 79, в посока 

към град Видин. Този път свързва Община Бяла Слатина с община Криводол и 

намиращите се там села.  

Общата дължина на общинската пътна мрежа на територията на Община Бяла Слатина 

е 62,880 км. Съставена е от пътища само с категория от IV клас, както следва: 

Общинска  пътна мрежа 

№  

по 

ред 

Път № Наименование на пътя 
Километрично 

 положение 

Дължина 

 /км/ 

1 ІV-11602 /Оряхово - Кнежа/ - Селановци - 

Бърдарски геран - Бяла Слатина 

12+700 -14+700 земен 

14+700-22-700 

10,000 

2 ІV-11618 Червен бряг - Горник - Сухаче - Враняк 14+700 -22+700 земен 8,000 

3 ІV-13018 /Борован - Бяла Слатина/ - Соколаре -

Комарево - Тлачене - Вировско 

0+000 -15+800 15,800 

4 ІV-13302 /Бяла Слатина - Алтимир/ - Търнава -

Гр. Бяла Слатина - Липница - Ботево - 

Хайредин -Бъзовец 

0+000 -10+000 10,000 

5 ІV-13402 /Бяла Слатина - Габаре/ - Тлачене -

Нивянин - Борован - Малорад - /Фурен-

Лесура/ 

0+000 -10+600 10,600 

6 ІV-15006 /Враца - Борован/ - Мраморен - Голямо 

Пещене - Нивянин - Соколаре 

13+100 -19+580 6,480 

7 ІV-15019 Алтимир - Сираково - Рогозен 0+000 -2+000 2,000 

ОБЩО: 62,880 

Таблица 12: Описание на общинска пътна мрежа (Община Бяла Слатина) 

Състоянието на общинската пътна мрежа е крайно незадоволително. Ежегодно 

общината получава целеви средства от държавния бюджет за ремонт и поддръжка на 

четвъртокласната пътна мрежа, но поради силно амортизирания характер на носещите 

настилки и маркировката, тези средства са крайно недостатъчни за основен, качествен 

ремонт. В повечето случай се извършва само повърхностна рехабилитация, със 

запълване на местата с нарушена пътна настилка и зимна поддръжка – 

снегопочистване и опесъчаване. 

4.2. ВиК инфраструктура 

В общината е постигнато 100% водоснабдяване на населението с питейна вода. 

Питейно-битовото водоснабдяване на населението е изцяло от подземни води, 

акумулирани в достатъчно големи обеми. Осигурено е редовно водоподаване във 

всички населени места и в община Бяла Слатина няма целогодишен режим. В по-

високите части на отделни населени места два-три месеца от годината през летния 

сезон има нарушен режим на водоподаване. 
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Домакинствата в община Бяла Слатина като цяло все още използват питейна вода за 

напояване на частни стопанства и в личното животновъдно стопанство, което ги 

превръща в голям потребител на вода е селското стопанство. За голяма част от тях 

съществува възможността да добиват вода от собствени водоизточници. 

Промишлените предприятия, концентрирани предимно в гр. Бяла Слатина са 

следващия по-голям потребител на вода в общината. В момента повечето предприятия 

работят със занижен капацитет, което дава възможност в голяма степен да покриват 

нуждите си от вода от собствени водоизточници, а за питейни нужди се осигурява вода 

от мрежите на “ВиК” ООД – гр. Враца, район Бяла Слатина.  

Общата дължина на водопроводната мрежа на община Бяла Слатина е 469 км. По 

данни на „ВиК Враца“ ООД към края на 2012 г. 

Дължината на вътрешната за населените места мрежа съставлява 70% от изградената 

водопроводна мрежа в общината. 

Водопроводна 
мрежа в метри 

PVC Полиетилен Етернит 
Стомана, 
чугун и 
други 

Поцинковани Общо 

Дължина на 
вътрешната  мрежа 

0 2 689 299 628 23 481 3 339 329 137 

Дължина на 

външната  мрежа 
3 590 300 123 053 12 910 0 139 853 

     
Общо: 468 990 

Таблица 13: Водопроводна мрежа в Община Бяла Слатина (ВиК Враца) 

Видно от предоставената информация, над 90% от вътрешната и над 87% от външната 

водопроводна мрежа е от етернитови тръби, които са силно амортизирани. 

Водопроводната мрежа на общината се захранва от 33 водоизточника, от тях 11 в гр. 

Бяла Слатина, 5 в с. Алтимир, 2 в с. Търнава, 5 в с. Галиче, 6 в с. Бъркачево, 1 в с. 

Тлачене, 2 в с. Габаре и 1 в с. Търнак с общо разрешени годишни водни количества до 

3 021 961 м3. 

В следващата таблица е представена информация за произведената, 

подадената/инкасирана вода от „ВиК Враца“ ООД, към всички абонати на територията 

на общината за периода 2008 – 2013 г. 

Подадена/ 
Инкасирана Вода 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Произведена вода 
(куб.м.) 

1 295 283 866 926 867 219 787 478 959 000 816 224 

Подадена към 
населението 

790 101 759 117 781 394 698 862 764 761 716 738 

Подадена към 
обществен сектор 

121 894 105 508 85 788 88 588 79 501 77 221 

Загуби: -30% 0% 0% 0% -12% -3% 

Общо полезно 
използвана: 

911 995 864 625 867 182 787 450 844 262 793 959 

Таблица 14: Данни за произведена и подадена вода към абонатите в Община Бяла Слатина за 
периода 2008 – 2013 г. (ВиК Враца) 
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По данни на експлоатационното ВиК дружество, в домовете има 100% монтирани 

водомери. Съгласно бизнес плана на експлоатационното ВиК дружество, същото 

осъществява собствен мониторинг на водите, предназначени за питейно-битови нужди.  

Канализация за отпадни води е изградена само в гр. Бяла Слатина. Същата е изградена 

от бетонови тръби с обща дължина 47,1 км, което представлява степен на изграденост 

88,9% от проектната дължина за града и 72% обхванатост на населението в града към 

края на 2012 г., по данни на „ВиК Враца“ ООД. Канализационната мрежа на гр. Бяла 

Слатина е смесена. Само на отделни места в централната градска част и в района на 

десния бряг по течението на р. Скът е предвидена разделна система, като са 

предвидени отделни дъждовни колектори. 

Липсата на канализационна мрежа в селата има отрицателно въздействие върху 

подземните води. С изключение на гр. Бяла Слатина, цялостна канализационна мрежа 

няма изградена в нито едно населено място в общината, а някои села са изобщо без 

канализация. 

Съществена промяна в състоянието на ВиК мрежата в общинския център ще бъде 

отчетена след приключване на работата по изпълнявания мащабен проект: 

„Интегриран проект за водния цикъл на гр. Бяла Слатина“. Проекта е в процес на 

изпълнение, като срока за изпълнение е февруари 2015 г. С реализацията на проекта 

ще бъдат постигнати следните цели, които са ключови както за подобряването на 

качеството на живот, така и за развитието на местната икономика:  

 Осигуряване на населението на питейна вода с подходящо количество и 

качество чрез преустройство и ремонт на съществуващата водопроводна мрежа 

и съоръжения; 

 Ограничаването загубите на вода по протежение на водопроводната мрежа; 

 Увеличаване процента от населението, използващо водопроводната мрежа. 

 Намаляване на прякото изхвърляне на непречистени отпадни води в 

приемниците чрез построяване на ПСОВ; 

 Увеличаване процента от населението, обслужвано чрез канализационните 

мрежи; 

 Увеличаване процента от населението, чиято отпадна вода получава пълна 

обработка.  

Извън работата по този проект, в периода 2007-2011 г. община Бяла Слатина е 

реализирала 12 рехабилитационни проекта в сферата на ВиК на обща стойност 8 

629 641 лв., финансирани от държавното предприятие ПУДООС (Предприятие за 

управление на дейностите по опазване на околната среда). Ремонтни водоснабдителни 

и канализационни дейности са извършени в гр. Бяла Слатина, с. Търнава и с. Попица.  

4.3. Електрификация и енергийна инфраструктура и енергийна ефективност 

Територията на Община Бяла Слатина е 100% електрифицирана. Доставчика на 

електрическа енергия в общината е „ЧЕЗ Електро България“ АД.  
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През последните няколко години са осъществени множество мерки по подмяна на 

дограма и саниране на общинските училища и други общински сгради.  

Към момента все още не са проведени мерки по енергийна ефективност за основното 

средище на културния живот в общината НЧ „Развитие“, а е налице значителна 

необходимост. Спешна необходимост в тази посока е отчетена и по отношение на 

МБАЛ – Бяла Слатина. 

4.4. Комуникационни мрежи 

Община Бяла Слатина има добре развита телекомуникационна инфраструктура и 

достигаща до всяко селище автоматична телефонна мрежа. Всички селища са с 

автоматично входящо и изходящо междуселищно избиране. Продължава въвеждането 

на модерна цифрова комутационна и преносна далекосъобщителна инфраструктура и 

подменяне на съществуващата аналогова. 

Наложилата се през последните години тенденция на намаление на фиксираната 

телефонна плътност и увеличение на мобилната продължава, като стойността на 

показателят „фиксирана телефонна плътност по домакинства” бележи постоянно 

намаление, подобно на процесите в цялата страна, докато за показателя „мобилна 

телефонна плътност” се наблюдава непрекъсната тенденция на увеличение. Мрежите 

на съществуващите мобилни оператори в страната – МОБИЛТЕЛ, ГЛОБУЛ и ВИВАКОМ 

покриват територията на общината. 

Все по-важно за регионалната конкурентоспособност и развитието на фирмите става 

достъпът до Интернет и развитието на информационното общество, с което се 

намаляват препятствията от разстоянието и проблемите на отдалечеността, 

характерни за много периферни райони. 

4.5. Изводи по отношение на инфраструктурното развитие, свързаност и достъпност 

на територията 

 Лошо състояние на общинската и републиканска пътна инфраструктура в 

общината и необходимост от реализиране на мерки по подобряване им; 

 Лошо състояние на тротоарните площи и необходимост от ремонтни дейности в 

тази посока; 

 Все още са налице остарели ВиК съоръжения в общината, поради което е 

необходима подмяна на съществуващи остарели съоръжения, както и 

изграждане на ВиК съоръжения за населението, което не е обхванато от 

някакъв вид ВиК услуга; 

 Необходимост от реализация на мерки за енергийна ефективност за сгради с 

обществено и социално значение; 

 Все още съществуват сгради с обществено значение, които нямат осигурен 

достъп за трудно подвижни лица; 

 Необходимост от обезпечаване на уличното осветление във всички населени 

места с енергоспестяващи осветителни тела. 
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5. Екологично състояние и рискове 

5.1. Биологично разнообразие, защитени територии и натура 2000 

На територията на общината, въпреки съществуващата урбанизация и силно 

антропогенно въздействие върху околната среда се е запазила като защитена 

местността „Китката” в Агино бранище.  

Освен местността „Китката“, по данни от регистъра на Изпълнителна агенция по 

околна среда (http://eea.government.bg) съществува защитена зона „Карлуковски 

карст“ - Защитена зона по Директива за птиците, която припокрива защитена зона по 

Директива за местообитанията с площ от 14 211 хектара. Зоната заема части както в 

границите на община Бяла Слатина, така и на общините Мездра, Роман, Луковит и 

Червен бряг. 

Доброто качество на атмосферния въздух е една от жизнено важните 

характеристики на качеството на живот на хората. Изключителната чувствителност на 

общественото мнение към замърсяване на въздуха налага непрекъснат контрол на 

концентрациите на основните показатели, характеризиращи качеството на 

атмосферния въздух в приземния слой – обща прах, серен диоксид, азотен диоксид, 

сероводород, оловни аерозоли, амоняк, фенол, NO, Co. Контролът на състоянието на 

атмосферния въздух в района на общината се извършва по предварително изготвена 

програма от Мобилната автоматична станция на РИОСВ – Плевен. 

За качеството на атмосферния въздух от голямо значение са следните климатични 

елементи: слънчево греене и сумарна слънчева радиация, температура на въздуха, 

влажност, валежи, посока и скорост на вятъра, тихо време и други. Всички тези 

фактори влияят на разсейването и преноса на емитираните вредни вещества във 

въздушния басейн. 

Района на община Бяла Слатина се характеризира с добра радиационна 

характеристика, която не стимулира вторични химични реакции за повишаване нивото 

на замърсяване на въздуха. 

Метеорологичните характеристики въздействат пряко върху разпространението на 

замърсителите в атмосферния въздух. Нивото на замърсяване на въздуха се определя, 

както от количеството изхвърляни газове от различни източници, така и от характера 

на разсейването им в атмосферата. За оценка на възможното замърсяване на въздуха 

се използва понятието „потенциал на замърсяване на въздуха”. Той се явява функция 

от метеорологичните и топографски параметри, които обуславят преноса и 

разсейването на замърсители. 

По този показател, община Бяла Слатина се характеризира с висок потенциал на 

замърсяване, тъй като в 77% от дните, вятърът е със средна скорост до 1 м/сек. В 

обобщение, от климатична гледна точка най-неблагоприятен за качеството на въздуха 

е зимният сезон, когато е най-голям броя на дните с мъгли и ниското количество 

слънчева радиация. Всички тези фактори водят до задържане на замърсители от 

местни източници в приземния въздушен слой.  

На територията на общината няма действащи големи горивни инсталации. 

http://www.opac.government.bg/
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Поради липса на централно топлофициране почти всяко предприятие има собствена 

парнокотелна инсталация на мазут, нафта или твърдо гориво. Най-голяма 

концентрация на такива обекти има в гр. Бяла Слатина. До този момент няма 

газифицирани промишлени и административни сгради. 

Действащите промишлени предприятие в района на общината нямат изградена 

собствена система за наблюдение качествата на въздуха. 

Няма точна информация за отоплителните инсталации в бита. През последните години 

се увеличи броя на домакинствата, използващи твърдо гориво за отопление. 

Важни предпоставки за нивото на замърсяване от МПС са гъстотата на пътната мрежа, 

наличието на пътища от висок клас (автомагистрали) и интензивността на трафика, 

което не е характерно за територията на общината. В общинския център транзитното 

движение е изнесено частично по обходен път,  което решава отчасти проблема с 

автомобилния трафик.  Ежегодно се актуализира и оптимизира транспортната схема, 

като са въведени следните мерки за ограничаване на вредното въздействие на 

автомобилите върху качеството на атмосферния въздух: 

 ограничение на скоростта в населените места; 

 разширяване пешеходната зона в централната градска част; 

 ограничаване трафика на автобусния транспорт през населените места. 

До този момент не е правена преценка на влиянието на автобусните извънградските 

превози и товарния превоз. Независимо от това може да се обобщи, че подвижните 

източници на емисии оказват значимо отрицателно въздействие върху качеството на 

атмосферния въздух в населените места. Този източник би следвало да е на особено 

внимание на общинската администрация, която трябва да използва най-оптималните 

решения по организацията на транспорта в населените места. 

Основен източник на неприятни миризми се явяват торищата около личните 

стопанства и битово-фекалните води при домакинства с неизградена канализация. 

Община Бяла Слатина се характеризира с климатични фактори, обуславящи висок 

потенциал на замърсяване на атмосферния въздух (особено през зимния сезон) от 

местни източници. Същевременно в пункта за мониторинг на качеството на 

атмосферния въздух на РИОСВ – гр. Плевен не са регистрирани стойности на вредни 

вещества над допустимите концентрации, а качеството на въздуха бележи тенденция 

към трайно подобряване. Локалните инсталации за отопление на сгради са източници 

на серни окиси, прах и сажди в атмосферния въздух. Работещите промишлени 

предприятия не замърсяват въздуха с наднормени стойности. 

Количеството на повърхностните води на общината се изчислява като сума от 

повърхностните води, които се генерират на територията й главно от валежи и 

количеството води, влизащи в общината чрез реките Скът, Марла и Бриша. Върху 

територията на общината средно годишно падат 520 – 550 мм валежи. От тях в реките 

се отичат само 30%, а останалата част от валежната водна маса се губи в изпарение. 

Следователно нашите водни ресурси съставляват едва 30% от валежния воден 

произход. Този показател е важен за засушливия характер на климата в района. От 

валежните води 20% се оттича в реките и 10% се просмуква в почвата. За целите на 
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определянето на водните количества са използвани данни от Националния институт по 

хидрология и метеорология /НИХМ/ за количеството паднали валежи и за дебита на 

река Скът в пункт след гр. Бяла Слатина, при с. Търнава на РИОСВ Враца.  

Данните показват, че след 2001 г. режимът на реката е силно променен. Дебита на р. 

Скът има стабилна тенденция на намаляване през август и септември и леко 

увеличаване за юни и юли. Това може да бъде обяснено с нарастването на 

водоползването за стопански нужди и количеството паднали валежи. 

Подземни води в района са обусловени от характера на геоложкия строеж и 

хидроклиматичните условия. Наличието на хоризонтално наслоени пластове от 

варовици, пясъчници, мергели и глини, покрити с льос и льосовидни глини, слабо 

дренирани благоприятстват акумулиране на значителни количества подземни води. 

Водоносните хоризонти в общината са кватернерни. Те са свързани към чакълените 

отложения и са в пряка хидравлична връзка с р. Скът. Нивото на подпочвените води на 

гр. Бяла Слатина край реката е само на 2 м, а за останалите райони на града се движи 

между 4-8 м дълбочина. Във високите части на полупланинските селища те се откриват 

на дълбочина над 30 м.  

Като цяло качеството на подземните води е добро и съдържанието на основните 

компоненти не надвишава определените стойности за прага на замърсяване на 

подземни води. В заключение можем да кажем, че община Бяла Слатина се нарежда в 

категорията със средна обезпеченост с водни ресурси – едно сравнително добро място 

за българска община.  

На територията на общината има изградени общо 17 язовира, 34 рибарници и 2 блата 

– общинска собственост. Има 12 броя потенциално опасни язовира, поради остарялото 

им техническото състояние. На територията на община Бяла Слатина няма открити 

източници на минерални води. 

Ежегодно се извършват огледи на речните корита на р. Скът,  р. Марла и р. Бриша и 

деретата преминаващи през населените места на общината. Установено е, че в голяма 

част те са обрасли с храсти и дървета, има изхвърлени битови отпадъци, което 

намалява проводимостта на речните корита и ги прави потенциално опасни при 

пълноводие на реките. 

5.2. Управление на отпадъците 

В сферата на отпадъците местната администрация успешно е защитила проект 

„Подобряване на инфраструктурата за управление на отпадъците в Община Бяла 

Слатина” на стойност 907 200 лв. пред Министерство на околната среда и водите. 

Съгласно изискванията на ЕС общината е закрила депото за битови отпадъци, като 

същите се транспортират и обработват от Регионално депо Оряхово. За целите на по-

добро публично обслужване в унисон с опазване на околната среда, местната 

администрация е инициирала и изпълнила, в периода 2009-2010 г., проект 

„Усъвършенстване на системата за организирано събиране и транспортиране на битови 

отпадъци от община Бяла Слатина, който е финансирала с безлихвени заеми от 

ПУДООС. 

Събирането на битовите отпадъци в град Бяла Слатина се осъществява веднъж 

седмично, а в 14 села на територията на общината два пъти месечно. Битовите 
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отпадъци се събират в контейнери и кофи за боклук. Контейнерите са с обем 1,1 куб. 

м., а кофите са 110 л. От 2010 г. насам общината е подписала договор с регионалното 

депо край Оряхово, до където е и организирано извозването и депонирането на 

отпадъците от общината. Дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване се 

реализират от общинско предприятия „Чистота и строителство”. 

Важен момент е въпроса с разделното събиране. На 27.04.2007 г. общината е сключила 

договор с „Екопак България“ АД, който е в сила и към момента. В съответствие с 

договорните ангажименти има изградена система за разделно събиране на отпадъци от 

опаковки на територията на общинския център – гр. Бяла Слатина. Към май 2014 г. 

разполагаемостта с контейнери е, както следва: 33 сини контейнери с обем 1.5 куб. м. 

(за хартиени и композитни отпадъци от опаковки), 34 жълти контейнери с обем 1.5 

куб. м. (за пластмасови и метални отпадъци от опаковки), 40 зелени контейнери с обем 

1.5 куб. м. (за стъклени отпадъци от опаковки). Стартираната инициатива за разделно 

събиране на отпадъците обхваща само някои райони на общинския център. Реално 

населението няма изградена култура за разделно събиране, каквато е тенденцията и 

на национално ниво.  

Към момента земни маси и инертни отпадъци се депонират на площадка, находяща се 

в кв. 104 , ул. „Сладница“, в източната част на гр. Бяла Слатина. Следва да се има 

предвид, че след изграждането на обособена клетка за строителни отпадъци в 

Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Оряхово, Вълчедръм, Козлодуй, 

Хайредин, Мизия, Бяла Слатина, Борован, Кнежа, ще стартира извозването на 

негодните за оползотворяване строителните отпадъци там. По отношение на 

оползотворяването на годните за тази цел строителните отпадъци, същите се ползват 

главно за технологично запръстяване. 

Община Бяла Слатина, както и много други общини, за които селското стопанство е 

основен отрасъл, изпитва сериозни затруднения със селскостопанските отпадъци. 

Проблема идва от липсата на конкретно законодателство по този въпрос и 

отглеждането на селскостопански животни в населените места.  В тази връзка, кмета 

на Общината е издал заповед на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 

22 (1) от ЗУО с която са определени поземлени имоти (ПИ), върху които да се 

разполагат площадките за биоразградими отпадъци по населени, на територията на 

община Бяла Слатина. Такива имоти са определени за всичките 15 населени места в 

общината. Към момента на определените площадки се разполагат събраните 

биоразградими отпадъци по населени места. Поддръжката на площадките се 

осъществява чрез разриване с булдозер. 

На територията на община Бяла Слатина са разположени 3 броя складове за 

съхранение на негодни и излезли от употреба препарати за растителна защита (ПРЗ), 

които се намират в селата Попица, Враняк и Драшан. След извършена проверка на 

19.10.2012 г. бяха дадени предписания по отношение на тези три склада. Като 

16.05.2013 г. всички дадени предписания са изпълнени, като трите склада за ПРЗ се 

намират на места, които са безопасни при проливни дъждове и евентуални свлачища. 
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Поетапното намаляване на количествата на депонирани отпадъци на територията на 

община Бяла Слатина е планирано да бъде постигнато, чрез въвеждане на ефективно 

разделно събиране на отпадъци на територията на цялата община, като събирането на 

специфичните потоци отпадъци ще доведе до изпълнение на изискванията на ЕС за 

намаляване на количеството и обема на битовите отпадъци и до изпълнение на 

изискванията на ЗУО и подзаконовите му нормативни актове.  

 

5.3. Изводи по отношение на екологичното състояние и рисковете 

 Необходимост от мерки за опазване на защитените зони и територии в 

общината; 

 Необходимост от реализирането на дейности, свързани с осигуряването на 

пречистване на отпадните води в общината, за районите, които не са обхванати 

от настоящия проект за водния цикъл на гр. Бяла Слатина, включващ 

изграждането на ПСОВ; 

 Необходимост от реализация на дейности по рекултивация на старото сметище 

на общината; 

 Необходимост от провеждане на активна политика по отношение на 

намаляването на количествата депонирани биоразградими, строителни и битови 

отпадъци, в съответствие с националните приоритети в това направление;  

 Необходимост от разработване и стартиране на ясна и резултатна стратегия за 

популяризиране на разделното събиране и отвеждане на отпадъци. 

 

6. Административен капацитет 

Община Бяла Слатина изпълнява своите функции съгласно ЗМСМА чрез структура, 

приета с Решение № 193 на Общинския съвет от месец август 2012 г. Общинска 

администрация Бяла Слатина е структурирана в 6 дирекции и един отдел. Заетият 

персонал в общината е 136 служители, от които 94 бр. е персонала на общинската 

администрация и  42 души са заети с допълнителни дейности и звена, както следва: 

звено „Общинска охрана“, дейност „Радиотранслационни възли“, „Други дейности по 

отбраната“, дейност „Други дейности по здравеопазването“, дейност „Други дейности 

по образование“, дейност „Здравен кабинет в детски градини и училища“, персонал, 

назначен по реда на ПМС 66/96 г. 

Администрацията се подразделя на обща и специализирана. Общата администрация 

осигурява технически дейността на органите на местната власт и на специализираната 

администрация и извършва дейности по административното обслужване на 

физическите и юридическите лица. Специализираната администрация подпомага и 

осигурява осъществяването на правомощията на органите на местната власт.  

Структура на администрацията на Община Бяла Слатина:  

 Кмет на община – 1 бр.;  

 Кметове на кметства и специалисти към кметствата – 27.5 бр.;  
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 Заместник-кметове – 3 бр.;  

 Секретар на община-1 бр.;  

 Звено Вътрешен одит – 2 бр.;  

 Обща администрация и Специализирана администрация и съответните им 

дирекции: Дирекция „Административно-правно и информационно обслужване”, 

Дирекция „Бюджет и счетоводство”, Дирекция „Устройство на територията и 

строителство”, Дирекция „Разработване на проекти”, Дирекция „Хуманитарни 

дейности”, Дирекция „Общинска собственост, обществени поръчки и екология”.  

Назначените служители за 2013 г. са общо 14 души (14.9% от общата численост), от 

които 4 главни специалисти, 8 експерта и 2 старши счетоводителя. 

През последните няколко години, общинската администрация натрупа значителен опит 

при управление и реализация на различни проекти, включително такива финансирани 

със средства от структурните фондове на ЕС. Общината е един от първенците по 

усвоени средства по програми на ЕС, като са реализирани 23 проекта, на стойност над 

34 млн. лв. 

От друга страна през последните няколко години бяха осъществени и продължават да 

се реализират проекти, с финансовата подкрепа на Оперативна програма 

„Административен капацитет“, съфинансирани от Европейския социален фонд на ЕС, с 

които се цели повишаване на капацитета на администрацията. Проектите са, както 

следва: 

 „Ефективни местни политики – гаранция за устойчиво развитие на Община Бяла 

Слатина”, на обща стойност: 79 442,16 лв.; 

 „Подобряване структурата на администрацията в община Бяла Слатина, чрез 

прилагане на Функционален анализ“ на обща стойност: 59 146,94 лв.; 

 „Модерна и ефективна администрация в Община Бяла Слатина” на обща 

стойност: 89 552,79 лева; 

В рамките на изпълнените проекти бе постигнато повишаване на качеството на 

обслужване на ползвателите на услугите от общината, бе повишен капацитета на 

служителите на администрацията и бяха премахнати дублиращи се функции в рамките 

на администрацията, както и се постигна оптимизиране на разходите на общината. 

През 2013 г. община Бяла Слатина получи Етикет за иновации и добро управление на 

местно ниво за периода 2013 – 2015 г. Този етикет се присъжда на местни власти, 

които приемат и прилагат в дейността си 12 основни принципа на добро управление, 

на база оценка по обективни показатели. Европейския етикет е основен елемент от 

прилагането на Стратегия за иновации и добро управление на местно ниво, приета и 

прилагана от Съвета на Европа. Конкретните принципи, са както следва: 

 Честно провеждане, представителност и обществено участие по време на 

избори; 

 Отзивчивост; 

 Ефикасност и ефективност; 
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 Откритост и прозрачност; 

 Върховенство на закона; 

 Етично поведение; 

 Компетентност и капацитет; 

 Иновации и отвореност за промени; 

 Устойчивост и дългосрочна ориентация; 

 Стабилно финансово управление; 

 Човешки права, културно разнообразие и социално единство; 

 Отчетност. 

От гледна точка на информационно осигуряване на общинската администрация, към 

момента функционира новоизградената свързаност между 14-те кметства и кметски 

наместничества и сървъра на общината, посредством която всички населени места 

имат достъп до деловодна програма „Акстър“. През 2013 г. с тази програма са свързани 

и общинските предприятия „Чистота и строителство“ и „Пазари и социални дейности“, 

отдел „Местни данъци и такси“ и 10 от учебните заведения в общината.  

През 2012 г. във всички кметства е внедрен ПП „Акстър“ – каса, с който се улеснява и 

автоматизира работата по събирането на таксите за извършените административни 

услуги. 

6.1. Изводи по отношение на административния капацитет 

 Натрупан опит при управление и реализация на проекти, финансирани със 

средства от структурните фондове на ЕС; 

 Въведена и работеща свързаност между населените места в общината по 

отношение на информационно осигуряване; 

 Въведена и работеща електронна система за документооборота и изпълнение на 

сроковете на предлаганите услуги; 

 Въведена система за електронна система за сигнализиране на корупция и 

електронна кутия за мнения и предложения; 

 Необходимост от въвеждане на услугата обслужване „на едно гише“; 

 Необходимост от въвеждане на пълна система за интегрирано и комплексно 

административно обслужване – е-община; 

 Необходимост от постоянно повишаване на знанията и уменията на експертните 

служители в сферите на работата им. 
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7. SWOT анализ 

Социално-икономическия анализ на процесите в общината ясно дефинира състоянието 

и проблемите в административната единица. Като добър метод за разграничаване и 

ясно представяне на откроилите се заключения, в практиката се е наложил SWOT-

анализа като инструмент, чрез който ясно, точно и разбираемо информацията се 

представя в четири квадранта. Този вид анализ може да бъде определен като 

качествен аналитичен и прогностичен метод, който конкретизира въздействието на 

вътрешните и външните фактори за развитие на общината и дава информация за 

конкретизация на подходяща стратегия за постигане на целите на развитието.  

По-долу е представена общата матрица за SWOT-анализ, която отразява 

взаимодействието на вътрешните фактори (силни и слаби страни) и външните фактори 

(възможности и заплахи). 

Силни страни 

 Окрупнено и модерно производство на 

селскостопанска продукция в сферата 

на зърнените и маслодайните култури; 

 Наличен свободен промишлен и 

сграден общински фонд, готов за 

реализация при проява на 

предприемачески инициативи; 

 Сравнително висок брой на учебните 

заведения в общината с тясна 

професионална специализация и 

подобрена материално-техническа 

база; 

 Традиции в шивашката индустрия; 

 Сравнително добре изградена 

инфраструктура (пътна 

инфраструктура, ВиК) в градската 

част на общината; 

 Задоволително ниво на инициативите 

в областта на културата и спорта; 

 Липса на екологични замърсители и 

съответно сравнително висока степен 

на чистота на екологичната среда; 

 Натрупан опит при управление и 

реализация на  проекти, финансирани 

със средства от Структурните фондове 

и други донорски програми; 

 Започнат процес по въвеждане на 

Слаби страни 

 Неблагоприятна и влошаваща се 

демографска картина; 

 Ниска заетост и висока безработица; 

 Ниска предприемаческа активност и 

липса на средни и големи 

предприятия; 

 Под средните за страната доходи; 

 Хомогенно по отношение на 

отглежданите култури земеделско 

производство с висока технологична 

обезпеченост и ниска необходимост 

от работна ръка; 

 Разминаване между нуждите на 

бизнеса и подготвяните от 

професионалните училища кадри; 

 Намаляваща бизнес активност; 

 Ограничено зеленчукопроизводство; 

 Ограничено животновъдство; 

 Липса на предпоставки за развитие на 

туризъм; 

 Недостиг и трудно привличане на 

нови специалисти за МБАЛ, както и 

недостатъчна материална 

обезпеченост; 

 Голям брой неосигурени лица; 

 Липса на експертна работна ръка за 
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комплексно административно 

обслужване; 

 Сравнително ниски разходи за 

предприемаческа активност (ниска 

цена на наемни площи и работна 

ръка);  

 Добре развита система за социално 

подпомагане и социални грижи; 

 Развито и активно гражданско 

общество и участие в процеса на 

вземане на решения на местно ниво. 

предприемаческа активност извън 

нискоквалифицирания труд; 

 Липса на работещо тържище, което 

да стимулира развитието на различни 

култури в земеделието; 

 Незадоволително състояние на 

уличната мрежа (включително 

тротоарни площи), особено в селата 

на общината; 

 Недоизградена канализационна 

мрежа в селата от общината; 

Възможности 

 Привличане на нов бизнес, който да 

се възползва от сравнително ниските 

оперативни разходи в общината; 

 Продължаване на високата активност 

по отношение на усвояване на 

средства по Европейски програми и 

проекти, във връзка с публични 

разходи и доизграждане на общия 

модерен вид на общината; 

 Фокусиране върху малки земеделски 

стопанства с фокус „био 

производство“ с реализация във висок 

ценови сегмент; 

 Въвеждане на големия брой незаети в 

пазара на труда; 

 Насърчаване на спорта, чрез развитие 

на спортна инфраструктура; 

 Създаване на условия за развитие на 

селски туризъм; 

 Обратен миграционен процес, при 

който образовани и млади хора се 

завръщат на територията на общината 

добавяйки стойност в нови начинания 

чрез натрупания си опит, 

квалификация и експертиза. 

Заплахи 

 Запазване и/или засилване на 

негативните миграционни процеси и 

ефектите от тях; 

 Задълбочаване на негативната 

тенденция в бизнес активността и 

бизнес сантимента  в общината; 

 Увеличаване на битовата 

престъпност; 

 Ново икономическо забавяне със 

съпътстващите го намалено 

потребление, заетост и достъп до 

финансиране; 

 Попадане на общината в състояние на 

изолация по отношение на общите за 

региона процеси; 

 Затруднен достъп на хората до 

здравна помощ в случай на 

обстоятелства, водещи до 

преустановяване на дейността на 

МБАЛ; 

Таблица 15: SWOT – анализ на община Бяла Слатина 

Връзката между така дефинираните слаби страни и заплахи очертават основните 

проблеми на текущото и бъдещо развитие на общината. Връзката между дефинираните 
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силни страни и заплахи определя конкретните рискове, пред които е изправена 

общината, а връзката между слабите страни и възможностите дава информация за 

ограниченията пред бъдещото развитие.   

Слаби страни Заплахи 

Силни страни Заплахи 

Слаби страни  Възможности 

Фигура 3: Връзка между вътрешни и външни фактори за развитие 

  

проблеми 

рискове 

ограничения 
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II. ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ЗА 

ПЕРИОДА 2014 – 2020 Г. 

С оглед резултатите от разработения социално-икономически и SWOT анализи и 

съответните получени конкретни изводи за всяка отделна област на развитие на 

общината, в настоящият раздел ще бъдат дефинирани конкретните цели, приоритети, 

мерки и проекти за реализация за периода 2014 – 2020 г. Съществена роля при 

формулирането имат заинтересованите страни и по конкретно представители на 

гражданските структури в общината, представители на бизнеса в общината и 

общинската администрация.  

В процеса на разработване на социално икономически анализ бяха проведени 

интервюта и фокус групи с цитираните представители на заинтересованите страни. 

Същите взеха дейно участие и очертаха конкретните проблеми, напредък и 

необходимост за развитие в бъдеще, както в качеството им на граждани на общината, 

така и в качеството им на представители на съответните структури. Тяхното мнение е 

отчетено и е взело своето място при конкретното формулиране на стратегическата 

част на плана. 

Основен момент при разработването на стратегическата част от Общинския план за 

развитие е дефинирането на конкретна визия за общината. С оглед последователност 

и дългосрочно планиране и за този програмен период конкретната дефинирана 

визия за развитие на Община Бяла Слатина за периода 2014 – 2020 г. е: 

„Бяла Слатина – съвременна европейска община с добре развито земеделие, 

нарастващ стандарт на живот и привлекателна среда за пълноценна 

реализация на личността.“ 

Съобразно така дефинираната визия се формулира обща цел, като освен нея ще бъдат 

развити и: 

 Стратегическите цели за развитие на общината; 

 Приоритети, с оглед постигане на дефинираните стратегически цели; 

 Специфични цели, в рамките на всеки определен приоритет; 

 Мерки за постигане на посочените специфични цели; 

 Конкретни дейности и проекти, които следва да бъдат осъществени, с оглед 

прилагане на мерките. 

Конкретните принципи, които се прилагат при осъществяване на стратегическото 

планиране, са както следва: 

 Координация на отделните интервенции – съществен момент при разработване 

на отделните стратегически елементи е постигането на координация и 

взаимовръзка както между всеки от тях така и по отношение на стратегическите 

цели и приоритети на областно, регионално, национално и европейско ниво за 

периода; 
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 Ограничаване на приоритетите и концентрация на ресурсите – друг важен 

принцип е да се фокусира вниманието върху няколко конкретни постижими и от 

съществено значение приоритета, които са пряко свързани с поставената визия 

и стратегически цели за развитие и да не се допусне размиване и хаотичност; 

 Интегрираност на интервенциите – конкретните стратегически елементи  ще се 

характеризират с последователност, логическа връзка, допълняемост и 

надграждане; 

 Устойчивост на приоритетите – залаганите приоритети и интервенции ще бъдат 

свързани с постигане на политиките по отношение на устойчиво развитие, като 

краткосрочните и средносрочните поставени цели ще бъдат обвързани пряко с 

постигането на дългосрочните такива, както на местно, така и на регионално и 

национално ниво. Освен това ще се търсят варианти и възможности за 

осигуряване на растеж при прилагане на принципите за опазване на околната 

среда. 

Съществен момент тук е разработването и прилагането на общинския план и в 

частност на стратегическата му рамка като част от общата система за стратегическо 

планиране и програмиране на регионалното развитие, установена със законодателните 

разпоредби и в рамките на националната политика за регионално развитие без да бъде 

нарушавана самостоятелността на общината. 

Следващият основен елемент при стратегическото планиране на общинско ниво е 

поставянето на обща цел, която следва поставената визия за развитие на общината. 

Именно в тази връзка и с оглед конкретните дефинирани потребности, е формирана 

следната обща цел: Създаване на условия за стимулиране на специфичните за 

общината сектори, развитие на устойчива заетост и създаване на достъпна 

среда. 

С оглед постигане на така дефинираната Обща цел, се залагат следните конкретни 

стратегически цели: 

 Стимулиране на икономическото развитие в общината; 

 Съхранение и развитие на човешкия потенциал в общината, включително на 

групите в риск; 

 Подобряване на териториалната устойчивост и свързаност на общината. 

В следващата таблица е представена информация за дефинираните основни 

стратегически цели и съответствието им с целите на Областната стратегия за развитие, 

на РПР на Северозападния регион, на Националната програма за развитие: България 

2020 и на Националната стратегия за регионално развитие. 
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Общински план за 

развитие на Община 
Бяла Слатина  

(2014 - 2020 г.) 

Областна стратегия 

за развитие Област 
Враца  

(2014 - 2020 г.) 

Регионален план за 

развитие  на 
Северозападен регион 

(2014 - 2020  г.) 

Национална програма за 
развитие България 2020 

Национална стратегия за 

регионално развитие 2012-
2022 

Стратегическа цел 1 Стратегическа цел 1 Стратегическа цел 1 Цел 3 Стратегическа цел 1 

Стимулиране на 
икономическото 

развитие в общината  

Стимулиране и развитие 
на местната икономика 

Развитие на 
конкурентоспособна  

икономика чрез 
насърчаване на собствения 

потенциал на СЗР 

Повишаване на конкурентоспособността 
на икономиката чрез осигуряване на 

благоприятна бизнес среда, насърчаване 
на  

инвестициите, прилагане на иновативни 
решения и повишаване на ресурсната 

ефективност 

Икономическо сближаване в 
европейски, национален и 

вътрешнорегионален план чрез 
развитие на собствения потенциал на 

районите и опазване на околната среда. 

Стратегическа цел 2 Стратегическа цел 2 Стратегическа цел 2 Цел 1 Стратегическа цел 2 

Съхранение и 
развитие на човешкия 

потенциал в 
общината,  

включително на 
групите в риск 

Съхранение и развитие на 
човешкия капитал на 

общините в областта с 
фокус върху младите хора, 
хората в третата възраст и 
уязвимите социални групи 

Съхранение и развитие на 
човешкия потенциал 

Повишаване на жизнения стандарт чрез 
конкурентоспособно образование и 
обучение, създаване на условия за 

качествена  
заетост и социално включване и 

гарантиране на достъпно и качествено 
здравеопазване  

Социално сближаване и намаляване на 
регионалните диспропорции в 

социалната сфера чрез създаване на 
условия за развитие и реализация на 

човешкия капитал 

Стратегическа цел 3 Стратегическа цел 3 Стратегическа цел 3 Цел 2 Стратегическа цел 3 

Подобряване на 
териториалната 
устойчивост и 

свързаност на 
общината 

Подобряване и развитие 
на териториалната 

устойчивост и свързаност 
на общините в областта 

Подобряване на 
териториалната устойчивост 

и свързаност 

Изграждане на инфраструктурни мрежи, 
осигуряващи оптимални условия за 

развитие на икономиката и качествена и  

здравословна околна среда за 
населението 

Териториално сближаване и развитие 
на трансграничното, 

междурегионалното и 
транснационалното сътрудничество 

Стратегическа цел 4 

Балансирано териториално развитие 
чрез укрепване на мрежата от градове-
центрове, подобряване свързаността в 

районите и качеството на средата в 
населените места 

Таблица 16: Съгласуваност на стратегическите цели с целите на национално, регионално и областно ниво 
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Приоритет 

1.2 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стратегическа цел 1: 

Стимулиране на икономическото 

развитие в общината 

Стратегическа цел 2: 

Съхранение и развитие на човешкия 

потенциал в общината,  включително на 

групите в риск 

Стратегическа цел 3: 

Подобряване на териториалната 

устойчивост и свързаност на общината 

Приоритет 

1.1 

Специфична цел: 1.1.1 
 
Мерки и дейности 1.1.1 
 
 
Специфична цел 1.1.2 
 
Мерки и дейности 1.1.2 
 
Специфична цел 1.1.3 
 
Мерки и дейности 1.1.3 
 

Приоритет 

2.1 

Приоритет 

2.2 

Приоритет 

2.3 

Специфична цел: 1.2.1 
 
Мерки и дейности 1.2.1 
 
 
Специфична цел 1.2.2 
 
Мерки и дейности 1.2.2 
 

Специфична цел: 2.1.1 
 
Мерки и дейности 2.1.1 
 
 
Специфична цел 2.1.2 
 
Мерки и дейности 2.1.2 
 
 
Специфична цел 2.1.3 
 
Мерки и дейности 2.1.3 
 
 
Специфична цел 2.1.4 
 
Мерки и дейности 2.1.4 
 

Специфична цел: 2.2.1 
 
Мерки и дейности 2.2.1 
 
 
Специфична цел 2.2.2 
 
Мерки и дейности 2.2.2 
 

ВИЗИЯ НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА: 

БЯЛА СЛАТИНА – СЪВРЕМЕННА ЕВРОПЕЙСКА ОБЩИНА С ДОБРЕ РАЗВИТО ЗЕМЕДЕЛИЕ, НАРАСТВАЩ СТАНДАРТ НА ЖИВОТ И ПРИВЛЕКАТЕЛНА СРЕДА ЗА ПЪЛНОЦЕННА 
РЕАЛИЗАЦИЯ НА ЛИЧНОСТТА. 

Обща цел на Община Бяла Слатина: 

Създаване на условия за стимулиране на специфичните за общината сектори, развитие на устойчива заетост и създаване на достъпна среда. 

Специфична цел: 2.3.1 
 
Мерки и дейности 2.3.1 
 
 
Специфична цел 2.3.2 
 
Мерки и дейности 2.3.2 
 
 

Приоритет 

2.4 

Специфична цел: 2.4.1 
 
Мерки и дейности 2.4.1 
 
 
Специфична цел 2.4.2 
 
Мерки и дейности 2.4.2 
 

Приоритет 

3.1 

Приоритет 

3.2 

Приоритет 

3.3 

Специфична цел: 3.1.1 
 
Мерки и дейности 3.1.1 
 
 
Специфична цел 3.1.2 
 
Мерки и дейности 3.1.2 
 
 
Специфична цел 3.1.3 
 
Мерки и дейности 3.1.3 

Специфична цел: 3.2.1 
 
Мерки и дейности 3.2.1 
 
 
Специфична цел 3.2.2 
 
Мерки и дейности 3.2.2 
 

Специфична цел: 2.3.1 
 
Мерки и дейности 2.3.1 
 
 
Специфична цел 2.3.2 
 
Мерки и дейности 2.3.2 
 
 

Приоритет 

3.4 Специфична цел: 2.4.1 
 
Мерки и дейности 2.4.1 
 
 
Специфична цел 2.4.2 
 
Мерки и дейности 2.4.2 
 

Специфична цел: 3.3.1 
 
Мерки и дейности 3.3.1 
 
 

Специфична цел: 3.4.1 
 
Мерки и дейности 3.4.1 
 
 

Фигура 4: Дърво на стратегическата рамка на община Бяла Слатина за периода 2014 – 2020 г. 
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Стратегическа цел 1: Стимулиране на икономическото развитие в общината  

Стратегическата цел е дефинирана, за да определи основните потребности и 

потенциал за развитие на общината, свързани със състоянието на икономическото й 

развитие и конкурентоспособността на местната икономика.  

С цел постигане на траен и стабилен растеж, Общината следва да мобилизира 

специфичния си потенциал и да имплементира в реална среда, наложилите се добри 

практики. Едновременно с това, усилията ще бъдат фокусирани върху предоставянето 

на целенасочена подкрепа за съществуващия малък и среден бизнес, повишаване на 

предприемаческата активност на местно ниво за създаването на нови малки и средни 

предприятия от една страна, както и реализиране на дейности, свързани с 

привличането на нови външни инвестиции (местни и чуждестранни инвестиции). По 

този начин развитието на съществуващите МСП и създаването/привличането на нови 

предприятия ще има директен ефект върху повишаването на местната заетост, 

увеличаването на разполагаемите доходи на населението и засилването на тяхната 

мотивация да останат в общината. При реализацията на тези приоритети специално 

внимание ще бъде обърнато върху насърчаването на развитието на селското 

стопанство и създаване на условия за реализиране на връзка между селскостопанската 

продукция и потребностите на промишлеността и търговията в региона.  

По същество общината и гражданските структури имат ограничени възможности за 

директно въздействие върху икономическия растеж, поради което са предвидени 

действия и мерки с фокус върху стимулиране на съществуващия бизнес,  създаване на 

предпоставки за развитие на нови бизнес начинания и привличане на инвеститори. 

Основни политики на ЕС на ниво просперитет и растеж са стимулиране повишаването 

на конкурентоспособността на МСП; подобряване на бизнес средата; повишаване на 

производителността; улесняване на достъпа до нови пазари и интернационализацията 

на българските фирми, съкращаване на пътя до крайните клиенти (особено за 

хранително-вкусовата промишленост); разработване, пазарна реализация и маркетинг 

на нови продукти, процеси, услуги и бизнес-модели; засилено навлизане и трансфер на 

иновациите на пазара; достъпа до и широкото използване на ИКТ, ресурсната 

ефективност, достъп до качествени бизнес консултации и т.н. Именно в този контекст, 

е предвидено общината да осъществи подпомагане и стимулиране, както за 

съществуващия бизнес, така и за нови начинания, с оглед реализиране на проекти в 

тази посока и възползването от предоставените възможности.  

Конкретно за постигане на така поставената стратегическа цел, са дефинирани 

следните приоритети: 

Приоритет 1.1: Подкрепа за малките и средни предприятия и подобряване на бизнес 

средата, насърчаване на предприемачеството и въвеждането на иновации. 

Работата по този приоритет, включва следните три основни специфични цели: 

запазване и стимулиране на съществуващия малък и среден бизнес, насърчаване на 

предприемачеството и въвеждане на иновации, развитие, оптимизиране и разширяване 

на отрасловата структура на селското-стопанство и подобряване на връзката му с 

търговията и промишлеността, които е предвидено да бъдат постигнати, чрез 

прилагане на конкретни мерки, дейности и проекти. 



 
 

 

Проект „Ефективни местни политики – гаранция за устойчиво развитие на община Бяла Слатина“ се изпълнява съгласно 

Договор № 13-13-129/29.10.2013 г., с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, 

бюджетна линия BG051PO002/13/1.3-07, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд 

Проектът  се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“ 
(www.opac.government.bg),  съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.  

 67 

 

Приоритет 1.2: Подобряване на инвестиционния климат и привличане на инвеститори в 

подходящи за общината сектори, включително създаване на условия за развитие на 

публично-частни партньорства 

Работата по този приоритет, включва следните две основни специфични цели: 

подобряване на инвестиционния климат и привличане на инвеститори в общината и 

развитие на публично-частни партньорства, които е предвидено да бъдат постигнати, 

чрез прилагане на конкретни мерки, дейности и проекти. 

Стратегическа цел 2:  Съхранение и развитие на човешкия потенциал в 

общината, включително на групите в риск 

Втората стратегическа цел, поставена с оглед развитието на общината през периода 

2014 – 2020 г. е пряко свързана със съхранението и развитието на човешкия капитал и 

потенциал, включително на хората в риск.  

Залагането на така формулираната стратегическа цел в областта на развитието на 

човешкия ресурс се обосновава с необходимостта от решаване на констатираните, 

продължително проявяващи и задълбочаващи се в някои аспекти проблеми в 

социалното развитие, свързани с негативното демографско развитие и свързаният с 

това процес на обезлюдяване на територията, влошените характеристики на 

населението – възрастова и образователна структура; неблагоприятните 

характеристики на пазара на труда по отношение качествата на работната сила, 

неголемите възможности за използване на трудовия потенциал, високото и 

продължаващо да нараства равнище на безработица и др., степента на развитост на 

социалната инфраструктура и възможностите за задоволяване на социалните 

потребности на населението.  

Същевременно, посочената стратегическа цел е насочена към създаване на условия за 

по-ефективно използване на наличния човешки ресурс, на потенциала на изградената 

и на предвидената за изграждане нова социална инфраструктура за постигане на 

целите на интегрираното развитие на района през следващия програмен период.  

Стратегическата цел включва четири основни приоритета, които обхващат една твърде 

широка, разнообразна, но в същото време комплексна тематика и се нуждаят от 

интегрирани дейности и проекти. 

Приоритет 2.1: Усъвършенстване и развитие на услугите и инфраструктурата в сферите 

на образованието, здравеопазването, културата и спорта 

Първия приоритет включва в себе си дейности, пряко насочени към разширяване на 

достъпа до качествено образование, подобряване на здравните услуги и здравната 

култура на населението, обогатяване и развитие на културния живот на местно ниво, 

популяризиране на спорта. Втората основна линия мерки, в рамките на приоритета е 

насочена към конкретни дейности за техническото обезпечаване на подобрените 

услуги в сферата на образованието и здравеопазването, и развитието на необходимата 

културна инфраструктура, както и обезпечаване на спортните дейности и създаване на  

подходящи зони за отдих.  

Приоритет 2.2: Подобряване на условията за социално включване на групите в риск и 

ограничаване на изолацията 

http://www.opac.government.bg/
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Приоритетът включва дейности, пряко насочени към усъвършенстване на 

съществуващите социални услуги, разкриване на нови социални услуги и осигуряване 

на включване на групите в неравностойно положение. Втората основна линия мерки, в 

рамките на приоритета е насочена към конкретни дейности за изграждане и 

подобряване на социалната инфраструктура и изграждане на центрове със специално 

предназначение.  

Приоритет 2.3: Подобряване на условията за устойчива заетост и развитие на пазара 

на труда 

Реализацията на този приоритет е предвидено да бъде постигнато чрез инициативи за 

преодоляване на разминаването между търсенето и предлагането на труд, 

подпомагане на работодателите, с оглед развитие на устойчива заетост, както и 

конкретни действия по повишаване на квалификацията на безработните и 

демотивирани групи от населението, включително насърчаване на заетостта на 

младежите до 29 г. и лицата над 50 г.   

Приоритет 2.4: Укрепване и усъвършенстване на институционалния капацитет, с оглед 

по-добро и ефективно управление 

Този приоритет е предвидено да бъде реализиран посредством постигането на две 

специфични цели: повишаване качеството на административните услуги и 

въвеждането на комплексно административно обслужване, както и усъвършенстване на 

административния капацитет и повишаване на прозрачността при работа. Конкретните 

дейности, които е предвидено да доведат до постигане на така заложените цели са: 

внедряване на стандарти за управление на качеството и информационната сигурност, 

въвеждане на комплексно административно обслужване, внедряване на различни 

електронни системи, повишаване на знанията и уменията на администрацията, 

стимулиране на сътрудничеството и участието на гражданските структури и бизнеса 

при формирането на политики, както и по време на реализацията на същите. 

Стратегическа цел 3: Подобряване на териториалната устойчивост и 

свързаност на общината 

Създаването на обезпечена инфраструктурна среда е от ключово значение за 

развитието на всяка територия, но при опазване и/или интегриране на 

съществуващите природни ресурси във факторите за устойчиво развитие на общината.  

Осигуряването на транспортна достъпност, наличието на базови битово-комунални и 

информационни услуги е ключова предпоставка за осигуряване на така нужните ни 

инвестиции и ресурси за възстановяване и развитие на територията. Ето защо като 

трета стратегическа цел е поставено подобряването на териториалната устойчивост. 

Тази стратегическа цел е развита в четири отделни направления, под формата на 

конкретни приоритети, както следва: 

Приоритет 3.1: Подобряване на транспортната и техническата инфраструктура и 

повишаване на енергийната ефективност 

Приоритетът включва редица мерки и дейности, свързани с пътната, ВиК и 

енергийната инфраструктура и ефективност. Като основни дейности по отношение на 

пътната инфраструктура са подобряване и развитие на общински пътища, 

http://www.opac.government.bg/
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възстановяване на тротоарни настилки, облагородяване на квартали, мерки за 

безопасност на движението. По отношение на ВиК инфраструктурата са предвидени 

конкретни дейности в посока подмяна на остарели водопроводи, изграждане на 

канализация, осигуряване на пречистване на отпадните води. По отношение на 

енергийната инфраструктура и ефективност е установена необходимостта от дейности 

по модернизация и рехабилитация на уличното осветление във всички населени места 

на общината и реализиране на мерки за енергийна ефективност за сгради, с 

обществено значение. 

Приоритет 3.2: Създаване, развитие и подобряване на екологичната инфраструктура и 

опазване на биоразнообразието 

В рамките на този приоритет са разграничени няколко конкретни дейности в посока 

подобряване ефективността на системата за управление на отпадъците, включително 

доизграждане, развитие и популяризиране на системата за разделно събиране. 

Предвидени са дейности по опазване на околната среда и биоразнообразието, 

включително изграждане на зелена инфраструктура.  

Приоритет 3.3: Развитие на териториалното и трансгранично сътрудничество 

В рамките на приоритета са предвидени дейности по дефиниране на възможности за 

сътрудничество и реализиране на подходящи сътрудничества, както на местно, така и 

на териториално и трансгранично сътрудничество. 

Приоритет 3.4: Превенция и преодоляване на рисковете от климатичните промени и 

природни и предизвикани от човешка дейност бедствия 

Последният приоритет в рамките на стратегическата цел по подобряване на 

териториалната устойчивост е свързан с превенция на рисковете, а в случай на 

сбъдване – дейности по преодоляване на негативните последици от тях. 

Контекст на национално, регионално и областно ниво, с който е съобразена 

стратегическата рамка на общинския план за развитие: 

 Съответствие със стратегическите цели и приоритети на Националната 

стратегия за регионално развитие 2012 – 2022 г. (НСРР) 

Дефинираната Стратегическа част на плана за развитие на община Бяла Слатина е в 

пълно съответствие със заложените ключови области на регионалното и местното 

развитие, свързани с повишаване на конкурентоспособността и заетостта, 

инфраструктурното развитие и достъпността, устойчивостта и социалното включване 

от НСРР, както следва: 

Стратегическа цел 1: Икономическо сближаване в европейски, национален и 

вътрешнорегионален план чрез развитие на собствения потенциал на районите и 

опазване на околната среда: 

- ПРИОРИТЕТ 1.1. Активизиране на специфичния потенциал на регионалните и 

местните икономики чрез подкрепа за повишаване конкурентоспособността на 

малкия и средния бизнес. 

- ПРИОРИТЕТ 1.2. Развитие на устойчиви форми на туризъм и на културните и 

творчески индустрии в районите; 

http://www.opac.government.bg/
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- ПРИОРИТЕТ 1.3. Развитие на инфраструктурата за опазване на околната среда. 

Стратегическа цел 2: Социално сближаване и намаляване на регионалните 

диспропорции в социалната сфера чрез създаване на условия за развитие на 

човешкия капитал:  

- ПРИОРИТЕТ 2.1. Подобряване на достъпа до образователни, здравни, социални 

и културни услуги и развитие на спортната инфраструктура в районите; 

- ПРИОРИТЕТ 2.2. Подкрепа на трудовата географска мобилност в районите; 

- ПРИОРИТЕТ 2.3. Развитие на капацитета на националните, регионалните и 

местните власти за стратегическо планиране и подобряване на управлението на 

регионалното развитие. 

Стратегическа цел 3: Териториално сближаване и развитие на трансграничното, 

междурегионалното и транснационалното сътрудничество: 

- ПРИОРИТЕТ 3.1 Развитие на трансграничното сътрудничество и мобилизиране 

потенциала на периферните гранични територии. 

- ПРИОРИТЕТ 3.2 Развитие на междурегионално и транснационално 

сътрудничество, включително за постигане на стратегическите приоритети на 

макрорегионално ниво; 

Стратегическа цел 4:  Балансирано териториално развитие чрез укрепване на 

мрежата от градове-центрове, подобряване свързаността в районите и качеството 

на средата в населените места: 

- ПРИОРИТЕТ 4.1. Интегрирано устойчиво градско развитие и укрепване на 

полицентричната мрежа от градове; 

- ПРИОРИТЕТ 4.2. Подобряване на свързаността на районите в национален и 

международен план, включително с големите градски центрове в съседните 

страни; 

- ПРИОРИТЕТ 4.3. Подобряване качеството на живот в селските райони. 

 

 Съответствие със стратегическата рамка на Регионалния план за 

развитие на Северозападния район за периода 2012 – 2022 г. (РПР) 

Дефинираната Стратегическа част на плана за развитие на община Бяла Слатина е 

в пълно съответствие със заложените ключови области на регионалното и местното 

развитие, свързани с повишаване на конкурентоспособността и заетостта, 

инфраструктурното развитие и достъпността, устойчивостта и социалното 

включване от РПР, както следва: 

Стратегическа цел 1: Развитие на конкурентоспособна икономика чрез развитие 

на собствения потенциал на СЗР: 

- ПРИОРИТЕТ 1.1. Подкрепа за повишаване конкурентоспособността на малкия и 

средния бизнес и подобряване на средата за правене на бизнес. 

- ПРИОРИТЕТ 1.2. Насърчаване на иновациите и ресурсната ефективност; 
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- ПРИОРИТЕТ 1.3. Активизиране на специфичния потенциал на регионалната 

икономика. 

Стратегическа цел 2: Съхранение и развитие на човешкия потенциал: 

- ПРИОРИТЕТ 2.1. Подобряване на достъпа до образование и социална 

инфраструктура и предотвратяване на рисковете за социално изключване. 

- ПРИОРИТЕТ 2.2. Повишаване на заетостта и развитие на пазара на труда; 

- ПРИОРИТЕТ 2.3. Укрепване на институционалния капацитет на областно и 

местно ниво за подобряване на процесите на управление. 

Стратегическа цел 3: Подобряване на териториалната устойчивост и свързаност 

- ПРИОРИТЕТ 3.1. Развитие на транспортната инфраструктура; 

- ПРИОРИТЕТ 3.2. Развитие на техническата инфраструктура; 

- ПРИОРИТЕТ 3.3. Опазване на околната среда и биоразнообразието; 

- ПРИОРИТЕТ 3.4. Подобряване на модела за градско и селско развитие в СЗР; 

- ПРИОРИТЕТ 3.5. Развитие на териториалното сътрудничество. 

 Съответствие с Областна стратегия за развитие на област Враца  за 

периода 2014 – 2020 г. (ОСР) 

Дефинираната Стратегическа част на плана за развитие на община Бяла Слатина е 

в пълно съответствие със заложените ключови области на регионалното и местното 

развитие, свързани с повишаване на конкурентоспособността и заетостта, 

инфраструктурното развитие и достъпността, устойчивостта и социалното 

включване от ОСР, както следва: 

Стратегическа цел 1: Стимулиране и развитие на конкурентна местна икономика 

- ПРИОРИТЕТ 1.1. Подкрепа за МСП и подобряване на средата за правене на 

бизнес; 

- ПРИОРИТЕТ 1.2. Насърчаване на предприемачеството и създаване на нови 

местни фирми и клъстери; 

- ПРИОРИТЕТ 1.3. Привличане на местни и чуждестранни инвестиции в сектори с 

потенциал или създаващи висока добавена стойност като промишлеността и 

високотехнологичните дейности; 

- ПРИОРИТЕТ 1.4. Насърчаване на развитието на селското стопанство и туризма; 

Стратегическа цел 2: Съхранение и развитие на човешкия капитал на общините 

в областта с фокус върху младите хора, хората в третата възраст и уязвимите 

социални групи 

- ПРИОРИТЕТ 2.1. Усъвършенстване и развитие на образователните, здравни и 

социални услуги и инфраструктура в общините и областта; 

- ПРИОРИТЕТ 2.2. Стимулиране и подкрепа за заетост и развитието на пазара на 

труда; 
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- ПРИОРИТЕТ 2.3. Инвестиции в дейности за превенция и преодоляване на 

социалното изключване и изолация; 

- ПРИОРИТЕТ 2.4. Усъвършенстване и укрепване на институционалния капацитет 

на областно и местно ниво за подобряване на процесите на управление. 

Стратегическа цел 3: Подобряване и развитие на териториалната устойчивост и 

свързаност на общините в областта 

- ПРИОРИТЕТ 3.1. Развитие на инфраструктурата, осигуряваща основни публични 

услуги и достъп до тях; 

- ПРИОРИТЕТ 3.2. Опазване и оползотворяване на природната среда, 

биоразнообразието, културното и историческото наследство като фундамент на 

устойчивото местно развитие; 

- ПРИОРИТЕТ 3.3. Въвеждане и ползване на интегрирани подходи за 

възстановяване и балансирано развитие на градските и селските райони в 

областта; 

- ПРИОРИТЕТ 3.4. Развитие на териториалното сътрудничество; 

- ПРИОРИТЕТ 3.5. Превенция и преодоляване на последствията от климатичните 

промени. Управление на рискове. 

Заложените конкретни цели, приоритети и мерки в настоящия общински план за 

развитие ще допринесат за постигане на поставените в Националната програма за 

реформи (2011-2015) като национален ангажимент по Стратегия “Европа 2020” 

национални цели за постигане до 2020 г., а именно:  

 цел 1: „Достигане на 76% заетост сред населението на възраст 20 – 64 г.”  

 цел 2: - повишаване дела на разходите за научно-изследователска и развойна  

дейност до 1.5% от БВП;  

 цел 3: „Достигане на 16% дял на възобновяемите енергийни източници в 

брутното крайно потребление на енергия и повишаване на енергийната 

ефективност с 25%”  

 цел 4: „Намаляване на дела на преждевременно напусналите образователната 

система до 11% и повишаване на дела на 30 – 34 годишните със завършено 

висше образование – 36%”.  

 цел 5: „Намаляване на броя на живеещите в бедност с 260 хил. души” (с 16%). 
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Координация с целите и приоритетите на регионално и областно ниво 

Община Бяла Слатина Област Враца Северозападен регион 

Стратегическа цел 1 Стратегическа цел 1 Стратегическа цел 1 

Стимулиране на икономическото развитие в общината  Стимулиране и развитие на местната икономика 
Развитие на конкурентоспособна  икономика чрез 

насърчаване на собствения потенциал на СЗР 

Приоритет 1.1. Приоритет 1.1. Приоритет 1.1. 

Подкрепа за малките и средни предприятия и подобряване на 
бизнес средата, насърчаване на предприемачеството и 

въвеждането на иновации 

Подкрепа за МСП и подобряване на средата за правене на 
бизнес 

Подкрепа за повишаване конкурентоспособността на 
малкия и средния бизнес и подобряване на средата за 

правене на бизнес 

Приоритет 1.2. Приоритет 1.2. 

Насърчаване на предприемачеството и създаване на нови 
местни фирми и клъстери 

Насърчаване на иновациите и ресурсната ефективност 

Приоритет 1.2. Приоритет 1.3. Приоритет 1.3. 

Подобряване на инвестиционния климат и привличане на 
инвеститори в подходящи за общината сектори, включително 

създаване на условия за развитие на публично-частни 
партньорства 

Привличане на местни и чуждестранни инвестиции в сектори с 
потенциал или създаващи висока добавена стойност като 

промишлеността и високотехнологичните дейности Активизиране на специфичния потенциал на 
регионалната икономика 

Приоритет 1.4. 

Насърчаване на развитието на селското стопанство и туризма 

Стратегическа цел 2 Стратегическа цел 2 Стратегическа цел 2 

Съхранение и развитие на човешкия потенциал в 
общината,  включително на групите в риск 

Съхранение и развитие на човешкия капитал на 
общините в областта с фокус върху младите хора, 

хората в третата възраст и уязвимите социални групи 
Съхранение и развитие на човешкия потенциал 

Приоритет 2.1. Приоритет 2.1. Приоритет 2.1. 

Усъвършенстване и развитие на услугите и инфраструктурата в 
сферите на образованието, здравеопазването, културата и 

спорта 

Усъвършенстване и развитие на образователните, здравни и 
социални услуги и инфраструктура в общините и областта 

Подобряване на достъпа до образование и социална 
инфраструктура и предотвратяване на рисковете за 

социално изключване 
Приоритет 2.2. Приоритет 2.3. 

Подобряване на условията за социално включване на групите в 
риск и ограничаване на изолацията Инвестиции в дейности за превенция и преодоляване на 

социалното изключване и изолация 
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Приоритет 2.3. Приоритет 2.2. Приоритет 2.2. 
Подобряване на условията за устойчива заетост и развитие на 

пазара на труда 
Стимулиране и подкрепа за заетост и развитието на пазара на 

труда 
Повишаване на заетостта и развитие на пазара на труда 

Приоритет 2.4. Приоритет 2.4. Приоритет 2.3. 

Укрепване и усъвършенстване на институционалния капацитет, 
с оглед по-добро и ефективно управление 

Усъвършенстване и укрепване на институционалния капацитет 
на областно и местно ниво за подобряване на процесите на 

управление 

Укрепване на институционалния капацитет на областно 
и местно ниво за подобряване на процесите на 

управление 

   Стратегическа цел 3 Стратегическа цел 3 Стратегическа цел 3 
Подобряване на териториалната устойчивост и 

свързаност на общината 
Подобряване и развитие на териториалната устойчивост 

и свързаност на общините в областта 

Подобряване на териториалната устойчивост и 
свързаност 

Приоритет 3.1. Приоритет 3.1. Приоритет 3.1. 

Подобряване на транспортната и техническа инфраструктура и 
повишаване на енергийната ефективност 

Развитие на инфраструктурата, осигуряваща основни публични 
услуги и достъп до тях 

Развитие на транспортната инфраструктура 

Приоритет 3.2. 

Развитие на техническата инфраструктура 

Приоритет 3.2. Приоритет 3.2. Приоритет 3.3. 

Създаване, развитие и подобряване на екологичната 
инфраструктура и опазване на биоразнообразието 

Опазване и оползотворяване на природната среда, 
биоразнообразието, културното и историческото наследство 

като фундамент на устойчивото местно развитие 
Опазване на околната среда и биоразнообразието 

Приоритет 3.3. Приоритет 3.3. Приоритет 3.4. 

Развитие на териториалното и трансграничното сътрудничество 
Въвеждане и ползване на интегрирани подходи за 

възстановяване и балансирано развитие на градските и 
селските райони в областта 

Подобряване на модела за градско и селско развитие в 
СЗР 

Приоритет 3.4. Приоритет 3.4. Приоритет 3.5. 

Превенция и преодоляване на рискове от климатичните 
промени и природни и предизвикани от човешка дейност 

бедствия 

Развитие на териториалното сътрудничество Развитие на териториалното сътрудничество 

Приоритет 3.5. 

 

Превенция и преодоляване на последствията от климатичните 
промени. Управление на рискове 

Таблица 17: Съгласуваност с целите и приоритетите на областно и регионално ниво 

В следващата таблица е представена стратегическата рамка на общинския план за развитие, включително дефинирани Визия, обща цел, 

стратегическа цел, приоритети, специфични цели, конкретни мерки и конкретни дейности за постигането им. 
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Стратегическа рамка на общински план за развитие на Община Бяла Слатина за периода 2014 - 2020 г. 

Визия: „Бяла Слатина – съвременна европейска община с добре развито земеделие, нарастващ стандарт на живот и привлекателна среда за пълноценна реализация на 
личността.“ 

Обща цел: Създаване на условия за стимулиране на специфичните за общината сектори, развитие на устойчива заетост и създаване на достъпна среда 

Стратегическа цел 1 
  
 Стимулиране на икономическото развитие в общината 
  

Приоритет 1.1. 
Подкрепа за малките и средни предприятия и подобряване на бизнес средата, насърчаване на предприемачеството и 
въвеждането на иновации 

Специфични цели, мерки и дейности Дейност 1 Дейност 2 Дейност 3 

Специфична цел 
1.1.1.       

Запазване и 
стимулиране на 

съществуващия малък и 
среден бизнес 

Мярка 
1.1.1.1 

Подкрепа за подобряване 
на качеството на 
предлаганите продукти и 
услуги от съществуващите 
МСП 

Разработване на общинска 
политика за подкрепа на МСП 

Организиране на информационни 
кампании за възможностите за 
финансиране по донорски 
програми 

Подпомагане при провеждане на 
дейности за управление на 
качеството на продуктите и 
услугите, технологична 
модернизация  и мерки за 
енергийна ефективност за МСП 

Мярка 
1.1.1.2 

Подкрепа за подобряване 
на условията за търговия и 
достъпа до нови пазари и 
създаване на условия за 
сътрудничество 

Модернизиране на пазарите в 
общината 

Съдействие за създаване на къси 
вериги за доставки и групи 
производители 

Съдействие при представяне на 
продукти и услуги на местни 
производители в други региони 

Мярка 
1.1.1.3 

Ограничаване на 
разминаването между 
нуждите на бизнеса и 
наличните кадри 

Инициативи/подпомагане/посре
дничество за ограничаване 
разминаването между 
търсенето и предлагането на 
труд в общината 

Подпомагане при създаване на 
механизми работодателите да 
заявяват потребностите си от 
работна сила 

Инициативи за регулярни срещи 
и включване на бизнеса в 
системата на образованието 

Специфична цел 
1.1.2.        

Насърчаване на 
предприемачеството и 

въвеждане на иновации 

Мярка 
1.1.2.1 

Стимулиране на 
предприемаческите 
инициативи 

Организиране и провеждане на 
срещи, с цел обмяна на идеи за 
стартиране на нови бизнес 
начинания 

Административна подкрепа при 
стартиране на нови бизнес 
начинания 

Насърчаване и въвеждане на 
добри практики  

Специфична цел 
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1.1.3.  

Развитие и 
оптимизиране на 

селското-стопанство и 
подобряване на 
връзката му с 
търговията и 

промишлеността 

Мярка 
1.1.3.1 

Подкрепа за развитие на 
селското-стопанство в 
общината 

Възобновяване на 
хидромелиоративна 
инфраструктура в селското 
стопанство 

Инициативи за стимулиране 
развитието на местното 
животновъдството 

Подкрепа за развитието на малки 
семейни стопанства чрез 
създаване на  стимули 

Мярка 
1.1.3.2 

Създаване на условия за 
развитие на връзка между 
земеделието и 
промишлеността в 
общината 

Организиране и управление на 
общинско тържище  

Инициативи за стимулиране 
развитието на местното 
зеленчукопроизводството 

Приоритет 1.2. 
 Подобряване на инвестиционния климат и привличане на инвеститори в подходящи за общината сектори, включително 
създаване на условия за развитие на публично-частни партньорства 

Специфични цели, мерки и дейности Дейност 1 Дейност 2 Дейност 3 

Специфична цел 
1.2.1.       

Подобряване на 
инвестиционния климат 

и привличане на 
инвеститори в общината 

Мярка 
1.2.1.1 

Създаване на условия за 
популяризиране на 
общината като 
инвестиционна дестинация 

Проучване и систематизиране 
на конкретни предимства и 
специфики на общината като 
инвестиционна дестинация 

Създаване на инвестиционен 
профил на общината 

Популяризиране на общината 
като инвестиционна дестинация 

Мярка 
1.2.1.2 

Подобряване на средата за 
правене на бизнес 

Изграждане на широколентов 
достъп до  интернет 

Създаване на масив от данни и 
информация с наличните ресурси 
и възможности, с оглед 
привличане на инвестиции 

Облекчаване на процедурите и 
скъсяване на сроковете при 
предоставяне на публични услуги 

Специфична цел 
1.2.2.       

Развитие на публично-
частни партньорства 

Мярка 
1.2.2.1 

Оценка на възможностите 
за развитие на ПЧП 

Дефиниране на възможности за 
ПЧП 

Иницииране на съвместни 
дискусии с потенциални 
партньори за ПЧП 

Мярка 
1.2.2.2 

Реализиране на ПЧП Разработване на ПЧП проект/и 
Стартиране на изпълнението на 
ПЧП проект/и 

Стратегическа цел 2 
Съхранение и развитие на човешкия потенциал в общината,  включително на групите в 
риск 

Приоритет 2.1. 
 Усъвършенстване и развитие на услугите и инфраструктурата в сферите на образованието, здравеопазването, културата и 
спорта 

Специфични цели, мерки и дейности Дейност 1 Дейност 2 Дейност 3 

Специфична цел 
2.1.1.       

http://www.opac.government.bg/
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Усъвършенстване и 
развитие на 

образователните услуги 
и инфраструктура 

Мярка 
2.1.1.1 

Програма за информиране 
на местното население за 
ползите от образование и 
негативите от ранно 
напускане на 
образователната система 

Създаване на съвместни 
инициативи и информационни 
кампании на образователните 
институции и администрацията 

Подкрепа за създаване на 
училищни настоятелства за 
включване на родителите в 
процеса на образование 

Мярка 
2.1.1.2 

Подобряане на 
образователната 
инфраструктура 

Осигуряване на технологично 
оборудване за образователната 
система 

Подобряване на образователната 
среда по отношение на спорта и 
здравето 

Подобряване на 
инфраструктурата и 
обзавеждането на детски ясли и 
градини в общината 

Специфична цел 
2.1.2.       

Подобряване на 
здравната 

инфраструктура и 
услуги 

Мярка 
2.1.2.1 

Подобряване на здравните 
услуги и грижи за 
населението 

Подобряване на кадровата 
осигуреност в здравните грижи 

Непрекъсваща информационна 
капания за ползите от ранна 
диагностика посредством 
профилактични прегледи 

Подкрепа и партньорство за 
провеждане на безплатни за 
гражданите специфични 
медицински прегледи 

  
Мярка 
2.1.2.2 

Подобряване на 
инфраструктурата в 
здравния сектор 

Реализиране на мерки по 
технологична модернизация в 
МБАЛ Бяла Слатина 

Реализиране на мерки по 
енергийна ефективност в МБАЛ 
Бяла Слатина 

Специфична цел 
2.1.3.      

Развитие на културния 
живот в общината 

Мярка 
2.1.3.1 

Съхранение и развитие на 
културния живот 

Насърчаване на активността на 
читалищата в общината 

Насърчаване на културния живот 
чрез инициативи за самодейност 

Мярка 
2.1.3.2 

Подобряване на 
материално-техническата 
база 

Подобряване на сградния фонд 
на читалищата и културните 
обекти 

Подобряване на техническата 
обезпеченост 

Специфична цел 
2.1.4.        

Развитие на спорта и 
отдиха 

Мярка 
2.1.4.1 

Създаване на спортни 
съоръжения 

Изграждане на спортна зала Изграждане на спортни площадки 
Изграждане и рехабилитация на 
детски площадки 

Мярка 
2.1.4.2 

Развитие на спорта и 
зоната за отдих 

Подобряване на зоните за 
отдих и парковите 
пространства в общината 

Приоритет 2.2. 
Подобряване на условията за социално включване на групите в риск и ограничаване на 
изолацията 

Специфични цели, мерки и дейности Дейност 1 Дейност 2 

Специфична цел 
2.2.1.      

http://www.opac.government.bg/
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Усъвършенстване на 
социалните услуги и 

инфраструктура 

Мярка 
2.2.1.1 

Подобряване на 
съществуващите и 
разкриване на нови 
социални услуги 

Продължаване на процеса по 
деинституционализация на 
грижите за деца в риск 

Реализиране на проекти за 
разширяване на предлаганите 
социални услуги, вкл.социален и 
личен асистент и социално 
консултиране 

  
Мярка 
2.2.1.2 

Изграждане и подобряване 
на социалната 
инфраструктура 

Привеждане на обществения 
транспорт достъпен за 
използване от хора с 
увреждания  

Създаване на достъпна 
архитектурна среда в сградите с 
обществено значение 

Специфична цел 
2.2.2.      

Постигане на социално 
включване и 

ограничаване на 
изолацията 

Мярка 
2.2.2.1 

Изграждане на центрове за 
работа на хора в риск 

Създаване на център за работа 
с деца и хора в риск 

Подпомагане изграждането на 
хоспис 

Мярка 
2.2.2.2 

Осигуряване на включване 
на групите в неравностойно 
положение 

Насърчаване на заетостта при 
групите в неравностойно 
положение 

Реализиране на проекти за 
трудова интеграция на групите в 
неравностойно положение 

Приоритет 2.3. 
  
 Подобряване на условията за устойчива заетост и развитие на пазара на труда 
 

Специфични цели, мерки и дейности Дейност 1 Дейност 2 Дейност 3 

Специфична цел 
2.3.1.       

Подобряване условията 
за включване на 

безработните на пазара 
на труда 

Мярка 
2.3.1.1 

Повишаване на 
квалификацията на 
безработните 

Провеждане на обучения за 
квалификация и 
преквалификация на трайно 
безработните и демотивираните 
групи от населението. 

Мярка 
2.3.1.2 

Насърчаване на заетостта 
на младежите и 
възрастното население 

Провеждане на семинари, 
срещи и дискусии с помощта на 
общината между представители 
на бизнеса и младите 
безработни с цел мотивация и 
демонстрация на модели за 
подражание 

Стимулиране за бърз преход от 
училище към работа на 
младежите чрез стажове и 
неформално обучение  

Обучения и квалификация за 
повишаване на пригодността за 
заетост и адаптивност на по-
възрастното население. 

Специфична цел 
2.3.2.       

http://www.opac.government.bg/
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Създаване на условия за 
развитие на устойчива 

заетост 

Мярка 
2.3.2.1 

Преодоляване на 
разминаването между 
търсенето и предлагането 
на работа 

Дейности от страна на 
общината, чрез които да 
придобие функции на медиатор 
между нуждите на бизнеса и 
предлаганата работна ръка още 
по време на средното 
образование на населението в 
общината 

Подобряване и оптимизиране на 
услугите, предоставяни от 
Бюрото по труда 

Мярка 
2.3.2.2 

Подпомагане на 
работодателите за развитие 
на устойчива заетост 

Подпомагане на 
работодателите за осигуряване 
на по-добри условия на труд 

Насърчаване на работодателите 
за въвеждане на системи за 
кариерно развитие 

Приоритет 2.4.  Укрепване и усъвършенстване на институционалния капацитет, с оглед по-добро и ефективно управление 

Специфични цели, мерки и дейности Дейност 1 Дейност 2 Дейност 3 Дейност 4 

Специфична цел 
2.4.1.        

Повишаване качеството 
на предлаганите услуги 

и въвеждане на 
комплексно 

административно 
обслужване, 

включително развитие 
на е-община 

Мярка 
2.4.1.1 

Въвеждане на стандарти за 
управление на качеството и 
информационната 
сигурност 

Въвеждане на система за 
управление на качеството в 
общината 

Усъвършенстване на СФУК в 
общината 

Въвеждане на система за 
информационна сигурност в 
общината 

Мярка 
2.4.1.2 

Въвеждане на комплексно 
административно 
обслужване 

Въвеждане на система за 
обслужване на "едно гише" 

Намаляване на 
административната тежест чрез 
стандартизиране на 
предоставяните услуги 

  
Мярка 
2.4.1.3 

Внедряване на електронни 
системи 

Техническо обезпечаване на 
въвеждането на електронни 
обществени поръчки 

Синхронизация на системите за 
взаимодействие и координация 
между структурите на 
общинската администрация и 
централните и областни 
администрации 

Създаване на база данни и 
осигуряване на достъп до 
информация и данни, за 
събирането и генерирането на 
които са използвани средства от 
държавния бюджет или 
европейски средства 

Създаване на електронен 
архив 

Специфична цел 
2.4.2.        

Усъвършенстване на 
административния 

капацитет и повишаване 
на прозрачността при 

работа 

Мярка 
2.4.2.1 

Повишаване знанията, 
уменията и 
компетентността на 
служителите в 
администрацията 

Обучения, свързани с по-добро 
и ефективно управление на 
програми и проекти, 
осъществявани от 
администрацията 

Изграждане на капацитет за по-
добро планиране на общинските 
политики и стратегии, и 
финансовото им управление 

Повишаване на компетенциите на 
служителите във връзка с 
изпълнение на задълженията им. 

Повишаване на знанията 
и уменията на 
служителите във връзка с 
въвеждането на 
електронни обществени 
поръчки  

http://www.opac.government.bg/
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Мярка 
2.4.2.2 

Повишаване на 
прозрачността при 
работата на 
администрацията 

Въвеждане на единни правила 
за мониторинг и контрол за 
провежданите публични 
политики 

Подобряване и повишаване на 
информираността за дейността 
на Обществените съвети, във 
връзка с изпълнявани публични 
политики 

Поддържане, усъвършенстване и 
модернизация на интернет 
портала на общината с актуална 
и пълна информация 

Мярка 
2.4.2.3 

Стимулиране развитието на 
сътрудничеството и 
партньорството с местните 
граждански структури и 
бизнеса 

Партньорства при 
предоставянето на услуги извън 
общинската администрация и 
предоставяне на местните НПО 

Създаване и развитие на 
инициативни групи с 
представители на бизнеса и 
гражданските структури 

Стратегическа цел 3 
  
Подобряване на териториалната устойчивост и свързаност на общината 
  

Приоритет 3.1. 
  
 Подобряване на транспортната и техническа инфраструктура и повишаване на енергийната ефективност 
  

Специфични цели, мерки и дейности Дейност 1 Дейност 2 Дейност 3 

Специфична цел 
3.1.1.       

Подобряване на пътната 
инфраструктура 

Мярка 
3.1.1.1 

Подобряване и развитие на 
пътната инфраструктура 

Възстановяване и изграждане 
на улични настилки и тротоари 

Благоустрояване на жилищните 
квартали 

Мярка 
3.1.1.2 

Ремонт на общинска пътна 
мрежа 

Ремонт и рехабилитация на 
общински пътища 

Реализиране на мерки за 
осигуряване на безопасност на 
движението 

Реализиране на мерки за 
осигуряване на безопасност на 
движението 

Специфична цел 
3.1.2.       

Развитие и подобряване 
на ВиК инфраструктура 

Мярка 
3.1.2.1 

Подобряване на 
водопроводната мрежа в 
общинския център 

Изграждане на пречиствателна 
станция за питейна вода 

Реконструкция на водопроводна 
мрежа гр. Бяла Слатина 

Мярка 
3.1.2.2 

Подобряване на 
водопроводната мрежа в 
селата от общината 

Реконструкция и подмяна на 
водопроводна мрежа в 
населени места с над 2 000 е.ж. 

Реконструкция и подмяна на 
водопроводна мрежа в населени 
места под 2 000 е.ж. 

Изграждане на нови и 
реконструкция на съществуващи 
водовземни съоръжения 

  
Мярка 
3.1.2.3 

Подобряване на 
канализационната система 
и пречистването на 
отпадни води 

Доизграждане на 
канализационна система в гр. 
Бяла Слатина  

Изграждане и реконструкция на 
съществуваща канализационна 
система и обезпечаване на 
пречистването на отпадни води в 
населените места с над 2 000 е.ж. 

Изграждане и реконструкция на 
съществуваща канализационна 
система  и обезпечаване на 
пречистването на отпадни води в 
населените места с под 2 000 е.ж. 

Специфична цел 
3.1.3.  
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Развитие на 
енергийната 

инфраструктура и 
енергийната 
ефективност 

Мярка 
3.1.3.1 

Разработване на система за 
управление на уличното 
осветление във всички 
населени места 

Модернизация и подмяна на 
уличното осветление с 
енергоспестяващи осветителни 
тела 

Мярка 
3.1.3.2 

Осъществяване на мерки по 
енергийна ефективност за 
обществените сгради 

Реализиране на дейности по 
повишаване на енергийната 
ефективност на сградата на 
общината 

Реализиране на дейности по 
повишаване на енергийната 
ефективност на читалищата в 
общината 

Реализиране на дейности по 
повишаване на енергийната 
ефективност за други сгради с 
обществено значение 

Приоритет 3.2. 
  
 Създаване, развитие и подобряване на екологичната инфраструктура и опазване на биоразнообразието 
   

Специфични цели, мерки и дейности Дейност 1 Дейност 2 Дейност 3 Дейност 4 

Специфична цел 
3.2.1.        

Подобряване на 
ефективността на 

системата за 
управление на 

отпадъците и опазване 
на околната среда 

Мярка 
3.2.1.1 

Подобряване на 
ефективността на 
системата за управление на 
отпадъците 

Актуализиране на общинската 
програма за управление на 
отпадъците 

Изграждане на съоръжения, 
свързани с управление на 
отпадъците 

Доизграждане, развитие  и 
популяризиране на система за 
разделно събиране на отпадъци в 
общинския център и селата 

Мярка 
3.2.1.2 

Дейности по опазване на 
околната среда 

Рекултивация на закрито депо 
за битови отпадъци 

Обезпечаване на дейностите по 
компостиране на отпадъци 

Изграждане на инсталация за 
оползотворяване на биогаз в 
рекултивираното общинско 
сметище 

Провеждане на регулярни 
инициативи за почистване 
на околната среда в 
общината 

Специфична цел 
3.2.2.        

Опазване на 
биоразнообразието 

Мярка 
3.2.2.1 

Възстановяване на горите 
Опазване и възстановяване на 
градската околна среда 

Залесяване на неземеделските 
земи с иглолистни и 
широколистни видове 

Залесяване около основни 
пътища и залесителни пояси 

Създаване на нови и 
възстановяване на 
съществуващи зелени 
площи 

Мярка 
3.2.2.2 

Опазване, поддържане и 
възстановяване на видове и 
местообитания 

Изграждане на зелена 
инфраструктура 

Възстановяване и поддържане на 
видовете и местообитанията 

Приоритет 3.3. 
  
  Развитие на териториалното и трансграничното сътрудничество 
  

Специфични цели, мерки и дейности Дейност 1 Дейност 2 

Специфична цел 
3.3.1.      

http://www.opac.government.bg/
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Развитие на 
териториалното  
сътрудничество. 

Мярка 
3.3.1.1 

Развитие на местното 
сътрудничество 

Дефиниране на възможностите 
за сътрудничество с други 
общини и/или области от 
страната 

Реализиране на сътрудничество и 
обмяна на опит с други общини 
и/или области от страната 

Мярка 
3.3.1.2 

Развитие на 
териториалното и 
трансгранично 
сътрудничество 

Дефиниране на възможностите 
за сътрудничество  

Реализиране на сътрудничество 

Приоритет 3.4. 
  
 Превенция и преодоляване на рискове от климатичните промени и природни и предизвикани 
от човешка дейност бедствия 

Специфични цели, мерки и дейности Дейност 1 Дейност 2 

Специфична цел 
3.4.1.      

Превенция на рискове и 
преодоляване на 
последиците от 

климатични промени, 
бедствия и човешка 

дейност 

Мярка 
3.4.1.1 

Превенция на рисковете 
Въвеждане на система за 
управление на рисковете 

Провеждане на информационни 
кампании за превенция от 
възникване на рискове, 
предизвикани от човешка 
дейност, включително селско-
стопанска дейност, 
промишленост и др. 

Мярка 
3.4.1.2 

Преодоляване на 
последиците от настъпване 
на рисковете 

Въвеждане на системи за 
оценка на негативните 
последици от настъпване на 
рисковете 

Предприемане на конкретни 
мерки за преодоляване 
негативните последици от 
настъпване на риск 

Таблица 18: Стратегическа рамка за развитие на Община Бяла Слатина за периода 2014 – 2020 г. 
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III. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА, ОБОБЩАВАЩА 

НЕОБХОДИМИТЕ РЕСУРСИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПЛАНА  

Индикативната финансова таблица обобщава необходимите ресурси за реализацията 

на Общинския план за развитие през периода 2014-2020 г. Тя представлява 

финансовата рамка на поетите ангажименти по изпълнението на Плана от страна на 

всички партньори в местното развитие при водещата роля на органите на местното 

самоуправление, подпомагани от общинската администрация. Необходимите ресурси за 

реализацията на ОПР включват планираните средства за осъществяване на ключовите 

за развитието на Общината мерки и проекти, които разширяват възможностите за 

инвестиции и мобилизират допълнителни ресурси в публичния и частния сектор. 

Компонентите на индикативната финансова таблица включват: 

 определените приоритети за устойчиво интегрирано местно развитие през 

периода до 2020 г. и общия и годишния обем на планираните средства за 

тяхната реализация;  

 източниците на финансиране за реализация на приоритетите в развитието на 

Общината, като се имат предвид конкретните проекти, включени в програмата 

за реализация на Плана;  

 относителния дял на предвидените средства по източници на финансиране в 

общата сума на поетите финансови ангажименти за реализацията на Плана. 

Основните източници на финансиране на мерките и проектите, предвидени за 

реализация на приоритетите на Плана, включат:  

 Общински бюджет;  

 Национално финансиране, в т.ч. 

- ПУДООС;  

- Програми на министерствата на Република България;  

- Програми на Министерски Съвет;  

 Частно финансиране, вкл. публично-частни партньорства и изцяло частни 

инвестиции; 

 Фондове на Европейския съюз:  

- Европейски фонд за регионално развитие;  

- Европейски социален фонд;  

- Кохезионен фонд;  

- Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони;  

- Европейски фонд за морско дело и рибарство; 

Експертната оценка за финансовите ангажименти за реализацията на ОПР е 

разработена съгласно актуални данни за макроикономическите показатели за региона, 
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и тенденциите в бъдещото развитие на общината, средносрочни прогнози по 

отношение общинския бюджет, както и възможностите за външно финансиране, 

включително използването на средствата от фондовете на ЕС. 

Индикативната финансова таблица се разгръща в конкретни мерки и проекти, които се 

разписват в Програмата за реализация на ОПР. 

При индикативното разпределение на финансовите средства са извършени 

разпределения на мерките към приоритета към които имат най-голям принос, въпреки, 

че повечето от мерките имат отношение към повече от един приоритет. 

 

 

http://www.opac.government.bg/


 
 

 

Период 2014 - 2020 г. 

Местно публично 
финансиране 

Външно публично финансиране 
Частно 

финансиране 

Общо (лв.) Общински 
бюджет 

(лв.) 

Местни 
публични 
фондове 

(лв.) 

Общ 
дял 
(%) 

Централен 
бюджет 

(лв.) 

Общ 
дял 
(%) 

Фондове 
на ЕС (лв.) 

Общ 
дял 
(%) 

Други 
източници 

(лв.) 

Общ 
дял 
(%) 

Фондове, 
фирми 
(лв.) 

Общ 
дял 
(%) 

Стратегическа цел 1                         

Стимулиране на икономическото развитие в 
общината  

1 239 000 0 11% 2 107 200 20% 7 453 800 69% 0 0% 0 0% 10 800 000 

Приоритет 1.1.                         

Подкрепа за малките и средни предприятия и 
подобряване на бизнес средата, насърчаване на 

предприемачеството и въвеждането на иновации 
655 000 0 11% 1 180 000 20% 4 065 000 69% 0 0% 0 0% 5 900 000 

Специфична цел 1.1.1. Запазване и стимулиране на 
съществуващия малък и среден бизнес 

270 000 0 30% 180 000 20% 450 000 50% 0 0% 0 0% 900 000 

Специфична цел 1.1.2.  Насърчаване на 
предприемачеството и въвеждане на иновации 

150 000 0 50% 60 000 20% 90 000 30% 0 0% 0 0% 300 000 

Специфична цел 1.1.3.  Развитие,  оптимизиране и 
разширяване на отрасловата структура на селското-

стопанство и подобряване на връзката му с търговията и 
промишлеността 

235 000 0 5% 940 000 20% 3 525 000 75% 0 0% 0 0% 4 700 000 

Приоритет 1.2.                         

Подобряване на инвестиционния климат и 
привличане на инвеститори в подходящи за 

общината сектори, включително създаване на 
условия за развитие на публично-частни 

партньорства 

584 000 0 12% 927 200 19% 3 388 800 69% 0 0% 0 0% 4 900 000 

Специфична цел 1.2.1.  Подобряване на инвестиционния 
климат и привличане на инвеститори в общината 

320 000 0 20% 320 000 20% 960 000 60% 0 0% 0 0% 1 600 000 

Специфична цел 1.2.2. Развитие на публично-частни 
партньорства 

264 000   8% 607 200 18.4% 2 428 800 73.6% 0 0% 0 0% 3 300 000 

Стратегическа цел 2                         

Съхранение и развитие на човешкия потенциал в 
общината,  включително на групите в риск 

890 000 0 5% 3 278 000 18% 13 175 500 72% 202 500 1% 844 000 5% 18 390 000 

Приоритет 2.1.                         
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Усъвършенстване и развитие на услугите и 
инфраструктурата в сферите на образованието, 

здравеопазването, културата и спорта 
613 500 0 5% 2 200 000 17% 9 140 000 70% 202 500 2% 844 000 6% 13 000 000 

Специфична цел 2.1.1.  Усъвършенстване и развитие на 
образователните услуги и инфраструктура 

126 000 0 3% 630 000 15% 3 360 000 80% 0 0% 84 000 2% 4 200 000 

Специфична цел 2.1.2. Подобряване на здравната 
инфраструктура и услуги 

202 500 0 5% 810 000 20% 2 835 000 70% 202 500 5% 0 0% 4 050 000 

Специфична цел 2.1.3. Развитие на културния живот в 
общината 

95 000 0 10% 190 000 20% 665 000 70% 0 0% 0 0% 950 000 

Специфична цел 2.1.4. Развитие на спорта и отдиха 190 000 0 5% 570 000 15% 2 280 000 60% 0 0% 760 000 20% 3 800 000 

Приоритет 2.2.                         

Подобряване на условията за социално 
включване на групите в риск и ограничаване на 

изолацията 
73 500 0 3% 490 000 20% 1 886 500 77% 0 0% 0 0% 2 450 000 

Специфична цел 2.2.1.  Усъвършенстване на социалните 
услуги и инфраструктура 

42 000 0 3% 280 000 20% 1 078 000 77% 0 0% 0 0% 1 400 000 

Специфична цел 2.2.2.  Постигане на социално 
включване и ограничаване на изолацията 

31 500 0 3% 210 000 20% 808 500 77% 0 0% 0 0% 1 050 000 

Приоритет 2.3.                         

Подобряване на условията за социално 
включване на групите в риск и ограничаване на 

изолацията 
112 000 0 10% 224 000 20% 784 000 70% 0 0% 0 0% 1 120 000 

Специфична цел 2.3.1. Подобряване условията за 
включване на безработните на пазара на труда 

77 000 0 10% 154 000 20% 539 000 70% 0 0% 0 0% 770 000 

Специфична цел 2.3.2.  Създаване на условия за 
развитие на устойчива заетост 

35 000 0 10% 70 000 20% 245 000 70% 0 0% 0 0% 350 000 

Приоритет 2.4.                         

Укрепване и усъвършенстване на 
институционалния капацитет, с оглед по-добро и 

ефективно управление 
91 000 0 5% 364 000 20% 1 365 000 75% 0 0% 0 0% 1 820 000 

Специфична цел 2.4.1. Повишаване качеството на 
предлаганите услуги и въвеждане на комплексно 

административно обслужване, включително развитие на 
е-община 

36 000 0 5% 144 000 20% 540 000 75% 0 0% 0 0% 720 000 

Специфична цел 2.4.2.  Усъвършенстване на 
административния капацитет и повишаване на 

прозрачността при работа 
55 000 0 5% 220 000 20% 825 000 75% 0 0% 0 0% 1 100 000 

Стратегическа цел 3                         
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Подобряване на териториалната устойчивост и 
свързаност на общината 

2 778 500 0 3% 16 181 390 19% 64 273 520 76% 21 390 0% 915 200 1% 84 170 000 

Приоритет 3.1.                         

Подобряване на транспортната и техническа 
инфраструктура и повишаване на енергийната 

ефективност 
2 440 000 0 3% 14 866 000 19% 60 094 000 78% 0 0% 0 0% 77 400 000 

Специфична цел 3.1.1.  Подобряване на пътната 
инфраструктура 

120 000 0 5% 360 000 15% 1 920 000 80% 0 0% 0 0% 2 400 000 

Специфична цел 3.1.2. Развитие и подобряване на ВиК 
инфраструктура 

2 220 000 0 3% 14 356 000 19.4% 57 424 000 77.6% 0 0% 0 0% 74 000 000 

Специфична цел 3.1.3. Развитие на енергийната 
инфраструктура и енергийната ефективност 

100 000 0 10% 150 000 15% 750 000 75% 0 0% 0 0% 1 000 000 

Приоритет 3.2.                         

Създаване, развитие и подобряване на 
екологичната инфраструктура и опазване на 

биоразнообразието 
311 000 0 5% 1 244 000 20% 3 749 800 60% 0 0% 915 200 15% 6 220 000 

Специфична цел 3.2.1.  Подобряване на ефективността 
на системата за управление на отпадъците и опазване на 

околната среда 
286 000 0 5% 1 144 000 20% 3 374 800 59% 0 0% 915 200 16% 5 720 000 

Специфична цел 3.2.2.  Опазване на биоразнообразието 25 000 0 5% 100 000 20% 375 000 75% 0 0% 0 0% 500 000 

Приоритет 3.3.                         

Развитие на териториалното и трансграничното 
сътрудничество 

15 000 0 5% 21 390 7% 242 220 81% 21 390 7% 0 0% 300 000 

Специфична цел 3.3.1. Развитие на териториалното  
сътрудничество. 

15 000 0 5% 21 390 7.1% 242 220 80.7% 21 390 7.1% 0 0% 300 000 

Приоритет 3.4.                         

Превенция и преодоляване на рискове от 
климатичните промени и природни и 

предизвикани от човешка дейност бедствия 
12 500 0 5% 50 000 20% 187 500 75% 0 0% 0 0% 250 000 

Специфична цел 3.4.1.  Превенция на рискове и 
преодоляване на последиците от климатични промени, 

бедствия и човешка дейност 
12 500 0 5% 50 000 20% 187 500 75% 0 0% 0 0% 250 000 

                          

Общо: 4 907 500 0 4.3% 21 566 590 19.0% 84 902 820 74.9% 223 890 0.2% 1 759 200 1.6% 113 360 000 

Таблица 19: Индикативна финансова таблица (в лв.)
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IV. ИНДИКАТОРИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА НА ПЛАНА 

Системата от индикатори за наблюдение на изпълнението на общинския план за 

развитие на община Бяла Слатина е основен инструмент за проследяване на степента 

на изпълнение на ОПР. Тя отчита напредъка и степента на постигане на целите и 

приоритетите за развитие на общината по физически и финансови характеристики. За 

целите на плана са използвани два вида индикатори: индикатори за резултат и 
индикатори за въздействие. Индикаторите обхващат, както физически характеристики 

(параметри), така и финансовите такива, по отношение реализацията на поставените 

цели и приоритети за развитие, като стойностите им могат да бъдат абсолютни или 

относителни.  

Индикаторите за резултат се отнасят до наблюдението и оценката на изпълнението на 

определените приоритети и мерки за развитие на общината. По някои от мерките или 

приоритетите могат да се отнасят за предвидени или изпълнявани конкретни проекти с 

важно значение за развитието на територията на общината. Дефинираните индикатори 

са (по възможност) количествено измерими и осигуряват обективност по отношение на 

оценките и изводите за конкретните постижения при реализацията на приоритетите и 

мерките и постигнатото пряко въздействие в съответната област.  

Индикаторите за въздействие отчитат изпълнението на специфичните и 

стратегическите цели и имат значение за цялостната оценка на ефективността на 

избраната стратегия и политика за устойчиво интегрирано местно развитие за 

съответния период.  

При разработването и прилагането на системата от индикатори за наблюдение и 

оценка на изпълнението на общинския план за развитие са взети предвид заложените 

индикатори в Националните програмни документи, включително в Националната 

стратегия за регионално развитие 2012 – 2022 г.  

При разработването на индикаторите е приложена SMART концепцията, а именно:  

 Specific – точност – индикаторите са конкретни и положителни; 

 Measurable – измеримост – индикаторите са насочени към желано бъдещо 

състояние (в сравнение с базовия индикатор) и са количествено определими в 

конкретна мерна единица; 

 Available/Achievable – постижим – възможно е да се получат данни за стойността 

на всеки индикатор и то във времето, когато са необходими; 

 Relevant/Realistic – реалистични – индикаторите са свързани с целта на проекта 

и също така са реалистични; 

 Timely – съобразен с времето – индикаторите могат да се постигнат в ограничен 

период от време, което е взето предвид.  

Индикаторите за наблюдение и оценка на изпълнението на общинския план за 

развитие на общината до 2020 г. са посочени в матрица на индикаторите. Всеки 

индикатор е с посочени мерни единици, източници на информация, периодичността на 
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събирането на информация, базовата стойност за отчитане изменението на всеки от 

индикаторите, както и целевата стойност, която се очаква да бъде достигната до края 

на периода на действие на общинския план за развитие. За всички индикатори е 

заложена базова стойност от 0, за да бъде отчетен ясно и еднозначно постигнатия 

напредък по така заложените измерители. Индикаторите за резултат са представени в 

следващата таблица. 

Освен индикаторите за резултат, са дефинирани и конкретни индикатори за 

въздействие, които да отчетат изпълнението  на поставените цели в цялост, като те 

кореспондират със заложените общи индикатори в областта на регионалната политика 

и за постигане на растеж и заетост чрез структурната помощ на ЕС през периода 2014-

2020 г. за Северозападния регион: 

 Заетост на населението на възраст 20-64 г. – 72%; 

 Инвестиции в научно-изслед. и развойна д-ст (НИРД) - % от БВП - 0,5%; 

 дял на ВЕИ в крайното енергийно потребление - 16%; 

 повишаване на енергийната ефективност - 25,0%; 

 намаляване на енергийната интензивност на БВП - 43,0%; 

 Намаляване на дела на преждевременно напусналите училище до: 12,0%; 

 Нарастване на дела на висшистите на 30-34 г. - 35,0%; 

 Намаляване на хората под прага на бедност с: 11,0% 

Към групата на индикаторите за въздействие добавяме и специфичните за конкретната 

територия индикатори, както следва: 

 Прираст на населението в общината; 

 Запазване на високия дял на населението, живеещо в селата от общината; 

 Нарастване на доходите на населението с по-високи темпове от регистрираните 

за СЗР; 

 Повишена конкурентоспособност на местните МСП; 

 Повишени приходи от дейността на местните МСП; 

 Минимизиран дял на ранно напусналите системата на образованието ученици; 

 Подобрена и усъвършенствана социална инфраструктура и услуги; 

 Подобрена и усъвършенствана здравна инфраструктура и услуги; 

 Подобрена и усъвършенствана културна инфраструктура и услуги; 

 Подобрена и усъвършенствана спортна инфраструктура; 

 Постигнат 50% дял на населението с подобрена ВиК инфраструктура; 

 Постигнат 50% дял на населението с осигурено пречистване на отпадните води; 

 Постигнат 50% дял на населението с въведена система за разделно събиране на 

отпадъците.  

http://www.opac.government.bg/


 
 

 

Приоритет 
1.1. 

Подкрепа за малките и средни 
предприятия и подобряване на 
бизнес средата, насърчаване на 
предприемачеството и 
въвеждането на иновации 

Описание на индикатора  Мярка 
Източник на 
информация 

Период на 
първо 

отчитане 

Базова 
стойност 

Целева 
стойност при 

първо 
отчитане 

Целева 
стойност в 

края на 
периода 
(2020 г.) 

Мярка 1.1.1.1 
  

Подкрепа за подобряване на 
качеството на предлаганите 
продукти и услуги от 
съществуващите МСП 
  

Разработена и приложена общинска 
политика за подкрепа на МСП за периода 
2014 - 2020 г. 

брой Община 
в края на 
2014 г. 

0 1 1 

Проведени информационни кампании за 
възможностите за финансиране за МСП 

брой Община Ежегодно 0 2 14 

Мярка 1.1.1.2 
  

Подкрепа за подобряване на 
условията за търговия и достъпа до 
нови пазари и създаване на условия 
за сътрудничество 
  

Модернизирани пазари в общината брой Община Ежегодно 0 1 7 

Създадени къси вериги за доставки и групи 
производители 

брой Община 
До края на 

2016 г. 
0 1 2 

Мярка 1.1.1.3 
Ограничаване на разминаването 
между нуждите на бизнеса и 
наличните кадри 

Реализирани срещи между бизнеса и 
образованието 

брой Община Ежегодно 0 2 14 

Мярка 1.1.2.1 
  
  

Стимулиране на предприемаческите 
инициативи 
  
  

Проведени срещи за обмяна на идеи за 
стартиране на нови бизнес начинания 

брой Община Ежегодно 0 2 14 

Стартирани нови бизнес начинания брой Община, НСИ 
До края на 

2016 г. 
0 3 10 

Въведени добри практики в МСП брой Община 
До края на 

2016 г. 
0 5 15 

Мярка 1.1.3.1 
  

Подкрепа за развитие на селското-
стопанство в общината 
  

Обхваната територия от реализирани 
проекти за възстановяване на 
хидромелиоративна инфраструктура в 
общината 

хил. 
дка 

Община 
До края на 

2016 г. 
0 10 100 

Създадени нови семейни стопанства брой Община 
Веднъж на 
две години 

0 4 14 

Мярка 1.1.3.2 
Създаване на условия за развитие 
на връзка между земеделието и 
промишлеността в общината 

Създадено и функциониращо общинско 
тържище 

брой Община 
До края на 

2016 г. 
0 1 1 
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Приоритет 
1.2. 

Подобряване на 
инвестиционния климат и 
привличане на инвеститори в 
подходящи за общината 
сектори, включително 
създаване на условия за 
развитие на публично-частни 
партньорства 

Описание на индикатора  Мярка 
Източник на 
информация 

Период на 
първо 

отчитане 

Базова 
стойност 

Целева 
стойност при 

първо 
отчитане 

Целева 
стойност в 

края на 
периода 
(2020 г.) 

Мярка 1.2.1.1 
Създаване на условия за 
популяризиране на общината като 
инвестиционна дестинация 

Създаден актуален инвестиционен профил 
на общината 

брой Община 
До средата 
на 2015 г. 

0 1 1 

Мярка 1.2.1.2 
  
  
  

Подобряване на средата за правене 
на бизнес 
  
  
  

Осигурено широколентово покритие на 
територията на общината 

бр. Община, НСИ 
До края на 

2016 г. 
0 1 1 

Проведено проучване за състоянието на 
средата за правене на бизнес 

брой Община 
До края на 

2016 г. 
0 1 3 

Привлечени инвеститори брой Община 
До края на 

2016 г. 
0 1 4 

Размер на привлечените инвестиции лв. Община, НСИ 
До края на 

2016 г. 
0 200 хил. 1 млн. 

Мярка 1.2.2.1 
Оценка на възможностите за 
развитие на ПЧП 

Проведени дискусии с потенциални 
партньори за ПЧП 

брой Община 
До края на 

2016 г. 
0 4 10 

Мярка 1.2.2.2 Реализиране на ПЧП Реализирани проекти за ПЧП брой Община 
До края на 

2016 г. 
0 1 3 

Приоритет 
2.1. 

Усъвършенстване и развитие на 
услугите и инфраструктурата в 
сферите на образованието, 
здравеопазването, културата и 
спорта 

Описание на индикатора  Мярка 
Източник на 
информация 

Период на 
първо 

отчитане 

Базова 
стойност 

Целева 
стойност при 

първо 
отчитане 

Целева 
стойност в 

края на 
периода 
(2020 г.) 

Мярка 2.1.1.1 
  

Програма за информиране на 
местното население за ползите от 
образование и негативите от ранно 
напускане на образователната 
система 
  

Проведени информационни кампании за 
ползите от образованието 

брой Община Ежегодно 0 2 14 

Създадени училищни настоятелства за 
включване на родителите в процеса на 
образование 

брой  Община 
До края на 

2016 г. 
0 5 12 

Мярка 2.1.1.2 
  
  

Подобряване на образователната 
инфраструктура 
  

Осъществена технологична модернизация на 
оборудването в общинските училища 

брой Община 
До края на 

2016 г. 
0 2 6 

http://www.opac.government.bg/
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  Брой училища, в които са осъществени 
подобрения по отношение на спорта и 
здравето 

брой Община 
До края на 

2016 г. 
0 2 6 

Брой детски ясли/градини, в които е 
осъществено подобряване на 
инфраструктурата и/или обзавеждането 

брой Община 
До края на 

2016 г. 
0 2 6 

Мярка 2.1.2.1 
  
  

Подобряване на здравните услуги и 
грижи за населението 
  
  

Брой привлечени млади специалисти в 
МБАЛ Бяла Слатина 

брой 
МБАЛ Бяла 

Слатина 
До края на 

2016 г. 
0 2 10 

Брой проведени информационни кампании 
за ползите от ранна диагностика 

брой Община Ежегодно 0 1 7 

Проведени инициативи за безплатни 
медицински прегледи 

брой Община Ежегодно 0 1 7 

Мярка 2.1.2.2 
  

Подобряване на инфраструктурата 
в здравния сектор 
  

Реализиран проект за технологична 
модернизация на МБАЛ Бяла Слатина 

брой Община 
До края на 

2016 г. 
0 1 2 

Реализиран проект за модернизация на 
сградния фонд на МБАЛ Бяла Слатина 

брой Община 
До края на 

2016 г. 
0 1 2 

Мярка 2.1.3.1 
Съхранение и развитие на 
културния живот 

Проведени инициативи за самодейност брой Община Ежегодно 0 2 14 

Мярка 2.1.3.2 
  

Подобряване на материално-
техническата база 
  

Подобрен сграден фонд на читалища в 
общината 

брой Община 
До края на 

2016 г. 
0 1 5 

Подобрена техническа обезпеченост в 
читалищата 

брой Община 
До края на 

2016 г. 
0 1 5 

Мярка 2.1.4.1 
  
  

Създаване на спортни съоръжения 
  
  

Изградена спортна зала  брой Община 
До края на 

2016 г. 
0 0 1 

Изградени спортни площадки брой Община 
До края на 

2016 г. 
0 2 6 

Изградени/рехабилитирани детски 
площадки 

брой Община 
До края на 

2016 г. 
0 2 6 

Мярка 2.1.4.2 
Развитие на спорта и зоната за 
отдих 

Подобрени зони за отдих и паркови 
пространства 

брой Община 
До края на 

2016 г. 
0 2 6 
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Приоритет 
2.2. 

Подобряване на условията за 
социално включване на 
групите в риск и ограничаване 
на изолацията 

Описание на индикатора  Мярка 
Източник на 
информация 

Период на 
първо 

отчитане 

Базова 
стойност 

Целева 
стойност при 

първо 
отчитане 

Целева 
стойност в 

края на 
периода 
(2020 г.) 

Мярка 2.2.1.1 
  

Подобряване на съществуващите и 
разкриване на нови социални 
услуги 
  

Деинституционализация на ДДУИ с. Търнава брой Община 
До края на 

2016 г. 
0 1 1 

Предложени допълнителни социални услуги брой Община 
До края на 

2016 г. 
0 2 5 

Мярка 2.2.1.2 
  

Изграждане и подобряване на 
социалната инфраструктура 
  

Пригодени автобуси за използване от хора с 
увреждания 

брой Община 
До края на 

2016 г. 
0 2 6 

Подобрена архитектурна среда на 
обществени сгради за достъп на хора с 
увреждания 

брой Община 
До края на 

2016 г. 
0 2 5 

Мярка 2.2.2.1 
  

Изграждане на центрове за работа 
на хора в риск 
  

Създаден център за работа с хора в риск брой Община 
До края на 

2016 г. 
0 0 2 

Изграден хоспис брой Община 
До края на 

2016 г. 
0 0 1 

Мярка 2.2.2.2 
  

Осигуряване на включване на 
групите в неравностойно 
положение 
  

Реализирани проекти за трудова интеграция 
на групите в неравностойно положение 

брой Община 
До края на 

2016 г. 
0 1 2 

Брой наети лица в неравностойно 
положение 

брой Община 
До края на 

2016 г. 
0 3 15 

Приоритет 
2.3. 

Подобряване на условията за 
устойчива заетост и развитие 
на пазара на труда 

Описание на индикатора  Мярка 
Източник на 
информация 

Период на 
първо 

отчитане 

Базова 
стойност 

Целева 
стойност при 

първо 
отчитане 

Целева 
стойност в 

края на 
периода 
(2020 г.) 

Мярка 2.3.1.1 
Повишаване на квалификацията на 
безработните 

Брой безработни (демотивирани) лица 
преминали обучения за квалификация и 
преквалификация 

брой Община Ежегодно 0 30 210 

Мярка 2.3.1.2 
  
  

Насърчаване на заетостта на 
младежите и възрастното 
население 
  
  

Проведени срещи/ семинари/ дискусии с 
представители на бизнеса и младите 
безработни 

брой Община Ежегодно 0 2 14 

Понижаване на броя безработни сред 
младежите до 29 г. спрямо края на 2013 г. 

% Община 
До края на 

2016 г. 
0 5 15 

http://www.opac.government.bg/
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Брой възрастни лица преминали 
обучения/квалификация за повишаване на 
пригодността и адаптивността към пазара на 
труда 

брой Община Ежегодно 0 20 140 

Мярка 2.3.2.1 
  

Преодоляване на разминаването 
между търсенето и предлагането на 
работа 
  

Подобрени услуги, предоставяни от ДБТ брой Община 
До края на 

2016 г. 
0 2 15 

Брой на наетите, непосредствено след 
завършване на средно образование 

брой Община 
До края на 

2016 г. 
0 30 70 

Мярка 2.3.2.2 
  

Подпомагане на работодателите за 
развитие на устойчива заетост 
  

Въведена система за кариерно развитие в 
МСП 

брой Община 
До края на 

2016 г. 
0 2 10 

Повишени условия на труд в МСП брой Община 
До края на 

2016 г. 
0 3 10 

Приоритет 
2.4. 

Укрепване и усъвършенстване 
на институционалния 
капацитет, с оглед по-добро и 
ефективно управление 

Описание на индикатора  Мярка 
Източник на 
информация 

Период на 
първо 

отчитане 

Базова 
стойност 

Целева 
стойност при 

първо 
отчитане 

Целева 
стойност в 

края на 
периода 
(2020 г.) 

Мярка 2.4.1.1 
  
  

Въвеждане на стандарти за 
управление на качеството и 
информационната сигурност 
  
  

Въведена система за управление на 
качеството 

брой Община 
До края на 

2016 г. 
0 1 1 

Подобрена система за финансово отчитане в 
общината 

брой Община 
До края на 

2016 г. 
0 1 1 

Въведена система за управление на 
информационната сигурност 

брой Община 
До края на 

2016 г. 
0 1 1 

Мярка 2.4.1.2 
  

Въвеждане на комплексно 
административно обслужване 
  

Въведена ефективна система за обслужване 
на "едно гише" 

брой Община 
До края на 

2016 г. 
0 1 1 

Симулация на публична услуга с отчитане 
на подобряване ефективността на работа 

брой Община 
На всеки две 

години 
0 1 3 

Мярка 2.4.1.3 
  
  
  

Внедряване на електронни системи 
  
  
  

Технологично обезпечаване на 
електронните обществени поръчки 

брой Община 
До края на 

2016 г. 
0 1 1 

Синхронизирана система за взаимодействие 
и координация с централни и областни 
администрации 

брой Община 
До края на 

2016 г. 
0 0 1 

Създаден и поддържан електронен архив брой Община 
До края на 

2016 г. 
0 1 1 

http://www.opac.government.bg/
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Създадена база данни и осигурен достъп до 
информация (получена с финансиране от 
държавния бюджет или ЕС) 

брой Община 
До края на 

2016 г. 
0 1 1 

Мярка 2.4.2.1 
  
  
  

Повишаване знанията, уменията и 
компетентността на служителите в 
администрацията 
  
  
  

Брой служители от общинската 
администрация, преминали обучение за по-
добро управление на програми и проекти 

брой Община Ежегодно 0 8 48 

Брой служители от общинската 
администрация, преминали обучение за 
изграждане на капацитет за по-добро 
планиране на общински политики и 
стратегии и финансовото им управление 

брой Община Ежегодно 0 5 30 

Брой служители от общинската 
администрация, преминали обучения за 
повишаване на компетенциите, във връзка с 
изпълнение на служебните им задължения. 

брой Община Ежегодно 0 15 90 

Брой служители от общинската 
администрация, с повишени знания и 
умения по отношение на електронни 
обществени поръчки 

брой Община Ежегодно 0 3 20 

Мярка 2.4.2.2 
  
  

Повишаване на прозрачността при 
работата на администрацията 
  
  

Въведени единни правила за мониторинг, 
контрол и оценка за провежданите 
публични политики 

брой Община 
До края на 

2016 г. 
0 1 1 

Проучване за информираността на 
населението по отношение на работата на 
Обществените съвети в общината 

брой Община Ежегодно 0 1 6 

Поддържане на усъвършенствана, актуална 
и информационно обезпечена интернет 
страница на администрацията  

брой Община 
До края на 

2016 г. 
0 1 1 

Мярка 2.4.2.3 
  

Стимулиране развитието на 
сътрудничеството и партньорството 
с местните граждански структури и 
бизнеса 
  

Създадени инициативни групи с НПО и/или с 
бизнеса 

брой Община 
До края на 

2016 г. 
0 1 2 

Реализирани партньорства с НПО брой Община 
До края на 

2016 г. 
0 1 1 

http://www.opac.government.bg/
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Приоритет 
3.1. 

Подобряване на транспортната 
и техническа инфраструктура и 
повишаване на енергийната 
ефективност 

Описание на индикатора  Мярка 
Източник на 
информация 

Период на 
първо 

отчитане 

Базова 
стойност 

Целева 
стойност при 

първо 
отчитане 

Целева 
стойност в 

края на 
периода 
(2020 г.) 

Мярка 3.1.1.1 
  
  

Подобряване и развитие на пътната 
инфраструктура 
  
  

Дължина на възстановената улична 
настилка 

м. Община 
До края на 

2016 г. 
0 1 000 2 000 

Възстановени/рехабилитирани тротоарни 
площи 

кв.м. Община 
До края на 

2016 г. 
0 100 300 

Брой квартали, в които са осъществени 
дейности по благоустрояване 

брой Община 
До края на 

2016 г. 
0 2 4 

Мярка 3.1.1.2 
  
  

Ремонт на общинска пътна мрежа 
  
  

Дължина на рехабилитирани общински 
пътища 

м. Община 
До края на 

2016 г. 
0 1 000 3000 

Изградено кръгово движение брой Община 
До края на 

2016 г. 
0 0 1 

Реализирани мерки за подобряване 
безопасността на движението в общината 

брой Община 
До края на 

2016 г. 
0 2 10 

Мярка 3.1.2.1 
Подобряване на водопроводната 
мрежа в общинския център 

Дължина на реконструираната 
водопроводна мрежа 

м. Община 
До края на 

2016 г. 
0 0 22 000 

Мярка 3.1.2.2 
  
  

Подобряване на водопроводната 
мрежа в селата от общината 
  
  

Дължина на реконструираната 
водопроводна мрежа в населени места над 2 
000 еж 

м. Община 
До края на 

2016 г. 
0 0 8 000 

Дължина на реконструираната 
водопроводна мрежа в населени места под 2 
000 еж 

м. Община 
До края на 

2016 г. 
0 0 8 000 

Изграждане/Реконструкция на 
съществуващи водовземни съоръжения 

брой Община 
До края на 

2016 г. 
0 0 2 

Мярка 3.1.2.3 
  
  
  

Подобряване на канализационната 
система и пречистването на 
отпадни води 
  
  
  

Дължина на новоизградена канализационна 
мрежа / рехабилитирана канализационна 
мрежа 

м. Община 
До края на 

2016 г. 
0 0 40 000 

Дължина на изградена канализационна 
мрежа в населени места с над 2 000 еж 

м Община 
До края на 

2016 г. 
0 0 3 000 

Дължина на изградена канализационна 
мрежа в населени места с под 2 000 еж 

м Община 
До края на 

2016 г. 
0 0 4 000 

Брой населени места, за които е осигурено 
надеждно пречистване на отпадните води 

брой Община 
До края на 

2016 г. 
0 1 4 

http://www.opac.government.bg/
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Мярка 3.1.3.1 
  

Разработване на система за 
управление на уличното осветление 
във всички населени места 
  

Въведена система за управление на 
уличното осветление в селата от общината 

брой Община 
До края на 

2016 г. 
0 0 4 

Брой подменени улични лампи брой Община 
До края на 

2016 г. 
0 200 1 000 

Мярка 3.1.3.2 
  
  

Осъществяване на мерки по 
енергийна ефективност за 
обществените сгради 
  
  

Повишена енергийна ефективност за 
сградата на общинската администрация 

брой Община 
До края на 

2016 г. 
0 1 1 

Повишена енергийна ефективност в 
читалищата в общината 

брой Община 
До края на 

2016 г. 
0 0 3 

Повишена енергийна ефективност за други  
сгради с обществено значение 

брой Община 
До края на 

2016 г. 
0 0 2 

Приоритет 
3.2. 

Създаване, развитие и подобряване 
на екологичната инфраструктура и 
опазване на биоразнообразието 

Описание на индикатора  Мярка 
Източник на 
информация 

Период на 
първо 

отчитане 

Базова 
стойност 

Целева 
стойност при 

първо 
отчитане 

Целева 
стойност в 

края на 
периода 
(2020 г.) 

Мярка 3.2.1.1 
  
  

Подобряване на ефективността на 
системата за управление на 
отпадъците 
  
  

Актуализирана общинска програма за 
управление на отпадъците 

брой Община 
До края на 

2016 г. 
0 0 2 

Изградени съоръжения, свързани с 
управлението на отпадъците 

брой Община 
До края на 

2016 г. 
0 0 1 

Население обхванато от системата за 
разделно събиране на отпадъци 

брой Община 
До края на 

2016 г. 
0 2 000 10 000 

Мярка 3.2.1.2 
  
  

Дейности по опазване на околната 
среда 
  
  

Рекултивирано закрито депо за битови 
отпадъци  

брой Община 
До края на 

2016 г. 
0 1 1 

Проведени инициативи за почистване на 
околната среда в общината 

брой Община Ежегодно 0 1 7 

Изградена инсталация за оползотворяване 
на биогаз в рекултивираното сметище 

брой Община 
До края на 

2016 г. 
0 0 1 

Мярка 3.2.2.1 
  

Възстановяване на горите 
  

Площ възстановена градска околна среда, 
вкл. създадени зелени площи 

кв. м. Община 
До края на 

2016 г. 
0  200  600 

Залесени площи  кв.м. Община 
До края на 

2016 г. 
0  400  1000 

Мярка 3.2.2.2 
  

Опазване, поддържане и 
възстановяване на видове и 
местообитания 
  

Реализирани проекти за изграждане на 
зелена инфраструктура 

брой Община 
До края на 

2016 г. 
0 0 2 

Реализирани проекти за Възстановяване и 
поддържане на видовете и местообитанията 

брой Община 
До края на 

2016 г. 
0 0 2 

http://www.opac.government.bg/
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Приоритет 
3.3. 

Развитие на териториалното и 
трансграничното 
сътрудничество 

Описание на индикатора  Мярка 
Източник на 
информация 

Период на 
първо 

отчитане 

Базова 
стойност 

Целева 
стойност при 

първо 
отчитане 

Целева 
стойност в 

края на 
периода 
(2020 г.) 

Мярка 3.3.1.1 
Развитие на местното 
сътрудничество 

Реализирани проекти, включващи местно 
сътрудничество 

брой Община 
До края на 

2016 г. 
0 0 1 

Мярка 3.3.1.2 
Развитие на териториалното и 
трансгранично сътрудничество 

Реализирани проекти, включващи 
териториално/трансгранично 
сътрудничество 

брой Община 
До края на 

2016 г. 
0 0 2 

Приоритет 
3.4. 

Превенция и преодоляване на 
рискове от климатичните 
промени и природни и 
предизвикани от човешка 
дейност бедствия 

Описание на индикатора  Мярка 
Източник на 
информация 

Период на 
първо 

отчитане 

Базова 
стойност 

Целева 
стойност при 

първо 
отчитане 

Целева 
стойност в 

края на 
периода 
(2020 г.) 

Мярка 3.4.1.1 
  

Превенция на рисковете 
  

Въведена система за управление на 
рисковете 

брой Община 
До края на 

2016 г. 
0 1 1 

Проведени информационни кампании за 
превенция от възникване на рискове, 
предизвикани от човешка дейност 

брой Община 
Веднъж на 
две години 

0 1 3 

Мярка 3.4.1.2 
Преодоляване на последиците от 
настъпване на рисковете 

Въведена система за оценка на негативните 
последици от настъпване на рисковете 

брой Община 
До края на 

2016 г. 
0 1 1 

Таблица 20: Индикатори за резултат от изпълнение на заложените приоритети и мерки за развитие за периода 2014 – 2020 г. 
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V. НЕОБХОДИМИ ДЕЙСТВИЯ ПО НАБЛЮДЕНИЕТО, ОЦЕНКАТА И 

АКТУАЛИЗАЦИЯТА НА ПЛАНА 

С оглед качествено и ефективно наблюдение, оценка и преценка за необходимостта от 

актуализация на плана, е необходимо да бъде въведена система за наблюдение и 

оценка на изпълнението на Общинския план за развитие. Основна цел на въвеждането 

на такава система е осигуряването на ефективно изпълнение на плана, с оглед 

постигане на целите за интегрирано устойчиво местно развитие и ефикасно разходване 

на ресурсите за реализация на планираните дейности и проекти. Системата за 

наблюдение и оценка на изпълнението на плана обхваща и Програмата за неговата 

реализация.  

Предмет на наблюдението и оценката е изпълнението на целите и приоритетите на 

общинския план за развитие на основата на резултатите от подготовката и 

изпълнението на мерките и проектите, включени в Програмата за реализация на 

плана.  

За целите на наблюдението и оценката е изградена система, която включва формите и 

начините за събиране на информация, индикаторите за наблюдение, органа за 

наблюдение и организацията на работата по наблюдението и оценката, както и 

системата на докладване и осигуряване на информация и публичност. В цялостния 

процес на наблюдение и оценка при спазване на принципа за партньорство участват 

кметът на общината, кметовете на кметства и кметските наместници, общинската 

администрация, общинският съвет, структурите на гражданското общество, 

неправителствените организации, социалните и икономическите партньори.  

Основните цели на системата са да провери до каква степен планираните цели са 

изпълнени, да направи оценка на актуалността на ОПР спрямо променящите се условия 

и да обоснове нуждата от ревизиране/актуализиране на документа. 

Основната задача на системата е да осигури информация относно това дали проектите 

са реализирани или не и какви са резултатите и въздействието от тяхната реализация, 

като ги представи публично пред структурите на местната администрация и 

заинтересованите страни. 

Дейности по наблюдение 

Основни функции по наблюдение на изпълнението на ОПР има Общинския съвет, като 

същия следва да отчита резултатите от реализацията на ОПР. Следва да се има 

предвид, че отчитането на тези резултати следва да става публично. 

Изпълнението на ОПР се отчита на основата на данните от системата за наблюдение и 

оценка на общинския план за развитие. Изготвят се годишни доклади за наблюдението 

на изпълнението на общинския план за развитие, като кметът на общината носи 

отговорността за тяхното представяне за одобрение пред Общинския съвет.  

С оглед прилагане на ефективна система за наблюдение се предлага да бъде 

създадено Звено за изпълнение на ОПР към Общината, което да управлява цялостния 
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процес по изпълнение на ОПР и да осъществява мониторинг на получаваните 

резултати. Звеното, следва да включва представители на общата и специализираната 

администрация, представена от съответните дирекции, които имат отношение към 

заложените в ОПР цели и проекти, както и представители на Общинския съвет.  

С оглед осигуряването на постоянно обществено участие в изпълнението на ОПР се 

предвижда включването на представители на гражданското общество и 

неправителствения сектор. Отделно от звеното, за реализацията на всеки отделен 

проект, в рамките на общината ще бъде създаван екип за управление/изпълнение на 

всеки от проектите, включващ експерти с подходящата за обхвата на съответния 

проект квалификация и познания. Звеното за изпълнение на ОПР се състои от 

ръководител, заместник ръководител, секретар и членове. Секретарят на звеното ще 

има и координационни функции, включително по отношение на комуникацията и 

координацията с ръководителите на отделните проекти. Заседанията на Звеното за 

изпълнение на ОПР следва да се провеждат на всяко тримесечие, а при необходимост 

ще бъдат свиквани извънредно. В дневния ред на всяко от заседанията задължително 

ще се отразяват постъпилите предложения/становища от гражданското общество и 

неправителствения сектор.  

Основните функции на Звеното за изпълнение на ОПР следва да включват: 

 Да следи за напредъка по изпълнението на ОПР и да организира събирането на 

изходна информация по приетите индикатори;  

 Да информира регулярно Кмета на общината за постигнатия напредък по 

изпълнението на ОПР;  

 Да разработва годишни доклади за наблюдението на изпълнението на 

общинския план за развитие;  

 Да следи за разработване на междинна и последваща оценка на ОПР;   

 Разглежда и приема резултатите от междинната и последваща оценка на ОПР, 

включително предлага решения на Кмета на общината, свързани с препоръки в 

резултат на междинната оценка; 

 Организира актуализирането на Общинския план за развитие на общината;  

 Обсъжда и взема решения относно възникнали проблеми и обстоятелства, 

изискващи коригиране на мерки и промени в Програмата за реализация на ОПР;  

 Обсъжда и инициира промени в ОПР и Програмата за реализация, включително: 

промени във финансовата рамка; промени в източниците на финансиране; 

промени в програмата за реализация; промени в структурата и начина на 

управление на ОПР; други промени;  

 Предлага на Кмета на общината и на Общинския съвет действия и решения, 

свързани с изпълнението на Програмата за реализация на ОПР, включително 

промени и преразпределения на средствата по ОПР;  

 Ежегодно предлага на Кмета на Общината и на Общинския съвет размер на 

капиталови разходи, които да се включат в годишния Общински бюджет, за 
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целите на съфинансиране на планираните за съответната година проекти, 

включени в Програмата за реализация на ОПР;  

 Отправя предложения за иницииране на публично-частни партньорства (вкл. 

концесии) по Закона за публично-частното партньорство (Закона за 

концесиите), във връзка с изпълнението на проекти от ОПР, включително за 

извършване на предпроектни проучвания, анализи за приложимостта на 

публично-частните партньорства, концесионни анализи. 

Регулярните срещи и решения на Звеното се формализират чрез протоколи, в които се 
определят конкретни задачи, срокове и отговорници по отделните решения.  

Кметът на общината има ангажимент за съставянето на годишен доклад за 

изпълнението на ОПР (подпомаган от звеното), като след това носи отговорност за 

тяхното представяне за одобрение пред Общинския съвет.  

Оценка на плана 

Съгласно законодателните изисквания, се осъществяват три вида оценки на ОПР:  

 предварителна – следва да бъде направена непосредствено след  
подготовката на ОПР, като се прави оценка за социално-икономическото 

въздействие и екологична оценка по реда на Закона за опазване на околната 

среда; 

 междинна оценка – следва да бъде направена, не по-късно от 4 години от 

началото на периода на плана, като тя следва да включва оценка на 

първоначалните резултати от изпълнението; оценка на степента на постигане 

на съответните цели; оценка на ефективността и ефикасността на използваните 

ресурси; изводи и препоръки за актуализация на съответния документ; 

 последваща оценка – следва да бъде направена, не по-късно от една година 
след изтичането на периода на тяхното действие, като следва да включва 

оценка на степента на постигане целите и устойчивостта на резултатите; 

оценка на общото въздействие; оценка на ефективността и ефикасността на 
използваните ресурси; изводи и препоръки относно провеждането на 

политиката за регионално и местно развитие. 

Актуализация на ОПР 

При необходимост следва да бъде разработвана актуализация на ОПР, като това става 

в съответствие със съответните нормативни изисквания. Съгласно чл. 38. от 

Правилника за приложение на ЗРР, Общинският план за развитие се актуализира:  

 при съществени промени на икономическите и социалните условия в 

общината;  

 в съответствие с актуализирания документ за изпълнение на областната 

стратегия за развитие;  

 в резултат на промени в свързаното национално законодателство или в 

законодателството на ЕС;  
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 при съществени промени в секторни стратегии и програми, влияещи 

върху изпълнението на общинския план за развитие;  

 на основата на резултатите от междинната или последващата оценка.  

За актуализиране на общинския план за развитие се разработва актуализиран 

документ за изпълнение за остатъка от периода на неговото действие. Изработването и 

приемането на актуализация на ОПР се извършва при условията и по реда за 

изработване и приемане на общинския план за развитие.  

За ефективното и ефикасното изпълнение на общинския план за развитие програмата 

за неговата реализация може да се актуализира при необходимост с решение на 

общинския съвет по предложение на кмета на общината.  

При актуализацията на общинския план за развитие следва да се анализира и оцени 

динамичното въздействие на външните и вътрешните фактори и условия върху 

социално-икономическите характеристики на развитието на общината и качеството на 

околната среда, като на тази основа се разработи по-реалистична и адекватна 

стратегическа рамка и система за управление и изпълнение на целите на плана до 

края на съответния период.  

Актуализацията на ОПР следва да се прилага както в аналитичната, така и в 

стратегическата част на документа, поради неразривната причинно-следствена връзка 

между тях. 
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VI. ОПИСАНИЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ ДЕЙСТВИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА 

ПРИНЦИПА НА ПАРТНЬОРСТВО И ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И 

ПУБЛИЧНОСТ 

Съгласно Закона за регионално развитие и Правилника за неговото прилагане, Кметът 

на общината и Общинския съвет, осигуряват информация и публичност на общинския 

план за развитие в съответствие със своите компетенции. Прозрачност и паралелен 

контрол по реализацията на плана се осигурява чрез обществено участие, което може 

да се осъществи чрез:  

 Самостоятелна паралелна процедура с обществен комитет, на който се 

предоставя непрекъснато цялата информация за хода на реализацията;  

 Участие на представители на обществеността в звеното за изпълнение на ОПР.  

Главната цел на действията за прилагане на принципа за партньорство е да бъде 

осигурена прозрачност и да се информират заинтересованите страни и участниците в 

процеса на формирането и прилагането на местната политика за устойчиво развитие, 

относно очакваните резултати и ползите за местната общност като цяло, както и да се 

мотивират заинтересованите страни за активно участие в процеса на реализация.  

Необходимите действия за прилагане на принципа на партньорство и осигуряване на 

информация и публичност включват:  

 Представяне в подходяща форма (публични дискусии, семинари, печатни 

материали, видеоматериали) на информация за предвижданията на 

общинския план за развитие за периода до 2020 г., за ролята на 

гражданите и на бизнеса по отношение определянето на приоритетите за 

развитие на общината и реализацията им и очакваните резултати в 

икономическата и социалната сфера, в областта на техническата 

инфраструктура и околната среда;  

 Фокусиране вниманието върху възможностите за изграждане на 

публично-частни партньорства и реализацията на проекти на тази основа 

в публичния сектор, насочени към подобряване на услугите, 

предоставяни на гражданите и бизнеса;  

 Разясняване на конкретните задачи, които стоят пред кмета, Общинския 

съвет, общинската администрация, социалните и икономическите 

партньори, неправителствените организации и гражданското общество за 

осигуряване висока ефективност при изпълнението на плана; 

 Разясняване на необходимостта и значението на стратегическото 

планиране на развитието на общината за повишаване ефикасността на 

публичните разходи и осигуряването на по-голяма добавена стойност за 

общината;  

 Привличане вниманието на заинтересованите страни и гражданското 

общество за формиране на позитивно обществено мнение и активна 

гражданска позиция по отношение участието и подкрепата на 

ръководството на общината за реализация на плана. 
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Включването на заинтересованите страни в процеса на анализ и последващо 

стратегическо планиране на общинско ниво е важен и съществен момент, с оглед 

постигане на по-висока степен на търпимост, информираност и заинтересованост на 

всички участници в процеса по постигане на заложените стратегически цели. 

Дейности, свързани с прилагането на принципа на партньорство и 

осигуряване на информация и публичност в периода на разработване на 

ОПР: 

 Организирани и проведени бяха 20 бр. полу-стандартизирани 

интервюта с представители на гражданските структури и местния 

бизнес. 

Проведените интервюта са използвани като основен елемент от инструментариум при  

набиране на данни и информация в рамките на разработване на социално-

икономически и SWOT анализ на община Бяла Слатина. Проведените интервюта са от 

полустандартизиран тип, лице в лице с ключовите заинтересовани страни. Резултатите 

от проведените интервюта с представители на заинтересованите страни бяха 

използвани като информационен източник при разглеждане на приложимостта на 

различни процеси и мерки или за вземане на решения.  

Бяха подготвени конкретни въпросници, които да служат за гръбнак на провежданите 

интервюта и да ограничат вариативността на възможните отговори. Предварителното 

формулиране на въпроси за дискусия, даде възможност да бъдат конкретизирани 

резултатите от проведените интервюта, включително и в количествен аспект като се 

откроиха основни тенденции в общите нагласи. На база това  бе направен ясен и 

конкретен анализ с дефинирани съответни изводи.  

Участниците в интервютата имаха желание за провеждане на дискусия и изказваха 

свободно мнението си, както по отношение на проблемите, така и по отношение на 

потребностите за развитие в бъдеще.  

Провеждането на интервютата даде възможност за провеждане на задълбочена 

дискусия с всеки от представителите и съответно се получиха данни за отделни сфери, 

които участниците желаеха да коментират. По време на провеждане на интервютата 

имаше възможност за задаване на последващи въпроси и задълбочаване на 

дискусията.  

В заключение от осъществените интервюта с представители на гражданските структури 

и бизнеса в община Бяла Слатина бяха изведени конкретни проблеми, беше оценен 

постигнатия напредък и бяха посочени потребностите в бъдеще. Провеждането на 

интервютата бе полезно с оглед разчитането на мнения и проучването на ключовите 

въпроси от развитието на Община Бяла Слатина.  

 Организирани и проведени бяха 4 фокус-групи (дискусии) с 

общинската администрация, с представителите на бизнеса и с 

представителите на гражданските структури в общината. 

Бяха проведени общо четири фокус групи – дискусии. Първите две дискусии бяха 

проведени като естествено продължение на проведените полу-стандартизирани 

интервюта с представители на гражданските структури и местния бизнес. Двете 

дискусии бяха особено полезни за определяне обхвата на основни проблеми, като 
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беше постигнат търсения ефект от активност от страна на присъстващите и 

аргументиран дебат по основните проблемни точки и предлаганите приоритети за 

периода 2014 – 2020 г. Дискусията достигна необходимото ниво на обективност при 

близка до неформална форма на комуникация, която предразположи участниците, 

които от своя страна изказваха позицията си директно без притеснение от формата на 

събитието. Както е описано по-горе първите две групи дискутираха вече поставените 

при провеждане на интервютата конкретни проблеми, напредък и нужди в общината, 

като включването на различни лица в дискусиите, както и особеностите на дискусията 

като форма на обсъждане доведоха до задълбочаване и доразвиване на обхванатите 

теми. Резултатът от проведените две дискусии беше основа за дефиниране на целите и 

приоритетите, които в следващия етап бяха представени  и дискутирани в следващите 

две проведени дискусии с представители на общинската администрация и 

представителите на гражданските структури и бизнеса. Проведените дискусии бяха 

особено полезни за допълване, дискутиране и модифициране на заложените цели и 

приоритети, като беше постигнат търсения ефект от съществена активност от страна 

на присъстващите и аргументиран дебат по основните дискутирани точки и 

предлаганите приоритети за периода 2014 – 2020 г.  

 Други дейности - Публикуване на интернет страницата на документи по 

разработването на ОПР; Провеждане на публично обсъждане на проекта на ОПР 

с представители от гражданските структури и гражданското общество, бизнеса, 

общинската администрация, общинския съвет и други заинтересовани лица. 

 

Дейности, свързани с прилагането на принципа на партньорство и 

осигуряване на информация и публичност в периода на изпълнение на ОПР:  

 периодични публични дискусии (организиране на обществени обсъждания, 

кръгли маси, форуми и т.н.) при планиране реализацията на конкретни проекти, 

в рамките на изпълнение на ОПР;  

 включване на структури на гражданското общество и бизнеса в структурите по 

наблюдение изпълнението на плана (звено за изпълнение на ОПР); 

 публикуване на ежегодните доклади за изпълнение на ОПР и актуализираната 

програма за изпълнение на ОПР на сайта на общината; 

 информиране на обществото за предстоящи събития чрез местна медия; 

 други подходящи способи за осигуряване на информация и публичност, по 

повод изпълнението на ОПР. 
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VII. ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 

Програмата за реализация е основният приложен елемент на Общинския план за 

развитие на община Бяла Слатина. Тя посочва важните за реализация проекти на 

местно ниво, но акцентира и върху такива от регионална значимост, които ще окажат 

непосредствен и силен ефект върху социално-икономическото развитие на общината. 

Програмата детайлно разпределя необходимите и налични ресурси за реализация на 

Плана по конкретни проекти и според периода на тяхното изпълнение. Тя посочва 

някои от основните характеристики на всеки един от проектите – стойност, период на 

реализация, носител на проектната идея, партньори. Отделните интервенции са 

групирани според своята принадлежност към една от идентифицираните в 

стратегическата част приоритетни области на въздействие. Поради комплексния 

характер на една значителна част от тези проекти, тяхното отнасяне към само една 

приоритетна област е донякъде условно. Това, че един проект е посочен като 

принадлежащ на даден приоритет, не го ограничава той да допринася за постигане на 

целите, заложени в рамките на друг такъв.  

Програмата за реализация подлежи на периодична актуализация, а нейното 

изпълнение следва да бъде проследявано ежегодно. Съвкупността от проекти следва 

да бъде разглеждана като един организъм, който постоянно може да бъде допълван 

и/или съкращаван с оглед динамиката на външната и вътрешната за общината 

социално-икономическа среда. Това, което следва да бъде запазено като константа 

през целия период на реализация на тази Програма, е условието тя да допринася за 

постигане на заложените в стратегията на ОПР цели.  

В следващата таблица е представена програмата за реализация на ОПР. 
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  Проект: 
Индикативна 

стойност, в лв. 
Източник на 

финансиране 
Отговорна структура 

Партньорска 
структура 

Период на 
реализация 

Приоритет 1.1. 

Подкрепа за малките и средни предприятия и 
подобряване на бизнес средата, насърчаване на 
предприемачеството и въвеждането на 
иновации 

  

       

Специфична 
цел 1.1.1.  

Запазване и стимулиране на съществуващия 
малък и среден бизнес 

  
    

  
 

Проект: 
Разработване и прилагане на общинска политика за 
подкрепа на МСП 170 000 

Фондове на ЕС; 
Общински бюджет 

Община Бяла Слатина Местния бизнес 2014 г. 

Проект: Модернизиране на пазара в гр. Бяла Слатина 150 000 
Фондове на ЕС; 

Общински бюджет 
Община Бяла Слатина   2015 - 2016 г. 

Проект: 
Модернизиране на пазарите в селата Търнава, Попица 
и Търнак 

110 000 
Фондове на ЕС; 

Общински бюджет 
Община Бяла Слатина   2016 - 2017 г. 

Проект: 
Модернизиране на пазарите в селата Галиче, 
Алтимир, Габаре 

100 000 
Фондове на ЕС; 

Общински бюджет 
Община Бяла Слатина   2017- 2018 г. 

Проект: 

Създаване на къси вериги за доставки, групи 
производители и подпомагане на местните 
производители да представят продуктите и услугите 
си в други региони 

200 000 
Фондове на ЕС; 

Общински бюджет 
Местния бизнес; Община 

Бяла Слатина 
Местния бизнес 2015 - 2017 г. 

Проект: 
Съдействие за ограничаване разминаването между 
търсенето и предлагането на труд в общината 

170 000 

Фондове на ЕС; 
Общински бюджет 

Местния бизнес; Община 
Бяла Слатина 

Училищата в 
общината 

2014 - 2020 г. 

Специфична 
цел 1.1.2.  

Насърчаване на предприемачеството и 
въвеждане на иновации 

          

Проект: 
Насърчаване на предприемачеството и въвеждане на 
иновации и добри практики 

300 000 

Фондове на ЕС; 
Общински бюджет 

Община Бяла Слатина; 
Граждански структури 

Местния бизнес 2014 - 2020 г. 

Специфична 
цел 1.1.3.  

Развитие,  оптимизиране и разширяване на 
отрасловата структура на селското-стопанство и 
подобряване на връзката му с търговията и 
промишлеността       

    

Проект: 
Възобновяване на хидромелиоративна 
инфраструктура в селското стопанство 

3 000 000 

Фондове на ЕС; 
Централния бюджет; 
Общински бюджет 

Община Бяла Слатина   2015 - 2018 г. 

Проект: 
Стимулиране развитието на местното 
животновъдството 

200 000 

Фондове на ЕС; 
Общински бюджет 

Община Бяла Слатина; 
Граждански структури 

Местните 
животновъди 

2015 - 2020 г. 

Проект: 
Подкрепа за развитието на малки семейни стопанства 
чрез създаване на стимули 

500 000 

Фондове на ЕС; 
Централния бюджет; 
Общински бюджет 

Община Бяла Слатина; 
Граждански структури 

  2015 - 2017 г. 
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Проект: Изграждане на общинско тържище  

500 000 

Фондове на ЕС; 
Централния бюджет; 
Общински бюджет 

Община Бяла Слатина;    2015 - 2017 г. 

Проект: 
Стимулиране развитието на местното 
зеленчукопроизводството 

500 000 

Фондове на ЕС; 
Централния бюджет; 
Общински бюджет 

Община Бяла Слатина; 
Граждански структури 

Местните зеленчуко-
производители 

2015 - 2020 г. 

Приоритет 1.2. 

Подобряване на инвестиционния климат и 
привличане на инвеститори в подходящи за 
общината сектори, включително създаване на 
условия за развитие на публично-частни 
партньорства 

  

    

    

Специфична 
цел 1.2.1.  

Подобряване на инвестиционния климат и 
привличане на инвеститори в общината 

          

Проект: 
Подобряване на инвестиционния климат, създаване на 
инвестиционен профил и популяризиране на 
общината като инвестиционна дестинация 600 000 

Фондове на ЕС; 
Централния бюджет; 
Общински бюджет 

Община Бяла Слатина;    2015 - 2017 г. 

Проект: 
Изграждане на широколентов достъп до  интернет на 
територията на община Бяла Слатина 

1 000 000 

Фондове на ЕС; 
Централния бюджет; 
Общински бюджет 

Община Бяла Слатина;    2015 - 2017 г. 

Специфична 
цел 1.2.2.  

Развитие на публично-частни партньорства           

Проект: Техническа помощ за подготовка на ПЧП 

300 000 

Фондове на ЕС; 
Централния бюджет; 
Общински бюджет 

Община Бяла Слатина; 
Частен партньор   

  2015 - 2017 г. 

Проект: Осъществяване на ПЧП проекти 

3 000 000 

Фондове на ЕС; 
Централния бюджет; 
Общински бюджет 

Община Бяла Слатина; 
Частен партньор   

  2017 - 2020 г. 

Приоритет 2.1. 
Усъвършенстване и развитие на услугите и 
инфраструктурата в сферите на образованието, 
здравеопазването, културата и спорта 

  
    

    

Специфична 
цел 2.1.1.  

Усъвършенстване и развитие на 
образователните услуги и инфраструктура 

          

Проект:  
Подкрепа за укрепване на предоставяните 
образователни услуги 

200 000 

Фондове на ЕС; 
Централния бюджет; 
Общински бюджет 

Община Бяла Слатина;  
Училищата в общината 

  2014 - 2020 г. 

Проект: 
Осигуряване на технологично оборудване за 
образователната система 

2 000 000 

Фондове на ЕС; 
Централния бюджет; 
Общински бюджет 

Община Бяла Слатина;  
Училищата в общината 

  2015 - 2019 г. 
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Проект: 
Подобряване на образователната среда по отношение 
на спорта и здравето 

1 000 000 

Фондове на ЕС; 
Централния бюджет; 
Общински бюджет 

Община Бяла Слатина;  
Училищата в общината 

  2015 - 2020 г. 

Проект: 
Подобряване на инфраструктурата и обзавеждането 
на детските ясли и градини в общината 

1 000 000 

Фондове на ЕС; 
Централния бюджет; 
Общински бюджет 

Община Бяла Слатина;  
Детски ясли и градини 

  2015 - 2020 г. 

Специфична 
цел 2.1.2.  

Подобряване на здравната инфраструктура и 
услуги 

          

Проект: 
Подобряване на предоставяните здравни услуги и 
грижи за населението 

250 000 

Фондове на ЕС; 
Централния бюджет; 
Общински бюджет 

Община Бяла Слатина; 
МБАЛ Бяла Слатина   

Министерство на 
здравеопазването 

2015 - 2020 г. 

Проект: Технологична модернизация на МБАЛ Бяла Слатина 

800 000 

Фондове на ЕС; 
Централния бюджет; 
Общински бюджет 

МБАЛ Бяла Слатина   
Община Бяла 

Слатина 
2015 - 2020 г. 

Проект: 
Цялостна модернизация и реконструкция на сградния 
фонд на МБАЛ Бяла Слатина 

3 000 000 

Фондове на ЕС; 
Централния бюджет; 
Общински бюджет 

МБАЛ Бяла Слатина   
Община Бяла 

Слатина 
2014 - 2018 г. 

Специфична 
цел 2.1.3.  

Развитие на културния живот в общината           

Проект: 
Съхранение и развитие на културния живот в 
общината 

250 000 

Фондове на ЕС; 
Централния бюджет; 
Общински бюджет 

Община Бяла Слатина; 
Читалищата в общината  

Гражданските 
структури 

2014 - 2020 г. 

Проект:  
Реконструкция и модернизиране на читалищата в 
общината 

700 000 

Фондове на ЕС; 
Централния бюджет; 
Общински бюджет 

Община Бяла Слатина; 
Читалищата в общината  

  2015 - 2019 г. 

Специфична 
цел 2.1.4.  

Развитие на спорта и отдиха           

Проект: Изграждане на спортна зала в гр. Бяла Слатина 

3 000 000 

Фондове на ЕС; 
Централния бюджет; 
Общински бюджет 

Община Бяла Слатина Частни партньори 2016 - 2020 г. 

Проект: Изграждане на спортни площадки в общината 

250 000 

Фондове на ЕС; 
Централния бюджет; 
Общински бюджет 

Община Бяла Слатина   2015 - 2019 г. 

Проект: 
Изграждане и рехабилитация на детски площадки в 
общината 

250 000 

Фондове на ЕС; 
Централния бюджет; 
Общински бюджет 

Община Бяла Слатина Частни партньори 2015 - 2019 г. 

http://www.opac.government.bg/
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Проект: 
Подобряване на зоните за отдих и парковите 
пространства в общината 

300 000 

Фондове на ЕС; 
Централния бюджет; 
Общински бюджет 

Община Бяла Слатина   2015 - 2020 г. 

Приоритет 2.2. 
Подобряване на условията за социално 
включване на групите в риск и ограничаване на 
изолацията 

  
    

    

Специфична 
цел 2.2.1.  

Усъвършенстване на социалните услуги и 
инфраструктура 

          

Проект: 
Продължаване на процеса по деинституционализация 
на грижите за деца в риск 

700 000 

Фондове на ЕС; 
Централния бюджет; 
Общински бюджет 

Община Бяла Слатина НПО 2015 - 2020 г. 

Проект: 
Разширяване на предлаганите социални услуги, 
вкл.социален и личен асистент и социално 
консултиране 500 000 

Фондове на ЕС; 
Централния бюджет; 
Общински бюджет 

Община Бяла Слатина НПО 2015 - 2020 г. 

Проект: 
Привеждане на обществения транспорт достъпен за 
използване от хора с увреждания  

50 000 

Фондове на ЕС; 
Централния бюджет; 
Общински бюджет 

Община Бяла Слатина   2015 - 2020 г. 

Проект: 
Създаване на достъпна архитектурна среда в сградите 
с обществено значение 

150 000 

Фондове на ЕС; 
Централния бюджет; 
Общински бюджет 

Община Бяла Слатина НПО 2015 - 2020 г. 

Специфична 
цел 2.2.2.  

Постигане на социално включване и 
ограничаване на изолацията 

          

Проект: Създаване на център за работа с деца в риск 

300 000 

Фондове на ЕС; 
Централния бюджет; 
Общински бюджет 

Община Бяла Слатина НПО 2015 - 2018 г. 

Проект: Създаване на център за работа на хора в риск 

200 000 

Фондове на ЕС; 
Централния бюджет; 
Общински бюджет 

Община Бяла Слатина НПО 2017 - 2020 г. 

Проект: Изграждане на хоспис 

300 000 

Фондове на ЕС; 
Централния бюджет; 
Общински бюджет 

Община Бяла Слатина НПО 2015 - 2020 г. 

Проект: 
Насърчаване на заетостта при групите в 
неравностойно положение 

50 000 

Фондове на ЕС; 
Централния бюджет; 
Общински бюджет 

Община Бяла Слатина НПО 2015 - 2020 г. 

Проект: 
Реализиране на дейности за трудова интеграция на 
групите в неравностойно положение 

200 000 

Фондове на ЕС; 
Централния бюджет; 
Общински бюджет 

Община Бяла Слатина НПО 2015 - 2020 г. 

http://www.opac.government.bg/
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Приоритет 2.3. 
Подобряване на условията за устойчива заетост 
и развитие на пазара на труда 

          

Специфична 
цел 2.3.1.  

Подобряване условията за включване на 
безработните на пазара на труда 

          

Проект: 
Провеждане на обучения за квалификация и 
преквалификация на трайно безработните и 
демотивираните групи от населението. 500 000 

Фондове на ЕС; 
Централния бюджет; 
Общински бюджет 

Община Бяла Слатина   2015 - 2020 г. 

Проект: Стимулиране и развитие на младежката заетост 

170 000 

Фондове на ЕС; 
Централния бюджет; 
Общински бюджет 

Община Бяла Слатина   2015 - 2020 г. 

Проект: 
Обучения и квалификация за повишаване на 
пригодността за заетост и адаптивност на по-
възрастното население. 100 000 

Фондове на ЕС; 
Централния бюджет; 
Общински бюджет 

Община Бяла Слатина   2015 - 2020 г. 

Специфична 
цел 2.3.2.  

Създаване на условия за развитие на устойчива 
заетост 

          

Проект: 
Създаване на условия за развитие на устойчива 
заетост 

350 000 

Фондове на ЕС; 
Централния бюджет; 
Общински бюджет 

Община Бяла Слатина Местния бизнес 2015 - 2018 г. 

Приоритет 2.4. 
Укрепване и усъвършенстване на 
институционалния капацитет, с оглед по-добро 
и ефективно управление 

  
    

    

Специфична 
цел 2.4.1.  

Повишаване качеството на предлаганите услуги 
и въвеждане на комплексно административно 
обслужване, включително развитие на е-
община 

  

    
    

Проект: 
Въвеждане на система за управление на качеството и 
информационната сигурност в общината 

120 000 

Фондове на ЕС; 
Централния бюджет; 
Общински бюджет 

Община Бяла Слатина   2014 - 2016 г. 

Проект: 
Въвеждане на комплексна административна услуга и 
развитие на е-община 

400 000 

Фондове на ЕС; 
Централния бюджет; 
Общински бюджет 

Община Бяла Слатина   2014 - 2016 г. 

Проект: 
Техническо обезпечаване на въвеждането на 
електронни обществени поръчки 

200 000 

Фондове на ЕС; 
Централния бюджет; 
Общински бюджет 

Община Бяла Слатина   2014 - 2016 г. 

Специфична 
цел 2.4.2.  

Усъвършенстване на административния 
капацитет и повишаване на прозрачността при 
работа 

  
    

    

http://www.opac.government.bg/
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Проект: 
Повишаване на знанията, уменията и 
компетентностите на служителите в общинската 
администрация 550 000 

Фондове на ЕС; 
Централния бюджет; 
Общински бюджет 

Община Бяла Слатина   2014 - 2020 г. 

Проект: 
Повишаване на прозрачността при работата на 
администрацията и включване на гражданското 
общество 150 000 

Фондове на ЕС; 
Централния бюджет; 
Общински бюджет 

Община Бяла Слатина;  
Гражданските 

структури и местния 
бизнес 

2014 - 2016 г. 

Проект: 
Създаване и развитие на инициативни групи с 
представители на бизнеса и гражданските структури 

400 000 

Фондове на ЕС; 
Централния бюджет; 
Общински бюджет 

Община Бяла Слатина; 
Местния бизнес; НПО 

  2014 - 2016 г. 

Приоритет 3.1. 
Подобряване на транспортната и техническа 
инфраструктура и повишаване на енергийната 
ефективност 

  
    

    

Специфична 
цел 3.1.1.  

Подобряване на пътната инфраструктура           

Проект: Благоустрояване на жилищните квартали 

400 000 

Фондове на ЕС; 
Централния бюджет; 
Общински бюджет 

Община Бяла Слатина   2014 - 2018 г. 

Проект: 
Възстановяване и изграждане на улични и тротоарни 
настилки в населените места извън общинския център 

200 000 

Фондове на ЕС; 
Централния бюджет; 
Общински бюджет 

Община Бяла Слатина   2018 - 2020 г. 

Проект: Ремонт и рехабилитация на общински пътища 

1 500 000 

Фондове на ЕС; 
Централния бюджет; 
Общински бюджет 

Община Бяла Слатина   2014 - 2020 г. 

Проект: Изграждане на кръгово движение в общинския център 

150 000 

Фондове на ЕС; 
Централния бюджет; 
Общински бюджет 

Община Бяла Слатина   2016 - 2020 г. 

Проект: 
Реализиране на мерки за осигуряване на безопасност 
на движението 

150 000 

Фондове на ЕС; 
Централния бюджет; 
Общински бюджет 

Община Бяла Слатина   2016 - 2020 г. 

Специфична 
цел 3.1.2.  

Развитие и подобряване на ВиК инфраструктура           

Проект: 
Реконструкция на водопроводна мрежа гр. Бяла 
Слатина 

5 000 000 

Фондове на ЕС; 
Централния бюджет; 
Общински бюджет 

Община Бяла Слатина   2015 - 2020 г. 

Проект: 
Реконструкция и подмяна на водопроводна мрежа в 
населени места с над 2 000 е.ж. 

2 000 000 

Фондове на ЕС; 
Централния бюджет; 
Общински бюджет 

Община Бяла Слатина   2015 - 2017 г. 

http://www.opac.government.bg/
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Проект: 
Реконструкция и подмяна на водопроводна мрежа в 
населени места под 2 000 е.ж. 

2 000 000 

Фондове на ЕС; 
Централния бюджет; 
Общински бюджет 

Община Бяла Слатина   2016 - 2020 г. 

Проект:  
Доизграждане на канализационна система в гр. Бяла 
Слатина  

45 000 000 

Фондове на ЕС; 
Централния бюджет; 
Общински бюджет 

Община Бяла Слатина   2015 - 2020 г. 

Проект: 

Изграждане и реконструкция на съществуваща 
канализационна система и обезпечаване на 
пречистването на отпадни води в населените места с 
над 2 000 е.ж. 15 000 000 

Фондове на ЕС; 
Централния бюджет; 
Общински бюджет 

Община Бяла Слатина   2015 - 2020 г. 

Проект: 

Изграждане и реконструкция на съществуваща 
канализационна система  и обезпечаване на 
пречистването на отпадни води в населените места с 
под 2 000 е.ж. 5 000 000 

Фондове на ЕС; 
Централния бюджет; 
Общински бюджет 

Община Бяла Слатина   2016 - 2020 г. 

Специфична 
цел 3.1.3.  

Развитие на енергийната инфраструктура и 
енергийната ефективност 

          

Проект: 
Модернизация и подмяна на уличното осветление с 
енергоспестяващи осветителни тела 

200 000 

Фондове на ЕС; 
Централния бюджет; 
Общински бюджет 

Община Бяла Слатина   2015 - 2017 г. 

Проект: 
Реализиране на дейности по повишаване на 
енергийната ефективност на сградата на общината 

200 000 

Фондове на ЕС; 
Централния бюджет; 
Общински бюджет 

Община Бяла Слатина   2014 - 2016 г. 

Проект: 
Реализиране на дейности по повишаване на 
енергийната ефективност на читалищата в общината 

400 000 

Фондове на ЕС; 
Централния бюджет; 
Общински бюджет 

Община Бяла Слатина   2015 - 2017 г. 

Проект: 
Реализиране на дейности по повишаване на 
енергийната ефективност за други сгради с 
обществено значение 200 000 

Фондове на ЕС; 
Централния бюджет; 
Общински бюджет 

Община Бяла Слатина   2016 - 2020 г. 

Приоритет 3.2. 
Създаване, развитие и подобряване на 
екологичната инфраструктура и опазване на 
биоразнообразието 

  
    

    

Специфична 
цел 3.2.1.  

Подобряване на ефективността на системата за 
управление на отпадъците и опазване на 
околната среда 

  
    

    

Проект: 
Подобряване на системата за управление на 
отпадъците в общината 

2 420 000 

Фондове на ЕС; 
Централния бюджет; 
Общински бюджет 

Община Бяла Слатина   2015 - 2017 г. 

http://www.opac.government.bg/
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Проект: 
Доизграждане, развитие  и популяризиране на 
система за разделно събиране на отпадъци в 
общинския център и селата 300 000 

Фондове на ЕС; 
Централния бюджет; 
Общински бюджет 

Община Бяла Слатина Частни партньори 2015 - 2017 г. 

Проект: Рекултивация на закрито депо за битови отпадъци 

1 900 000 

Фондове на ЕС; 
Централния бюджет; 
Общински бюджет 

Община Бяла Слатина   2014 - 2016 г. 

Проект: 
Изграждане на инсталация за оползотворяване на 
биогаз в рекултивираното общинско сметище 

1 000 000 

Фондове на ЕС; 
Централния бюджет; 
Общински Бюджет 

Община Бяла Слатина; 
Частни партньори 

  2016 - 2018 г. 

Кампании: 
Провеждане на регулярни инициативи за почистване 
на околната среда в общината 100 000 

Общински бюджет Община Бяла Слатина   2014 - 2020 г. 

Специфична 
цел 3.2.2.  

Опазване на биоразнообразието           

Проект: 
Опазване и възстановяване на градската околна среда 
и зелените площи 

200 000 

Фондове на ЕС; 
Централния бюджет; 
Общински Бюджет 

Община Бяла Слатина;    2015 - 2018 г. 

Проект: 
Залесяване на неземеделски земи и около пътища и 
залесителни пояси 

100 000 

Фондове на ЕС; 
Централния бюджет; 
Общински Бюджет 

Община Бяла Слатина;    2016 - 2018 г. 

Проект: 
Изграждане на зелена инфраструктура и 
възстановяване на видовете и местообитанията 

200 000 

Фондове на ЕС; 
Централния бюджет; 
Общински Бюджет 

Община Бяла Слатина;    2017 - 2019 г. 

Приоритет 3.3. 
Развитие на териториалното и трансграничното 
сътрудничество 

          

Специфична 
цел 3.3.1.  

Развитие на териториалното  сътрудничество.           

Проект: 
Местно сътрудничество за постигане на териториална 
устойчивост и свързаност 

150 000 

Фондове на ЕС; 
Централния бюджет; 
Общински Бюджет 

Община Бяла Слатина;  
Общини и области 

от България 
2017 - 2020 г. 

Проект: 
Трансгранично сътрудничество за постигане на 
свързаност и териториална устойчивост на местно 
ниво 150 000 

Фондове на ЕС; 
Централния бюджет; 
Общински Бюджет 

Община Бяла Слатина;  
Общини от съседни 
държави и региони 

2017 - 2020 г. 

Приоритет 3.4. 
Превенция и преодоляване на рискове от 
климатичните промени и природни и 
предизвикани от човешка дейност бедствия 

  
    

    

Специфична 
цел 3.4.1.  

Превенция на рискове и преодоляване на 
последиците от климатични промени, бедствия 
и човешка дейност 

  
    

    

http://www.opac.government.bg/


 
 

 

Проект „Ефективни местни политики – гаранция за устойчиво развитие на община Бяла Слатина“ се изпълнява съгласно Договор № 13-13-129/29.10.2013 г., с финансовата 

подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, бюджетна линия BG051PO002/13/1.3-07, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален 

фонд 

Проектът  се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“ (www.opac.government.bg),  съфинансирана от Европейския съюз 
чрез Европейския социален фонд.  
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Проект: 
Реализиране на дейности по превенция от рисковете 
от климатични промени, бедствия и човешка дейност 

100 000 

Фондове на ЕС; 
Централния бюджет; 
Общински Бюджет 

Община Бяла Слатина;    2015 - 2017 г. 

Проект: 
Реализиране на дейности по преодоляване на 
негативните последици от сбъдване на рискове от 
климатични промени, бедствия и човешка дейност 150 000 

Фондове на ЕС; 
Централния бюджет; 
Общински Бюджет 

Община Бяла Слатина;    2015 - 2020 г. 

Таблица 21: Програма за реализация на Общинския план за развитие 2014 – 2020 г. 

http://www.opac.government.bg/


 
 

Проект „Ефективни местни политики – гаранция за устойчиво развитие на община Бяла Слатина“ се изпълнява съгласно 

Договор № 13-13-129/29.10.2013 г., с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, 

бюджетна линия BG051PO002/13/1.3-07, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд 

VIII. ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА НА ПЛАНА 

Приложение към настоящия документ.  

 

IX. МЕРКИ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ ИЗМЕНЕНИЕТО НА КЛИМАТА И ЗА 

АДАПТАЦИЯТА КЪМ ВЕЧЕ НАСТЪПИЛИТЕ ПРОМЕНИ 

Разработената стратегическа рамка и по-конкретно предвидените конкретни дейности 

и проекти, с които да бъдат постигнати общата и специфичните цели за развитие на 

общината в следващия период (2014 – 2020 г.) изцяло са съобразени с предвидените 

дейности в Третия Национален план за действие по изменение на климата за периода 

2013-2020 г.  

Политиката на България в областта на изменението на климата се основава на два 

основни аспекта, свързани от една страна с международните ангажименти, поети от 

страната с ратифицирането на Рамковата конвенция на ООН за изменението на 

климата (РКОНИК) и Протокола от Киото, и от друга – с новоприетото европейско 

законодателство в тази област. Основната стратегическа цел на Трети национален 

план за действие по изменение на климата (НПДИК) е да очертае рамката на действие 

в борбата с изменението на климата за периода 2013-2020 г. и да насочи усилията на 

страната към действия, водещи до намаляване отрицателното въздействие на 

климатичните промени и изпълнение на поетите ангажименти. 

Третият план за действие по изменение на климата предвижда конкретни мерки за 

намаляване на емисиите парникови газове във всички сектори, като тези мерки са 

съобразени с политиката на страната в областта на изменението на климата и 

съответно с потенциала на националната икономика за редукция на емисиите. Общият 

ефект от предвидените мерки ще гарантира изпълнение на поетите ангажименти и 

постигане на правно обвързващите за страната ни европейски цели.  

Освен конкретните предвидени дейности, които пряко ще окажат влияние върху 

постигането на поставените цели в националния план за действие, в рамките на 

стратегическата рамка на общината е предвиден отделен приоритет, свързан пряко с 

настоящия раздел, а именно: 

Приоритет 3.4: Превенция и преодоляване на рискове от климатичните 

промени, природни и предизвикани от човешка дейност бедствия. 

В рамките на този приоритет са предвидени дейности по въвеждане на 

система за управление на рисковете от климатични промени, природни и 

предизвикани от човешка дейност бедствия, както и въвеждане на система 

за оценка на негативните последици от настъпването на такива рискове. 

Приоритета включва конкретни мерки за превенция и преодоляване на тези 

рискове. 


