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1. Въведение
Настоящият доклад се изготвя в рамките на договор № ОПР-01/11.05.2011г.
между ФРМС Консулт ЕООД и община Бяла Слатина в отговор на
нормативното изискване на чл. 33 (1) от Закона за регионалното развитие
(ЗРР) за извършване на междинна оценка на реализацията на документи за
стратегическо планиране, а също и в отговор на чл. 38. (1), т. 2 от
Правилника за прилагане на ЗРР, според който общинският план за
развитие се актуализира в съответствие с актуализирания документ за
изпълнение на областната стратегия за развитие1. Предмет на междинна
оценка е изпълнението на общинския план за развитие (ОПР) на община
Бяла Слатина в периода 2007-2011 г.
В хода на извършващите се административно-териториални реформи в
страната и във връзка с предстоящото членство на България в ЕС, през
2004 г. се прие нов ЗРР, който регламентира редица нововъведения в
структурата и начините на функциониране на институциите с оглед
постигане целите на регионална политика за устойчиво и интегрирано
социално-икономическо развитие. Една от новите постановки на закона е
припознаването на ОПР като компонент от системата от документи за
стратегическо планиране и програмиране на регионалното развитие. ОПР е
инструмент, който определя средносрочните цели и приоритети за
развитието на общината, съчетавайки местни потребности със
стратегическата рамка за развитие на областта. Най-общо стратегическите
цели на ОПР са насочени към намаляване на икономическите, социалните и
териториалните неравновесия и подобряване на жизнения стандарт.
ОПР на община Бяла Слатина е съставен съгласно разпоредбите на ЗРР и
Правилника за неговото прилагане, с изключение на Програмата за
реализация на плана, която е една за целия период, а не годишни. Община
Бяла Слатина изготвя годишни програми за реализация на ОПР. Спазените
като цяло законови регламенти легитимират правомощията на местната
власт в предприетата посока за развитие на общината, което е
предпоставка, но не и единствено условие, за успешна реализация на ОПР.
От 1 януари 2007 г. България стана пълноправен член на Европейския съюз
(ЕС), което практически промени социално-икономическите и политически
условия за развитие на страната. Тези промени настъпиха на всички нива на
публичното планиране и управление – национално, регионално, областно,
местно. Териториалното многообразие на Европейския съюз наложи към
страната нови политики, подходи и модели на управление, обединени под
всеобщата потребност за устойчив и приобщаващ растеж. Икономическото,
социално и териториално сближаване между регионите в Европа постави и
Актуализиран документ за изпълнение на Областна стратегия за развитие на област Враца 2009-2013 г.,
приет с Решение №1 на Областния съвет за развитие от 30.03.2010 г. и съгласуван от Регионалния съвет за развитие на
СЗР с Решение №3 от 07.12.2010 г.
1
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нови предизвикателства пред местните власти като пълноправен участник в
процесите на регионално развитие. Необходимо е общините да
преориентират фокуса на своите инструменти за стратегическо планиране от
преобладаващо местен към устойчиво интегриран, обединявайки
регионални и местни приоритети за развитие. В този смисъл, e необходимо
да се отбележи, че община Бяла Слатина следва препоръчания курс на
местно планиране, обвързвайки ОПР с Областната стратегия за развитие на
област Враца и Регионалния план за развитие на Северозападен район за
планиране. Изпълнението на областния и регионалния планови документи
обаче вече се реализира въз основа на техни актуализирани версии, което
налага съответни действия и за ОПР на община Бяла Слатина. Съгласно чл.
33 (1) от ЗРР преди да се пристъпи към актуализиране на ОПР следва да се
извърши междинна оценка за неговото изпълнение. Следователно, целта на
настоящия доклад е да представи резултатите от проведената междинна
оценка на изпълнението на плана на общината за периода 2007-2011 г.; да
се подпомогне цялостното управление на ОПР, неговото актуализиране и
ако е необходимо – неговото преориентиране, а също и осигуряване на
информация за подобряване на изпълнението на плана и в частност подобряване на координацията и мониторинга по неговото изпълнение.
Основното предназначение на ОПР е да постави на планова основа
местните инициативи и да създаде средносрочен стратегически документ,
включващ цели, приоритети и мерки за ефективно и целево използване на
ресурсите и решаване на приоритетни за общината проблеми и задачи. ОПР
на община Бяла Слатина за периода 2007-2013 г. е приет с Решение на
Общинския съвет № 308 от 2006г. и е допълнен с Решение № 609 от
25.03.2010г.
Структурата на настоящия доклад е организирана по следния начин: първо
се представя информация за използвания инструментариум, след което се
анализират настъпилите промени в социално-икономическата среда на
общината. Непосредствено след това се представя оценката на резултатите,
степента на постигане на целите и оценка на ефективността и ефикасността
на използваните ресурси от изпълнението на ОПР до 2011 г. Докладът
завършва с изводи и препоръки за неговата актуализация.
2. Същност и предназначение на междинната оценка
Оценката на изпълнение на стратегическите документи представлява
неразделна част от цикъла на стратегическо регионално планиране. Тя има
за цел не само да констатира нивото на постигане на залегналите цели,
приоритети и мерки в стратегическия документ, но и да послужи като
коректив на цялостния процес на развитие и управление на територията.
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В този смисъл междинната оценка на ОПР на община Бяла Слатина цели не
само да оцени качеството на неговото изпълнение за периода 2007-2011 г.,
но и да допринесе за стимулиране на процесите, свързани с развитието на
територията чрез формулирането на препоръки за актуализация, насочени
към засилване на актуалността и приложимостта на стратегията и поефективно усвояване на териториалните предимства и потенциали.
Съгласно чл.33 (1) от ЗРР конкретните параметри на междинната оценка са:
 Оценка на първоначалните резултати от изпълнението на ОПР в периода
2007-2011 г.;
 Оценка на степента на постигане на съответните цели;
 Оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси;
 Изводи и препоръки за актуализация на ОПР за периода 2012-2013 г.
Работата по извършване на междинната оценка беше организирана в
следните етапи:
- Набиране на статистическа информация за постигнати резултати от
изпълнението на ОПР от НСИ, Териториална статистическо бюро – Враца,
Общинска служба „Земеделие”, общинска администрация;
- Провеждане на анкетно проучване и фокус групи с представители на
социално-икономическите партньори и общинска администрация;
- Разписване на доклада;
- Провеждане на втора фокус с участниците за съгласуване и приемане на
доклада.
3. Използвана методология
Методологията за извършване на междинна оценка на ОПР на община Бяла
Слатина за периода 2007-2011 г. се базира на методи за качествено
проучване – фокус групи, анкетно проучване и съдържателен анализ на
документация. Като съпътстващ инструмент са използвани, там където е
възможно, определените в ОПР първични индикатори (за резултат), които
измерват степента на изпълнение на дейностите. Вторични индикатори (за
въздействие), които измерват ефекта от дейностите и отразяват напредъка в
постигането на целите на ОПР не са дефинирани.
При подготовката на инструментариума за качествено изследване фокусът
беше ориентиран към проучване на индивидуалните оценки за постигнатия
напредък по реализацията на ОПР на местни представители на социалноикономическите партньори (СИП) и служители, работещи в общинска
администрация (ОА). Беше разработена матрица (Приложение 3 – представя
и общите резулати по въпроси и целеви групи ) за оценка на постигнати
резултати, която се попълваше индивидуално от всеки участник във фокус
групите. Обобщените данни от матрицата са представени в раздел 6 от
настоящия доклад. Те формират част от фактологическия материал за
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извършване на оценката. Едновременно с това, и за нуждите на
съдържателния анализ на документация, са използвани следните вторични
източници на информация: ОПР на община Бяла Слатина за периода 20072013 г., Актуализирана програма за реализация на ОПР 2008, годишни
програми за реализацията на ОПР и доклади за неговото изпълнение,
Актуализиран документ за изпълнение на стратегията за развитие на област
Враца 2009-2013, Актуализиран документ за изпълнение на Регионален план
за развитие на СЗРП 2011-2013 г., Общинска програма за опазване на
околната среда 2004-2010 г., Общинска програма за развитие на
здравеопазването 2008-2011 г., Календарен план на културните,
религиозните и спортни празници през 2008 г. и 2010 г., НСИ, ГД „ГРАО”,
Териториално статистическо бюро - гр. Враца, Общинска служба
„Земеделие”, Информационна система за управление и наблюдение на
структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН), Държавен фонд
„Земеделие”.
Първичните източници на информация включват:
 Анкетно проучване – направено сред 15 представители на местната

общност и 20 служители, работещи в общинска администрация. Анкетното
проучване не е представително, като извадката от респонденти е случайна и
непреднамерена. То се осъществи под формата на теренно изследване по
метода на прякото и доброволно анкетно допитване. Целта на проучването е
да се регистрират индивидуални и независими оценки за ефекта от
реализацията на ОПР на територията на общината за периода 2007-2011 г.
За постигането на целта се изготвиха 2 анкетни карти – една за респонденти
от общинска администрация и една за представители на широката
общественост. И двете карти съдържат комбинация от отворени и затворени
въпроси (Приложение 1 и 22). Разликите между двете се обосновават с
релевантността на въпросите.
 Фокус групи – проведени са общо 3 фокус групи, по с 15 представители

на местната общност и 20 служители от общинска администрация. Първите
2 фокус групи се проведоха в началото на междинната оценка с цел
проучване нагласите, наблюденията и оценките на участниците относно
реализацията на ОПР, неговата актуалност и адекватност на променящата
се среда и местни потребности. Дискусията беше организирана около
реалистичността и постигнатите резултати от изпълнението на
приоритетите, мерките и дейностите на стратегическата рамка на плана.
Субективните възприятия на участниците за постигнат напредък по
изпълнението на ОПР са обобщени в оценъчната матрица, спомената погоре. Третата фокус група се проведе в края на междинната оценка с цел
валидизиране на направените изводи и оценки от изпълнението на плана и
съгласуване на препоръки за неговата актуализация.
Участниците в гупата на местната общност са представители на следните
2

Приложенията съдържат обобщени резултати от анкетирането
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организации: СНЦ „Различни, но ръка за ръка”, Общински съвет, Сребрена
99 АД, ЦДГ „Детелина”, Сдружение „Първи юни”, НУ "Цани Гинчев", НУ
"Хр.Смирненски", читалища и други представители на бизнеса. Участниците
в гупата на ОА са служители от, свързани с изпълнението на ОПР, дирекции
и звена в администрацията, вкл. кметове на села.
4. Ограничители при изготвянето на междинната оценка
Норамативно регулираните параметри на междинната оценка са достатъчно
широки, за да се продуцира всеобхватна и изчерпателна оценка.
Спецификите на средата и инструментариума, обаче, налагат някои общи и
конкретни ограничители, свързани с естеството на самата оценка. На първо
място това са ограничените и неизчерпателни източници на емпирична и
статистическа информация за постигнатия ефект от изпълнението на ОПР,
на чиято основа да се композира самата оценка, изводи и препоръки за
актуализация на ОПР. След 2008 г. НСИ преустановява издаването на
специализираната серия „Районите, областите и общините в Република
България”, което затруднява набирането на годишни статистически данни за
демографското, социално-икономическото и екологичното състояние на
община Бяла Слатина за периода на оценка на ОПР – 2007-2011 г. Някои от
показателите се поддържат от Териториално статистическо бюро гр. Враца,
но други – ключови за проследяване динамиката на развитие на местната
икономика като например коефициент на безработица - отсъстват от
предоставената териториална статистическа справка.
Както по-горе се посочи, планът разполага със списък от първични
индикатори, които измерват степента на изпълнение на дейностите.
Базовите стойности на тези индикатори обаче не са посочени, поради което
е трудно да се проследи тяхната динамика и да се измери ефекта от
реализираните проекти върху развитието на територията. В годишните
отчети и доклади за реализацията на ОПР, които са нормативно изискуеми,
съгласно чл. 91 от Правилника за прилагане на ЗРР (ППЗРР), отсъства
отчетна информация по зададените индикатори. Тези два фактора
затрудняват оценката на постигнати резултати и ефекти от изпълнението на
плана. На практика, годишните отчети и доклади представят единствено
списъци от договорирани и/(или) изпълняващи се проекти от общината и
кратък аналитичен текст за социално-икономическите особеност на
територията на община Бяла Слатина. Чл. 91. (8), т.2 от ППЗРР:
Постигнатият напредък по изпълнението на целите и приоритетите на
общинския план за развитие въз основа на индикаторите за наблюдение
Поради липсата на възможност за работа с подходящи данни, екипът,
извършващ оценката, се фокусира върху събирането и обработката на
вторични данни (анкетно проучване, фокус групи, оценъчни матрици)
относно степента на изпълнение на ОПР. В тази връзка е важно да се
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отбележи, че събраната информация не е представителна за територията,
но оценката на местни лидери за ефекта от ОПР, направена по време на
обществените дискусии, обобщава преобладаващи местни нагласи за
напредъка по реализацията на плана.
5. България в контекста на ЕС. Промени в социално-икономическата
среда в периода на изпълнение на ОПР
Представено е мястото на България в рамките на 27 страни членки на ЕС и е
извършен преглед на настъпилите промени в социално-икономическата
среда в периода на изпълнение на ОПР, който е представен на две нива –
национално и местно ниво.
5.1 България в контекста на ЕС3
Сравнителният анализ на демографското развитие на България и ЕС по
ключови показатели показва протичането на общи неблагоприятни
тенденции, които обаче са по-силно проявени в нашата страна. България
има най-неблагоприятни стойности на коефициента на естествен прираст - 4.6 ‰ (зад нас е единствено Латвия). Дължи се на висока смъртност 14.6‰
(9.7‰ средно за ЕС-27).
Естественият прираст на населението е отрицателен във всички райони от
ниво 2. Най-неблагоприятно е положението в СЗР (-10,6‰) и СЦР (-7,3‰), а
най-добро – в ЮЦР (-2,5‰).
Коефициентът на миграция влошава своите стойности в анализирания
период във всички райони с изключение на ЮЗР, което показва
интензифициране на изселванията от районите от ниво 2 към ЮЗР или
извън България, където има повече и по-добри възможности за заетост, повисоки доходи и жизнен стандарт. Най-неблагоприятни стойности през 2010
г. имат СЦР (-7,13‰) и СЗР (-6,91‰), но в първия район процесът на
обезлюдяване протича значително по-бързо.
По предвиждания на Евростат за периода 2010-2060 г. населението на
България ще намалее с 27%, а делът на населението над 65 години ще
достигне до над 60%4. В този контекст очакванията за бъдещото развитие до
2020 г. са за запазване, дори увеличаване на негативните различия между
ЕС-27 и българските региони.
Състоянието и динамиката на ключовите показатели за пазара на труда
показват, че в България те са с по- лоши характеристики в сравнение със
средноевропейските нива, но са по- благоприятни спрямо стари страничленки като Испания, Италия, Гърция, Португалия.
3
Констатациите и изводите са от доклад по Проект “Разработване на социално-икономически анализ за
нуждите на Оперативна програма „Регионално развитие” за периода 2014-2020 г.”, Обединение”Регионални анализи
за 2014+”
4
Eurostat, News Release, 80/2011 - 8 June 2011, Population projections 2010-2060
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Българските райони по обем на създадения БВП са сред най-слабите в ЕС.
В сравнение с най-големия район NUTS 2 на ЕС Île de France, който обхваща
Париж и региона около него, българските региони създават от 0.50% до
2.94% през 2008 г. от неговия БВП.
По създаден БВП по ППС на човек от населението през 2007 г. страната е на
равнище от 40% от средното за ЕС. На почти същото равнище на развитост
е и Румъния. Изоставането на тези страни от Чехия е близо два пъти, а в
сравнение с Дания, разликата е повече от 3 пъти.
По равнище на БВП по ППС на човек от населението районите на България
значително изостават от средното равнище в ЕС, както и от водещите
райони по този показател. Половината български райони – СЗР, СЦР и ЮЦР
са на равнище от около 30% от средното ниво на ЕС. Дори през 2008 г. СЗР
заема последното място по БВП на жител, което го прави най-неразвит
район в целия ЕС. СИР и ЮИР, достигат до стойности от около 37% от
средното равнище в ЕС. Водещ район в страната е ЮЗР, който достига до
близо 73% от средната стойност за ЕС през 2008 г.
По относителен дял на разходите за НИРД в БВП страната е в
незадоволително състояние. Тези разходи представляват 0.47% през 2008
г., докато в Румъния те са 0.58% и много повече в Чехия - около 1.5% от БВП
и Дания – с 2.9% през 2008 г. Изоставането по този показател е много
тревожно предвид на целта за постигане на равнище от 1.5% от БВП през
2020 г., поставена от Националната програма за реформи (2011-2015 г.).
На регионално равнище през 2007-2008 г. СЦР е на последно място в ЕС по
дял на НИРД в БВП с незавидните 0.08%. Другите български райони с
изключение на ЮЗР имат разходи за НИРД около 0.12-0.36% през 2008 г.
ЮЗР е с най-висок дял на НИРД в БВП с 0.77% през 2008 г.
През периода 2007-2010 г. в България е увеличен броят на средствата за
подслон и легловата туристическа база, които са материална предпоставка
за реализиране на по-голям брой нощувки и растеж на отрасъла. В тази
рамка безпокойство буди слабия туристически интензитет (брой нощувки на
1000 жители) - България изостава с около 1,7 пъти от средното ниво на ЕС.
По равнище на доходи и разходи на населението България е найизостаналата и бедна страна - членка на ЕС: доходите на нашите
домакинства са с около 70% по- ниски от средните за ЕС, а в абсолютно
еврово изражение крайните потребителски разходи на домакинствата ни са
над 4 пъти по- ниски от средноевропейските и са най- ниските в ЕС.
България отделя сравнително малък дял от БВП за образование – 4.4% за
2009 г. (ЕС-27 – 5.6%, зад нас са само Румъния и Словакия). По разходи на 1
учащ се, тя се нарежда на последно място в ЕС. Част от причините за това
са по- ниския дял на публичните разходи в БВП и ниското равнище на БВП
на 1 жител.. Притеснение буди три пъти по-големия дял на българските
студенти, учещи в други държави (7.8%; ЕС-2.7%, Румъния – 2.3%).
Обобщаваща оценка на междурегионалните различия в България показва,
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че най-развит български район е ЮЗР, следван на значително разстояние от
СИР и ЮИР. ЮЦР заема междинно място между горните три сравнително
развити района и най-слабо развитите – СЦР и СЗР.
5.2 Настъпили промени на национално ниво
Периодът след приемането на сега действащите планови документи на
общинско ниво се характеризира с две основни събития, които силно
повлияват социално икономическото развитие на териториите – влизането
на България в структурата на ЕС през 2007 г. и финансовата криза, чиито
първи признаци в световен мащаб започват да се усещат още през 2007 г.,
като кризата засяга страната ни с известно закъснение.
Членството на България в ЕС гарантира устойчивата и предсказуема бизнес
среда. Поддържането на макроикономическа и фискална стабилност
довежда до ускоряване на темповете на икономически растеж и постепенна
конвергенция с останалите страни от ЕС по линия на редица важни
икономически индикатори.
Провежданата последователна данъчна политика създава благоприятна
среда за инвестиции в икономиката. През 2007 г. данъчната ставка на
корпоративния данък е намалена от 15% на 10%, с което България се
нарежда сред държавите-членки с най- ниски данъци. През 2008 г. е въведен
пропорционален режим на облагане на доходите на физическите лица и
единна данъчна ставка от 10%, което увеличава разполагаемите доходи на
населението.
В периода 2005-2008 г. българската икономика ускорява своя растеж до
равнища от над 6% на годишна база за всяка от годините след 2005.
Основен двигател на растежа е крайното потребление и инвестициите в
основен капитал, които са подпомогнати от значителното повишаване на
кредитната активност на търговските банки и увеличаването на
разполагаемия доход на домакинствата вследствие на нарастването на
средната работна заплата. Съществено значение за развитието на
икономиката до 2008 г. има инвестиционната активност на предприятията,
която довежда до над 50% нарастване на инвестициите в основен капитал в
реално изражение спрямо 2005 г. и достигането им до дял от 33.6% от БВП
през 2008 г.
Отражението на световната икономическа криза върху нашата страна
започва да се усеща през четвъртото тримесечие на 2008 г., когато реалният
растеж на БВП се забавя. Кризата се изразява, както в свиването на
външното търсене на продукцията на българските износители, спада в
международните цени на основни износни стоки, така и в намаляването на
кредитната активност на банките и резкия спад на чуждестранните
инвестиции в нашата икономика в резултат на нарасналия риск за
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инвеститорите. Отлива на чуждестранни инвестиции продължава с
безпрецедентни темпове и през 2011 г., водейки след себе си ниска
стопанска активност и повишена безработица.
Българската икономика регистрира в началото на 2009 г. първия си
отрицателен растеж от -4.5% спрямо предходната година, като общо за 2009
г. отрицателния ръст възлиза на -5.5%. Всички икономически сектори
регистрират спад в БВП, като с най-голям принос е индустрията, която първа
почувства негативния ефект от кризата. През 2010 г. постепенно се забеляза
слабо възстановяване на българската икономика, като през второто и
третото тримесечие на годината икономиката превишава равнището на
производство от 2009 г.
Ускоряването на растежа на българската икономика до 2008 г. се отразява и
в ускоряването на темпа на нарастване на цените. Средногодишният
хармонизиран индекс на потребителските цени (ХИПЦ) се увеличава с близо
100% за да достигне 12% през 2008 г. Основните фактори, които повлияват
темпа на инфлация в този период са:
 Налице е нарастване на потребителското търсене, породено както от
повишаването на доходите, така и от облекчения достъп до кредитен
ресурс, като вътрешното предлагане не е в състояние да отговори на
търсенето на пазара;
 Присъединяването на България към ЕС ускорява процеса на
конвергенция на цените и доходите в страната към средното равнище
за ЕС;
 Увеличаването на международните цени на стоки, имащи определящо
значение за динамиката на инфлацията у нас – цените на суровия
петрол и на хранителните стоки.
През 2009 г., 2010 г. и 2011 г – периодът на икономическа криза в страната –
динамиката на цените е повлияна значително от намалялото вътрешно и
външно търсене, което довежда до спад на цените на международните
пазари. Така средногодишната стойност на инфлацията, измерена чрез
ХИПЦ, през 2009 г. и 2010 г. се движи около 2.5%. Спадът в заетостта и
забавянето на динамиката на номиналните работни заплати и
ограничаването на търсенето също доведоха до намаляване на ценовите
равнища.
Устойчивият дългосрочен растеж на икономиката довежда и до ясно
изразена тенденция на намаляване на безработицата и увеличаване на
заетостта на населението от 2006 г. до 2008 г. За този период
безработицата спадна от 10.1% до 5.6%, а заетостта се увеличава и
достига 64%. С това България се нарежда сред държавите-членки с нива на
безработица под средното за ЕС и заетост близка до средните стойности на
ЕС. Нарастването на заетостта е съпътствано с постепенна конвергенция в
нивото на производителността на труда, като през 2008 г. то достига 38.8%
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спрямо средните нива от ЕС.
Започналата световна икономическа криза се отразява и в намаляването на
заетостта на работната сила, поради необходимостта от оптимизиране на
разходите за труд на предприятията. През 2010 г. безработицата достигна
нивата от преди 2006 г. – 10.2%. Впоследствие се наблюдава слабо
подобрение на пазара на труда като резултат от плавното възстановяване
от кризата, в сектора на индустрията, което е краткотрайно и през 2011 г.
безработицата достига равнища над 12%.
Периодът 2006-2008 г. е характерен с непрекъснатото нарастване на
преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в страната, като през 2007 г. те
достигнат рекордно ниво от 17.7 млрд. лева или близо 30% от БВП. През
2008 г. в резултат на световната финансова криза инвестициите в страната
намаляват до 13 млрд. лева, но и при тези обеми страната е на второ място
по привлечени инвестиции в света, като за 2005 г. е била на 12-о място.
През 2009 г. и 2010 г. нарасналият инвестиционен риск вследствие на
настъпилата глобална криза довежда до силен спад в обема на
инвестициите в страната, като най-силно засегнати са секторите операции с
недвижимо имущество, бизнес услуги и търговия.
5.3 Настъпили промени на местно ниво
Настоящият раздел представя кратък обзор на настъпили промени в
социално-икономическата среда на община Бяла Слатина в периода 20072011 с цел идентицифициране на причини и фактори с влияние върху
процесите на местно развитие. От друга страна, анализът позволява да се
регистрират възможни промени в обществените потребности и да се
(ре)дефинират адекватни мерки за тяхното удовлетворяване.
За някои показатели са използвани данни от по-широк времеви диапазон, за
да може да се проследи в максимална степен тенденциите на развитие на
територията.
Основни
демографски
показатели
Промените, които настъпват в
демографското състояние на
територията на община Бяла
Слатина не се отличават
съществено от посоката и
динамиката на демографските
процеси в национален мащаб.
По данни на ГД „ГРАО” в
периода
2001-2011
населението на община Бяла
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Слатина намалява с 5453 души, което се равнява на 16%, докато средната
стойност за област Враца е 14%. Ако през 2001 г. Графиката в ляво
визуализира негативната тенденция. Основните фактори за намаляване на
населението са отрицателните естествен (-269 за 2010 г.) и механичен
прираст (-219 за 2010 г.).
Негативната демографска картина на община Бяла Слатина допълнително
се влошава от неблагоприятната възрастова структура на населението.
Макар по данни на Териториално статистическо бюро, гр. Враца делът на
населението на възраст над 65 години да е намалял само с 7% за периода
2007-2011 г., то броят на трудоспособното население бележи спад от 15% за
същия период. Със същия процентен дял от 15% намалява и броя на
жителите в подтрудоспособна възраст. Това означава, че сегашното и
бъдещото икономически активно население на общината намалява с два
пъти по-бързи темпове отколкото надтрудоспособното население.
Остаряването на населението в комбинация с отрицателния естествен
демографски прираст силно влошава възпроизводствените възможности на
територията. Влошаването на възрастовата структура на населението
рефлектира и върху размера и качеството на трудовите ресурси. По данни
на НСИ от последното преброяване през 2011 г., делът на жителите с висше
образование е едва 11%, докато тези със средно и основно образование са
съответно 43% и 30%. А една от водещите цели на общоевропейската
стратегия „Европа 2020” е подобряване на образователното равнище на
населението, по-специално увеличаване на дела на населението с висше
или еквивалентно на висше образование.
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. Проблемът с деформираната възрастова структура на
територията е изключително остър и значим, тъй като днешната структура
ще определя възпроизводството на населението и на работната сила през
следващите десетилетия. Неблагоприятната демографска картина се
влошава и от негативната образователна структура на населението и от
постоянно високите нива на безработица на територията на община Бяла
Слатина. Всичко това създава предпоставка за влошаване на условията за
местно социално-икономическо развитие.
През последното десетилетие безработицата в община Бяла Слатина
ежегодно поддържа стойности значително над средните за страната. По
данни на бюрото на труда, гр. Враца през 2011 г. лицата извън трудовия
пазар са 19.5% от населението на общината срещу 11.2% в национален
мащаб. Макар нивата на безработица да варират в зависимост от общата
социално-икономическа ситуация в страната, тази тревожна тенденция
налага спешни и устойчиви мерки на местно ниво за подобряване качеството
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на живот и повишаване на дългосрочната заетост, тъй като в много от
българските общини активните мерки по заетостта имат сезонен,
краткосрочен характер и нетраен ефект. Дългосрочната заетост ще
стимулира и раждаемостта на територията на общината, което ще подобри
местната демографска картина и ще създаде предпоставки за устойчив
растеж. Броят на наетите лица по трудово и служебно правоотношение от
4411 през 2007 г. намалява до 3553 през 2010 г., но за сметка на това
средната годишна работна заплата на заетите нараства с 33% за същия
период, което е отговор на тенденцията в национален мащаб са постоянно
увеличение на възнагражденията.
Протичащите демографски процеси (намаляване на населението,
отрицателен естествен и механичен прираст) включително високата
безработица довеждат до обезлюдяване на по-малките населени места на
територията на общината. От административно-териториална гледна точка
община Бяла Слатина не търпи промени в периода 2007-2011 г. За
изминалата календарна година населението на гр. Бяла Слатина е почти
сходно по брой (14 153) с общото население на 14-те села на общината
(14 101). По отношение на етническата принадлежност, данните от
последното преброяване през 2011 показват, че 85% от анкетираните се
самоопределят за българи, 12% за роми, 2% - турци и 1% принадлежащи
към друга етническа група.
Основни икономически показатели
Развитието на местната икономика на община Бяла Слатина през 2007-2011
г. не се характеризира с драстични събития, които да доведат до промени от
структуроопределящ характер – водещ сектор е селското стопанство с
постоянни „борби” за второто място между преработващата промишленост и
търговията. Това „съперничество” между двата отрасъла налага
противоречиви тенденции в местната икономика, илюстрирани от прегледа
на агрегирани икономически показатели.
Таблица 1
Динамика на развитие на местната икономика
Година
2007
2008
2009
2010

Общ брой
предприятия
472
470
578
633

Обща произведена продукция
(хил. лв.)
53360
67601
74741
84273

Източник: Териториално статистическо бюро, гр. Враца
Видно от таблицата, общият брой на функциониращите предприятия в
община Бяла Слатина нараства в периода 2007-2010 г. с 25%. Общата
стойност на произведената продукция също бележи ръст от 37%, което може
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да се приеме като показател за икономически растеж. Увеличеният брой на
предприятията се дължи до голяма степен на нарастващия дял на
предприятията от отрасъла „селско стопанство” (71% през 2010 г. спрямо
2007 г.). Търговията, обаче, е секторът с най-голям ръст в стойността на
произведената продукция – 58% за 2010 г. спрямо 2007, следван от
преработващата промишленост с 42% и селско стопанство - 37%.
Общият размер на нетните приходи от продажби на територията на община
Бяла Слатина за периода 2007-2010 г. също следва положителна тенденция
и нараства от 79 417 хил. лв. през 2007 г. на 103 940 хил. лв. през 2010 г.
Още по-забележителен темп на растеж (почти 50%-ово увеличение) се
наблюдава и при показателя разходи за придобиване на дълготрайни
материални активи – от 21 364 хил. лв. през 2007 г. на 41 642 хил. лв. през
2010 г.. Този индикатор отразява потенциала на фирмите и предприятията
за обновяване на основните фондове и за повишаване на
конкурентноспособността.
Селското стопанство се утвърждава като водещ отрасъл в
икономиката на община Бяла Слатина, чийто нетни приходи от продажби
за 2010 г. бележат най-високия ръст от 37% спрямо базовата 2007 г. И като
дял от общите нетни приходи от продажби за 2010 г. отново е най-висок този
на селското стопанство – 33%, следван от преработвателна промишленост
(30%) и търговия (27%). Малките разлики в процентните съотношения
затвърждават характеристиките на трите сектора като структуроопределящи
за развитието на местната икономика. Таблицата по-долу разкрива
динамиката на приходите.
Таблица 2
Нетни приходи от продажби на ключови сектори (хил. лева)
Сектор
Година
2007
2008
2009
2010

Селско стопанство
21,648
26,117
28,345
34,116

Преработваща
промишленост
22,792
17,846
22,206
31,488

Търговия
24,483
21,397
29,506
28,304

Източник: Териториално статистическо бюро, гр. Враца
Представените данни разкриват интересна особеност на местната
икономика на община Бяла Слатина. През 2008 г. в секторите преработваща
промишленост и търговия се регистрира лек спад на нетните приходи от
продажби, докато същите при селското стопанство нарастват. В кризисната
2009 г. показателят разкрива увеличение на нетните приходите и в трите
ключови отрасъла, като през 2010 г., във време на още по-влошена
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икономическа и финансова ситуация в страната, единствено търговията
регистрира отклонение от положителните икономически ефекти. Тази
картина илюстрира, но не доказва (за целта е необходим задълбочен
финансово-икономически и пазарен анализ, който излиза извън обхвата на
оценката) своеобразна независимост на селското стопанство от останалите
два сектора, докато промишлеността и търговията формират известна
взаимозависимост. И трите сектора обаче разкриват високоустойчив на
икономически предизвикателства потенциал в развитието на местната
икономика, който следва целенасочено да се стимулира чрез подходящи
мерки. Икономическата самостоятелност на ключовите сектори за развитие
на община Бяла Слатина допълнително се затвърждава и от графиката подолу, илюстрираща динамиката в стойността на произведена продукция по
сектори. Нейният темп на развитие е различен за всеки отрасъл, поради
което не се създава впечатление за затвореност на производствения цикъл
(както е в повечето аграрно-промишлени райони, сходни на общината) и
наличие на взаимоподдържащи отношения между селското стопанство,
преработващата промишленост и търговията.
Лидерската
роля
на
селското стопанство в
структурата на местната
2010
икономика на община
Бяла Слатина е историтърговия
чески
предопределена.
2009
Общината е традициопреработваща
нен земеделски район,
промишленост
като по данни на НСИ за
2008
селско стопанство
2008
г.
84%
от
поземления
фонд
е
земеделска земя (при
2007
78% среден дял на
областно ниво), а 90% от
0
10000
20000
30000
40000
общата земеделска земя
е обработваема. Растениевъдството е представено главно от зърненохлебните и зърнено-фуражните култури, с тенденция на увеличаване на
маслодайни култури. Най-големи са площите, засети с пшеница, слънчоглед,
царевица за зърно, ечемик, маслодайна рапица, по-малко с тютюн и съвсем
малко със зеленчуци. Есенниците /пшеница и ечемик/ и царевицата са
традиционни култури за общината. Производители на зеленчуци, плодове и
тютюн са предимно частните стопанства, като кооперациите са
специализирани основно в производството на зърнени и маслодейни
култури. Липсата на изградени тържища и пазари, обаче, затруднява
реализацията и мотивация на частните стопанства за разширяване на
производството и по този начин става трудно развитието на поликултурно
земеделие, при положение че в гр. Бяла Слатина функционира фабрика за
производство на над 120 вида зеленчукови консерви. ОС „Земеделие”
Произведена продукция (хил. лв.)
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предостави ограничена статистическа информация (включваща периода
2005-2009 г.) за развитието на растениевъдството на територията на община
Бяла Слатина. Отсъствието на алтернативен източник на общински
агроданни предопределя и неизчерпателния анализ за развитието на този
сектор в периода 2007-2011 г. Таблицата по-долу показва настъпилите
промени на местно ниво в структурата на обработваемата площ по видове
култури в периода 2005-2009:
Таблица 3
Размер на обработваемата площ по видове култури
2005
Култура
дка
Пшеница
180,750
Слънчоглед 128,488
Царевица
44,820
Ечемик
27,645
Рапица
3,900
Тютюн
ОБЩО 385,603

2006
дка
203,024
163,668
45,856
21,534
3,000
3793
440,875

2007
дка
209,875
15,746
60,608
14,480
8,320
4252
313,281

2008
дка
208,801
140,000
50,900
12,930
20,599
6055
439,285

2009
дка
180,000
38,000
47,500
100,000
37,000
5640
408,140

Динамиката на промяна в размера на обработваемата площ съвпада с
динамиката на промени в стойността на произведената продукция в
селското стопанство, илюстрирана в горната графика. Видно от таблица 4,
зърнопроизводството продължава да бъде доминиращо направление в
селскостопанската продукция, като най-голям дял има добива на пшеница,
следван от царевица и ечемик. Предпочитаната форма за управление на
обработваемата земя е арендата. Преобладават малко на брой пазарноориентирани големи стопанства за добив на зърнено-житни култури. На
територията на община Бяла Слатина действат 4 растениевъдни кооперации
– по една в с. Търнак, с. Търнава, с. Соколаре (вкл. животновъдство) и с.
Попица.
По данни на Държавен фонд „Земеделие” община Бяла Слатина заема
второ място в област Враца, след община Враца, по брой получени
плащания на площ по ПРСР за периода 2008-2011 г. Това обстоятелство
освен че определя общината като ключова за развитието на селското
стопанство на територията на цялата област, показва, че управлението на
подотрасъла не е изцяло монополно. В актуализираната стратегия на област
Враца 2009-2013 е отбелязано, че икономиките на общините Враца, Мездра,
Бяла Слатина и Козлодуй са структуроопределящи за областта.

19

Брой получени плащания на площ по ПРСР по общини
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Ако растениевъдството заема значителен дял в селскостопанската
продукция на общината, то животновъдството среща все по-големи
предизвикателства пред своето развитие. Община Бяла Слатина не прави
изключение от тенденциите за развитие на животновъдния сектор в
страната. Прехвърлянето му в частния сектор доведе до неговото
раздробяване и превръщането му в нерентабилен отрасъл, както и до
драстично намаляване броя на животните, видно от таблица 5 по-долу. На
територията на общината преобладаващ брой животни се отглеждат в лични
стопанства за собствени нужди, единици са големите стопанства, които
функционират съгласно европейските стандарти и изисквания.
Таблица 4
Брой на отглежданите животни
Животни
2003
2004
2005
2006
2007
Говеда +
5445
5523
4773
4992
4908
биволи
Овце
22812 20107 8455
8683
7424
Кози
12238 11511 4560
4787
4195
Свине
5877
5152
3630
3606
2014
Птици
115242 110646 90836 111896 111896
Зайци
5667
3977
4090
5968
5178
Пчелни
4659
4876
6490
4368
4088
семейства

2008
5250

2009
5374

7500
8866
3600
4787
862
3732
87960 109296
2448
4878
4142
4216

2010 2011
4908 5290
7424
4195
2014
111896

7500
3600
862
86160

Източник: ОС „Земеделие”
Една от причините за проблематичното развитие на отрасъла се дължи на
високите очаквания за евросубсидиране на животновъдния сектор.
20

Очакванията не се удовлетворяват след като става ясно, че размерът на
директните плащания на глава животно не е в състояние да намали
себестойността на продукцията, така че тя да намери адекватна пазарна
реализация. Съществен проблем за развитието на подтрасъла остават
строгите хигиенни и ветеринаромедицински изисквания към животновъдните
обекти след присъединяването на страната към ЕС. В края на 2011 г. стана
ясно, че фермите втора и трета категория ще продължат и през следващите
две години (2012 и 2013) да предават мляко на преработвателните
предприятия. Разрешението за удължаването на поредния гратисен срок бе
гласувано от ветеринарния подкомитет в Европа. Не на последно място
сериозна пречка пред реализацията на местна животновъдна продукция се
явяват и неизгодните, често прерастващи в нелоялни и монополни,
взаимоотношения между продавачи, посредници и купувачи. Дори приетата
през 2010 г. наредба за директна продажба на суровини от стопанствата не
стимулира развитието на подотрасъла. Данни на Министерство на
земеделието и храните показват, че до март 2011 г. има много малко
регистрирани стопанства по наредбата. Съгласно нея, за да продават
директно продукцията си, производителите трябва да направят значителни
инвестиции, тъй като се налага да покрият изискванията и стандартите за
хигиена и оборудване, което също е непосилно за голяма част от стопаните,
които са натоварени с допълнителна данъчна тежест; не всички са получили
субсидии за глава животно, а на всичкото отгоре са санкционирани и се
очаква да връщат пари на държавата заради това, че пасищата им не
присъстват в допустимия слой по Кампания 2009 г.
Анализ на състоянието на земеделието в община Враца в периода 20082012 г. предоставя на община Бяла Слатина лидерско място в областта по
отношение на броя отглеждани говеда и биволи, който за период от 9 години
поддържа сравнително постоянни нива. Най-голям спад от 85% в броя на
животните се регистрира при свинете, следвани от козите (71%) и овцете
(67%). Те пък от своя страна извеждат община Враца на първо място по
брой отглеждани животни (свине, кози и овце). Едва ли това обстоятелство
се дължи на случайни процеси на развитие на земеделието. Много е
вероятно
поради
исторически
обусловени,
жизненоважни
и
структуроопределящи причини по естествен начин да се преразпределят
животновъдните активи на територията на областта, така че да се съхранят
и развиват в условията на аграрна реформа.
Богатата фуражна база остава силна страна за животновъдния отрасъл в
община Бяла Слатина, което, от друга страна, го прави зависим от
количеството и качеството на растениевъдната продукция, но пък тя от своя
страна, е зависима от оборската тор на животните, която съдейства за
повишаването на добивите в нейното отглеждане. Тоест, осигуряването на
подкрепа за самоподдържане на двата отрасъла на територията на
общината е жизнено важно. Към 31.12.2011 г. няма нито един производител,
от общината, на първични продукти, регистриран в съответствие с чл.1, т.1
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от Наредба 26 от 14 октoмври 2010 г. за специфичните изисквания за
директни доставки на малки количества суровини и храни от животински
произход.
Един
от
най-перспективните
за
територията
подотрасли
на
животновъдството, който е и традиционен за област Враца е бубарството.
Производството на пашкули и коприна обаче постепенно започна да се
свива през последните години главно поради икономически причини – до
съвсем наскоро цената на коприната на международния пазар беше твърде
ниска, не се отпуска европейска субсидия за подпомагане на
пашкулопроизводителите, няма стопански субекти, които да изкупуват
произведените пашкули и др. По данни на доц. д-р Паномир Ценов, директор
на Опитна станция по бубарство и земеделие (ОСБЗ) – Враца в страната е
стартирал процес по създаване на структури за изкупуване и преработка на
пашкули. Налице са фактори и предпоставки за реабилитиране на отрасъла
и на територията на община Бяла Слатина. През 2009 г. в гр. Русе се
създава Текстилен клъстер „Коприна” като Център по бубарство и текстил с
цел възстановяване на отрасъл “Бубарство, черничарство и естествена
коприна”. На територията на общини Бяла Слатина, Тунжда, Кайнарджа,
Симитли, Попово и Долна Митрополия, в резултат от реализирана
инициатива по модел на публично-частно партньорство, е планирано да се
проектират и изградят изкупвателни и преработвателни предприятия на
пашкули, снабдени със съвременни сушилни системи и линии за
свилоточене. Първоначално във фабриката в гр. Бяла Слатина е планирано
да се вложат 7.5 млн. евро, а първият етап на предприятието се очаква да
стартира през 2012 г. Участници в проведените фокус групи във връзка с
извършващата се междинна оценка на ОПР на общината обаче споделиха,
че юридически пречки все още затрудняват пълноценното функциониране на
клъстера и към момента той все още не продуцира реални ефекти за
местната икономика на община Бяла Слатина. Въпреки това бубарството
остава изключително перспективен отрасъл за територията на общината, но
наред с това той следва да се пребори и с редица предизвикателства.
Размерът на бубарското производство е в пряка зависимост от изкупните
цени на суровите пашкули. При повишаване на цените се увеличава и броя
на производителите и обратно. Цената на суровите пашкули обаче се
формира от международната цена на суровата коприна, а тя от своя страна
зависи изцяло от цените в Китай, като най-голям производител. Цената на
суровата коприна в Китай през последните години е много нестабилна. Ясно
е, че без целенасочената подкрепа на държавата нито една страна не е в
състояние да развива стабилно производство при постоянно „играещи” цени
на суровата коприна. Понастоящем бубарството е един от малкото
подотрасли на селското стопанство, който не получава национално
субсидиране. Над 95 % от черничевите дървета се намират главно по
пътищата вътре в селата, поради което за тях не се получава и европейско
субсидиране.
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С развитието на бубарството ще се реализира една уникална биологична и
екологична дейност, при която почти не се използват пестициди, но даваща
като краен резултат високостойностен продукт. Що се отнася до пазара на
изделия от естествена коприна, въпреки че в наши дни в България той е
доста свит поради по-ниската покупателна способност на населението, то в
страните от Западна Европа коприната е много търсена стока и Европейския
съюз като цяло се явява един от най-големите потребители на естествена
коприна в света. Едновременно с това, бубарството следва да се възприема
като реална възможност за диверсифициране на икономиката на община
Бяла Слатина и създаване на алтернативна заетост. По данни на доц. д-р
Паномир Ценов в страната има наличие на около 1.3 милиона черничеви
дървета, които при подходяща подготовка са достатъчни за годишно
отхранване на 25 000 кутийки буби и производство на 500 тона пашкули.
Това представлява значителен потенциал за бързо възстановяване на
производството на пашкули без сериозни капиталовложения. Близостта на
общината до ОСБЗ – Враца, се явява благоприятна допълнителна
предпоставка за развитие на предприемачество в този отрасъл.
Добре известен е фактът, че развитието на земеделското производство не
може да се разглежда откъснато от развитието на маркетинговите системи,
на добре функциониращи пазарни структури, на ефективни канали за
доставка на суровини и средства за производство. Интеграцията между
земеделски производители и преработвателни предприятия е приоритетна
сфера за целенасочено въздействие на територията на община Бяла
Слатина, наред с търсенето на нови технологични решения в
производствения процес, като инструменти за увеличаване на местната
добавена стойност. Съществуващите пазарни институции и пазари на
производителите са силно доминирани от търговци и прекупвачи, което
възпрепятства създаването на нормални пазарни отношения в земеделското
производство. Макар анализираните данни по-горе да регистрират на пръв
поглед своеобразна независимост между секторите селско стопанство и
преработваща промишленост, то са налице достатъчно фактори за
затваряне на производствения цикъл и въвеждане на иновативни практики и
производства. Този процес би се подпомогнал и с наличието на подходящи
кадри, излизащи от Професионалната агротехническа гимназия в гр. Бяла
Слатина. Тоест, образователните ресурси на територията разкриват наличие
на стабилна връзка между образование и професионална реализация в
ключовите сектори селско стопанство и промишленост. По този начин се
формира важен ресурсен цикъл, благоприятстващ устойчивото развитие на
двата отрасъла в района.
Прави впечатление, че при сравнително добре развито земеделие, с водещо
направление растениевъдство, което според участниците във фокус групите
за междинна оценка на плана е достигнало своето оптимално равнище, на
територията на община Бяла Слатина липсват инициативи за производство
на топлинна и/или електроенергия чрез използването на остатъчни
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земеделски продукти. Това е една от сферите с висок потенциал на развитие
и потребност от целенасочено въздействие, съчетано с подходящи стимули
за подкрепа. С решение от 01 юни 2011 г. на Народното събрание на Р.
България е приета „Енергийна стратегия на Република България до 2020 г.”
за надеждна, ефективна и по-чиста енергетика. Стратегията отрежда
водеща роля на регионалните и общински власти за изпълнение на
националната политика в областта на устойчивото енергийно развитие,
включително за развитие на местна енергийна инфраструктура –
топлофикационни системи, газоразпределителна мрежа, децентрализирано
производство на енергия от възобновяеми източници и оползотворяване на
отпадъци за енергийни цели, повишаване на енергийната ефективност във
всички икономически сектори, увеличаване дела на възобновяемата енергия
в общото крайно потребление на енергия и др.
Предприемачески инициативи и инвестиционна подкрепа са необходими и за
възстановяване и разширяване на напоителната мрежа, с оглед на
периодичните
засушавания,
както
и
фокусирана
подкрепа
за
диверсификация на структурите на отглежданите култури за сметка на посухоустойчивите.
Подобно на земеделието и въпреки противоречиво извършения преход към
пазарна
икономика
и
спорна
приватизация
преработващата
промишленост на територията на община Бяла Слатина успява да устои, в
някаква степен, на негативните тенденции през последните 20 години в
развитието на втория по важност за икономиката на страната отрасъл,
изразяващи се в загуба на производствени мощности, пазари, свежи
капитали, компетентно управление и др. Макар голяма част от старите
предприятия да не функционират, стартирането на нови и/или
реабилитирането на затихнали такива през последните години, „съживява” в
известна степен промишления профил на общината. Успешното справяне с
конкурентния натиск в условията на пълноправно членство в ЕС изисква
предприемането на активни мерки за повишаване на производителността и
конкурентоспособността. Това означава провеждането на политики за
развитие на конкурентните предимства, което ще позволи на фирмите да
работят успешно на вътрешния и на международните пазари.
На територията на община Бяла Слатина традиционно са развити тежката
(машиностроене) и леката промишленост (хранително-вкусова, шивашка,
текстилна), като през последното десетилетие дял в местната икономика
придобива и фармацевтиката.
Тежката промишленост е представена от едно машиностроително
предприятие - “Гарант” АД. Функциониращият до преди няколко години
“Балканкар – Мизия” АД вече е преустановил своята дейност. “Гарант” АД
развива дейност в областта на разработката и производството на
машиностроителни изделия и търговия с тях в страната и чужбина. Фирмата
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пълноценно се възползва от възможностите на ОП „Развитие на
конкурентноспособността” с два финансирани, в различно време, проекти.
Единият е насочен към повишаване на квалификацията на заетите лица в
завода на стойност 21,466 лв., а по другия ще се извърши технологична
модернизация на предприятието в размер на 1,003,520 лв.
Шивашката промишленост е традиционен отрасъл за общината и е насочен
основно в производството на детски, дамски и връхни горни облекла. На
територията на общината работят “Пионер”АД, клон на “Юнион Левел”
ЕООД, “Кардинал - М” ЕООД, „Селебра” ЕООД и клон на Капаска ООД.
Текстилната промишленост се представя от „Белпред” АД която в момента
разполага с модерно оборудване и е лидер в производството на безвредни
прежди в България.
Хранително-вкусовата промишленост е с най-голям потенциал за развитие
на територията на община Бяла Слатина в дългосрочен план, предвид
нарастващите добиви на маслодайни култури. Все още действащата
монокултурна специализация на земеделието в сферата на зърнените
култури определят, в краткосрочен план, потенциала на промишлеността
като съществен, но ограничен. Необходими са стимули за насърчаване на
зеленчукопроизводството, но отсътвието на традиции, както и изградени
тържища и пазари, в този подотрасъл води до липса на местни
предприемачески инициативи. Действащите по-големи предприятия на
територията на общината са: “ПапасМел” ЕАД (производство на
производство на хляб и хлебни изделия) и „Вега стар” ЕООД
(производството на зеленчукови и плодови консерви).
Представител на фармацевтичната промишленост е ФЗ Милде АД.
Дружеството е с предмет на дейност производство на готови лекарствени
форми предимно за износ. Предприятието има подаден проект по ОП
„Развитие на конкурентноспособността” за въвеждане на ново технологично
оборудване в производствения процес на стойност 1,204,000 лв.
Брой заети в ключови отрасли
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Данни на Териториално
статическо бюро, гр. Враца
определят предприятията
от промишления сектор
като
най-големия
работодател
на
територията на общината,
макар броят заети в тях да
намалява с 34% през 2010
г. спрямо 2007 г., но пък
бележи слаб ръст от 4%
спрямо 2009 г.
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Обнадеждаващите данни на областната статистика за увеличение на
разходите за възнаграждения и придобиване на ДМА, илюстрирани по-долу
в таблицата, се явяват показател за подобрена икономическа дейност и
постепенно нарастваща конкурентноспособност на преработващите
предприятия на територията на община Бяла Слатина. Разходите за
възнаграждения регистрират ръст от 23% в периода 2007-2010 г., а тези за
придобиване на ДМА – ръст от 29%.
Таблица 5
Брой и разходи на преработващите предприятия (хил. лева)
Брой на
Година предприятията
2007
39
2008
48
2009
47
2010
46

Разходи за
възнаграждения
4822
4771
4974
6270

Разходи за
придобиване на ДМА
8718
11160
10849
12260

Източник: Териториално статистическо бюро – гр. Враца
По същите показатели обаче селското стопанство изпреварва
промишлеността, регистрирайки увеличение от 28% на разходите за
възнаграждения и 58% съответно на разходите за ДМА. Една от причините
за по-големия ръст на разходите за ДМА в земеделието се дължи на
щедрото европейско финансиране по ПРСР, докато неговият аналог за
промишлеността, ОП „Развитие на конкурентноспособността”, едва през
изминалата календарна година започна реално да функционира, което
чувствително забави технологичната модернизация на българските
предприятия.
Подобно на селското стопанство и промишлеността търговията, трети
ключов отрасъл в икономиката на община Бяла Слатина, също се доказва
като адаптируем на икономически предизвикателства и бързооборотен
сектор, чийто потенциал за развитие е необходимо целенасочено да се
подкрепя. Динамиката на промени в нетните приходи от продажби (таблица
3 по-горе) е колеблива в кризисните 2008-2010 г. (през 2009 г. показателят
бележи ръст от 27% спрямо 2008 г.) и не разкрива пряка обвързаност между
пиковете и спадовете в развитието на търговията с икономическата
активност в останалите два отрасъла – преработваща промишленост и
селско стопанство. Това обстоятелство загатва за потенциал на местната
търговията за самостоятелно развитие, чийто стоки и услуги, обект на
търговия, не се изчерпват с продукцията на останалите два ключови
сектора.
Заради нелогични на пръв поглед колебания в динамиката на промени в
броя на търговски предприятия и разходите за възнаграждения и
придобиване на ДМА в периода 2007-2010 г., половината от който се
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характеризира като кризисен (таблица 7 по-долу) е трудно да се направят
категорични изводи за процесите и факторите, които оказват влияние върху
поведението на търговските предприятия.
Таблица 6
Брой и разходи на търговските предприятия (хил. лева)
Брой
Година предприятия
2007
244
2008
239
2009
284
2010
289

Разходи за
възнаграждения
693
921
1259
1230

Разходи за
придобиване на ДМА
1262
3607
5195
2926

Източник: Териториално статистическо бюро, гр. Враца
Например едно от важните обстоятелства, което оказва благоприятно
влияние за стимулиране на както търговски, така и промишлени инициативи
на територията на община Бяла Слатина, произтича от нейното
геостратегическо разположение и спецификата на транспортната
инфраструктура в областта. Най-голямо значение за интегрирането на
района в националната и европейска пътна мрежа има първокласният път Е79 по направлението „Видин-София-Кулата” и пътищата Е-772 и Е-83.
Пускането на Дунав мост 2 (като комбинирано съоръжение от пътна и
железопътна инфраструктура) ще засили ролята на път Е-83 и Е-79 по
отношение провеждането на международен пътен трафик за и през
България, което ще предизвика по-висока степен на натоварване на
пътищата в Северна България. Алтернатива съществува чрез
строителството на Дунав мост 3 – Оряхово-Бекет, който ще позволи
облекчаване на този трафик и ще осигури стратегическа връзка между
Централна и Западна Европа и Турция.
Прегледът на трите структуроопределящи сектори (селско стопанство,
преработваща промишленост и търговия) за местната икономика на община
Бяла Слатина в периода 2007-2011 разкрива широк потенциал за тяхното
развитие на базата на местни ресурси и добавяне на стойност.
Статистически
данни
отчитат
своеобразна
самостоятелност
на
икономическата дейност на всеки един от трите отрасъла. Това налага
необходимост от пакет от комплексни мерки, който да създаде предпоставки
за затваряне на производствения цикъл. Природно-климатичните условия
благоприятстват развитието на определени селскостопански подотрасли,
чиято продукция от своя страна формира част от суровинната база на
преработващата промишленост, а търговията става инструментът за
реализиране на местната продукция. Наличието на релевантни
образователни ресурси на територията (Професионална агротехническа
гимназия) се явява допълнителен фактор, улесняващ поддържането на
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важен ресурсен цикъл, който от своя страна благоприятства устойчивото
развитие на структуроопределящите сектори в местната икономика на
община Бяла Слатина.
Прегледът на ключовите характеристики на социално-икономическата среда
на община Бяла Слатина не открива съществени предпоставки за
диверсификация на местната икономика и възможност за алтернативна
заетост, различна от тази, която някои подотрасли и направления на трите
водещи отрасъла предоставят (напр. бубарството). Следва да се отбележи,
че като цяло туризмът в страната е най-слабо развит в Северозападния
район за планиране. Районът е с най-малък принос по реализирани приходи
от нощувки (11 401 870 лв.) към общия за страната (653 736 875 лв.) през
2010 г. Нарежда се на последно място по изграденост на туристическата
база, местата за отдих и туристически атракции, брой на туристите,
включително чуждестранни и приходи от продажби на туристически услуги.
Изграждането на втори мост на река Дунав, реконструирания международен
път Е-79, както и очакваните инвестиции в техническата инфраструктура и
благоустройството на общините в района ще благоприятстват развитието на
туризма. Необходими са значителни ресурси за осигуряване на качествено
обучение и преквалификация на кадрите в туризма, подобряване на
рекламно-информационните дейности и насърчаване развитието на
разнообразни туристически продукти и услуги в нетрадиционните
туристически сектори като екологичен, селски, ловен, спа и др.
Възможностите, които се предлагат в рамките на трансграничното,
междурегионалното и транснационалното сътрудничество по линия на
съфинансираните от фондовете на ЕС програми, както и перспективите,
които предоставя Стратегията на ЕС за развитие на Дунавския район, ще
насърчат развитието на туризма в нови сектори като културно-исторически,
конгресен туризъм, туристически посещения с научно-изследователска цел,
бизнес пътувания и ще укрепят капацитета по отношение на туристическият
и свързаните с него икономически сектори
Туристическото направление, за което община Бяла Слатина разполага с
ресурси и потенциал за профилиране е селския туризъм. Основен фактор за
неговото развитие се явява с. Бърдарски геран, което е създадено и се
населява от банатски българи – български преселници от историческата
област Банат. Банатските българи представляват българска етнорелигиозна общност със свои отличителни особености и фолклор. Селото
предлага редица забележителности измежду които:
- читалище "Съединение-1923" със собствен хоров и танцов състав,
театрална група, богата библиотека. Читалището издава ежемесечен онлайн
бюлетин на банатските българи, наречен „Фалмис – Uvec falim”. Читалището
поддържа отлични контакти с банатските българи в Румъния и Сърбия;
- Църквата „Свети Йосиф”, принадлежаща към Католическа Никополска
Епархия;
- Музей "Къща на банатския бит" с оригинални музейни експонати;
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- Храмът „Дева Мария – Майка на святата надежда”, известен и с името
„Немската църква”, който се намира в големия двор на бившия манастир на
бенедиктинките заедно със старата манастирска сграда и сградата на
бившето немско училище. Храмът се нуждае от спешен ремонт;
- Часовниковата кула.
Липсата на изградена базова туристическа инфраструктура в селото
възпрепятства популяризирането му като привлекателна културноисторическа дестинация, макар че от създаването на такава инфраструктура
ще спечелят както жителите на селото, така и цялата община.
Отдалечеността на селото от други туристически обекти, както лошата пътна
инфраструктура в общината, също оказва неблагоприятно влияние по
отношение на неговия маректинг и достъпност. Необходима е обаче покомплексна институционална подкрепа на общината за развитие на
туристическия потенциал на селото, тъй като до момента се влагат
предимно собствено набрани средства от инициативи на местната общност
за благоустрояване на селото и поддръжка на неговите забележителности.
От друга страна и местните предприемачи следва да бъдат по-активни в
усвояването на средства от ЕС (напр. ПРСР) и да предлагат проекти за
изграждане на обекти от сферата на туристическите услуги, като къщи за
гости, механи, занаятчийници и др.
След 2008 г. НСИ преустановява издаването на специализираната серия
„Районите, областите и общините в Република България”, което затруднява
набирането на годишни статистически данни за туризма в община Бяла
Слатина за периода на оценката на плана. Поради всеобхватния и
многопластов характер на туризма, на практика, вторични количествени
данни (основни показатели на нефинансовите предприятия) за извършени
дейности, свързани с туристическо обслужване, могат да се открият в
сектори като „Хотели и ресторанти”, „Култура, спорт и развлечения”,
„Търговия” и др., чиято статистика се поддържа от териториалните
статистически бюра съгласно Националната класификация на икономически
дейности (НКИД) 2008.
По данни на Териториално статистическо бюро, гр. Враца на територията на
община Бяла Слатина има само 2 бази за настаняване, които през 2011 г. са
отчели общо 2005 нощувки. Динамиката на промени в броя на нощувките е
доста непостоянна, видно от представените данни по-долу, което затруднява
идентифицирането на определени тенденции. Известен брой нощувки се
реализира от посетители на съседни общини, като Кнежа например, където
до 2011 г. няма действащи бази за настаняване на гости.
Таблица 7
Реализирани брой нощувки на територията на община Бяла Слатина
2007
2008
2009
2010
2011
1659
2453
2874
1743
2005
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Данни за резултати в сектора „Хотелиерство и рестьорантьорство” също
разкриват тревожна тенденция към свиване на икономическата дейност.
Таблица 8
Промяна в проценти на основни показатели в сектора
„Хотелиерство и ресторантьорство” за 2010 г. спрямо 2007 г.
Показател
Брой предприятия
Произведена продукция (хил. лв.)
Нетни приходи от продажби (хил. лв.)
Брой заети*
Разходи за възнаграждения (хил. лв.)*
Разходи за придобиване на ДМА (хил. лв.)*

Промяна (%) за 2010 спрямо
2007
- 48%
- 35%
- 19%
- 40%
- 38%
- 11%

Източник: Териториално статистическо бюро, гр. Враца
* Даннните са изчислени при базова 2008 г.
Отчетените намаляващи стойности на икономическите резултати в сектор от
широкия обхват на туристическите услуги са индикатор за по-скоро
ограничен дял на туризма в местната икономика, отколкото за недостатъчно
експлоатиран потенциал. Възможности за развитие на селски и културноисторически туризъм са налице, но без да се залагат очаквания за
диверсификация и промени в структурата на местната икономика. Това не
означава, че не трябва да се подкрепят инициативи в посока развитие на
посочените туристически направления; напротив – те следва са се
стимулират като източник на алтернативна заетост и допълнителни доходи.
Подобно на търговията, туризмът също е устойчив на промените в
икономическите фактори и наред с високия си икономически потенциал, той
играе важна социална роля, оказвайки значително влияние върху заетостта
на населението.
Сферите, в които се регистрират съществени промени на местно ниво в
периода 2007-2011 г. са социалната (подобряване на заетостта и
предоставянето на социални услуги) и образователната (инфраструктура). В
този период общината изпълнява десетки проекти, свързани с оптимизация
на социалната и образователна среда с приблизителна обща стойност от
14 745 000 лв. (външно финансиране и собствени средства), от които
2 112 930 лв. са за програми за заетост, с които се разкриват 1276 работни
места. По-подробно някои от проектите ще се разгледат в следващия раздел
“Оценка на първоначалните резултати от изпълнението на ОПР”
От прегледа на настъпилите социално-икономически промени на
територията на община Бяла Слатина в периода 2007-2011 г. могат да се
обобщят следните изводи:
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- Общината не представлява изключение от протичащите демографски
процеси в страната – нейното население намалява, естествения и
механичен прираст са с отрицателни стойности;
- Нивото на безработица продължава да е над средното за страната въпреки
немалкия брой разкрити работни места по програми за заетост на общината;
- Развитието на местната икономика през 2007-2011 г. не се характеризира с
драстични събития, които да доведат до промени в нейната структура.
Ограничени възможности за диверсификация;
- Селското стопанство продължава да бъде водещ сектор в икономиката на
общината с нарастващи стойности на показатели за икономическо развитие,
като произведена продукция, нетни приходи от продажби, разходи за
придобиване на ДМА, следван от преработващата промишленост (със
сходна положителна тенденция на развитие) и търговията (с неустойчиви
показатели за развитие);
- Налице е ресурсна база за затваряне на произведствения цикъл и
добавяне на стойност, която обаче не се експлоатира в достатъчна степен;
- Полезно би било да се инвестират средства и усилия в развитието на
бубарството и селския туризъм като източници на допълнителни доходи и
алтернативна заетост.
6. Оценка на първоначалните резултати от изпълнението на ОПР
Докато в предходния раздел се анализираха промените, настъпили на
местно ниво на базата на статистически и други обективни данни, то в
настоящия раздел акцентът в оценката на промените, настъпили в
следствие изпълнението на ОПР на община Бяла Слатина пада върху
субективни фактори и данни. От няколко години насам международни
политически и социо-икономически институции все по-често обръщат
внимание върху безпомощността на традиционната статистика да обхване
състояния като щастие, удовлетвореност, подобрено качество на живот и т.н
– цели, които всяка администрация си поставя да постигне пред своите
избиратели. ООН например прави опити за въвеждане на "брутно вътрешно
щастие"; Организация за икономическо сътрудничество и развитие издава
наръчник за измерване на условията за живот и усещанията за
благосъстояние у хората; ЕК също признава необходимостта от нови
подходи, индикатори и методики за измерване на икономическия прогрес в
условията на бързо променящата се действителност. Всички тези
организации се обединяват около необходимостта за оценка на
субективните възприятия за удовлетвореност, щастие и т.н и включването
им в нова икономическа парадигма.
В ход с наложилите се възприятия за нуждата от отчитане на индивдуални
преценки и усещания за икономически напредък и подобрено качество на
живот, оценката от първоначално постигнатите резултати от изпълнението
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на ОПР се извърши с активното участие на местното население и служители
от общинска администрация. Използваха се 2 основни инструмента:
1) два вида анонимни анкетни карти, като съдържателната рамка на всяка се
определи съобразно групите респонденти – общински служители (20
анкетирани) и широка общественост (15 анкетирани);
2) фокус групи (с 20 общински служители и с 15 предсавителя на широката
общественост), по време на които се работеше с оценъчната матрица на
стратегическата рамка на ОПР;
Анализът на първичните данни от оценките на гражданите се допълва с
вторични данни, чийто източници са НСИ, ИСУН, общинска администрация,
общински стратегически документи, публични бази данни и др.
Резултатите от проведените фокус групи и някои въпроси от анкетните карти
са представени в настоящия раздел (оценка на постигнати резултати),
докато останалата част от данните от въпросниците формират базата за
анализ и оценка на степента на постигане на целите на ОПР и на
ефективността и ефикасността на използваните ресурси в неговото
изпълнение (следващите два раздела).
Оценката на първоначалните резултати от изпълнението на ОПР е
направена въз основа на стратегическата рамка на ОПР на ниво „мярка”.
ОПР на община Бяла Слатина за периода 2007-2013 г. е разработен и приет
от Общински съвет съгласно разпоредбите на ЗРР. Стратегическата рамка
на плана е конструирана на базата на 5 приоритета, 16 цели и 37 мерки и
обхваща всички типични сфери на местно развитие, които допринасят за
подобряване качеството на живот – от техническа инфраструктура през
бизнес среда, социални дейности, култура и образование до публични
услуги. Както ще се види по-долу, постигнатите резултати на някои от
приоритетите регистрират висока субективна удовлетвореност, докато други
попадат в по-ниската скала на оценка.
Оценката на постигнатите резултати от изпълнението на целите и мерките
на ОПР се извърши по следната скала:
0 - няма извършени дейности/целта не е постигната;
1 - има извършени дейности, но те не са в посочения срок, и не са налице
всички очаквани резултати/частично постигане на целта;
2 - има извършени дейности в срок, но не на са налице всички очаквани
резултати/задоволително постигане на целта;
3 - в срок са постигнати всички планирани резултати/достигната пълна
степен на постигане на целта
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ПРИОРИТЕТ 1 РАЗВИТИЕ НА СЪВРЕМЕННА ТРАНСПОРТНА И
ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Средна
Средна
оценка
оценка
Цел
Мярка
общински широка
служители общественост
1.1.1 Основен ремонт на
второкласна и третокласна
0.06
0.09
републиканска пътна мрежа
1.1
Подобряване
1.1.2 Основен ремонт на
0.11
0.09
на
общинската пътна мрежа
транспортната 1.1.3
Изграждане
и
мрежа
рехабилитация на улици и
0.39
0.73
благоустрояване
на
жилищни квартали
Видно от таблицата, двете целеви групи поставят сходни преценки по
отношение на състоянието на пътищата, улиците и инфраструктурата в
жилищните квартали. Ниската стойност на техните оценки говори или за
липса на ефект от извършени ремонтни дейности или за отсъствие на
такива. Изпълнението на дейности от мярка 1.1.1 е от компетентностите на
централната власт, но поддръжката на общинската пътна мрежа е в
прерогативите на местна власт, като голяма част от необходимите
финансови ресурси постъпват отново от централната власт, калкулирани по
определена методология и с нулев процент на влияние на местния орган на
самоуправление. Това обстоятелство обаче не ограничава общината в
търсенето на друго финансиране за модернизиране на общинските пътища и
улици, което не е реализирано, съгласно справка на общината за проекти,
финансирани от външни източници. 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.
Планирано
Изпълнено
- Ремонт на Път IV-13302 /Бяла Слатина – Алтимир/ - - Основен ремонт на
Търнава – Галиче – Липница – Ботево – Хайредин път
ІV-VRCБъзовец
Соколаре-Тлачене;
- Ремонт на Път ІV – 13018 /Борован – Бяла Слатина/ - Основен ремонт път
- Соколаре – Комарево – Тлачене – Вировско
ІV-VRC
1110- Реконструкция на Път ІV - 11602 с. Бърдарски геран
Търнава-Галиче;
– ІІ-13
- Ремонт път ІV-VRC
- Ремонт на Път ІV - 13402 - ІІІ - 134 - Габаре 1014-КомаревоТлачене
Тлачене
- Ремонт на Път ІV - 15006 - Соколаре - граница с
община Борован
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Трудности в осигуряването на външно финансиране за пътна
инфраструктура (в настоящия програмен период общината може да
кандидатства по мярка 321 на ПРСР, но не е избираема по ОПРР, където е
концентрирана по-голяма част от средствата за ремонт и рехабилитация на
пътища), съчетани с общата незадоволителната оценка на състоянието на
пътната инфраструктура на територията на община Бяла Слатина определя
тази област като приоритетна за интервенция и в следващия програмен
период 2014-2020 г.

Цел

Мярка

1.2 Развитие на
водоснабдителна и
канализационна
мрежа

1.2.1 Подобряване на
водопроводната мрежа
1.2.2 Подобряване на
канализационната мрежа

Средна
Средна
оценка
оценка
общински
широка
служители общественост
1.11

1.27

1.11

1.18

За разлика от пътната сфера, състоянието на ВиК инфраструктурата в
община Бяла Слатина се характеризира със сравнително висока степен на
удовлетвореност сред широката общественост и служителите от местната
администрация. Високите оценки се обосновават с не малко реализирани
дейности в тази посока. На първо място следва да се отбележи
финансираният по ОП „Околна среда” проект за Техническа помощ за
подготовка на интегриран инвестиционен проект във водния сектор на
гр. Бяла Слатина на стойност 1 399 800 лв. Конкретната реализация на
проекта се очаква да стартира в следващите години и ще доведе до
изпълнението на 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
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ПУДООС. Ремонтни водоснабдителни и канализационни дейности са
извършени в гр. Бяла Слатина, с. Търнава и с. Поповица. Съгласно данни на
НСИ 100% от населението на общината е водоснабдено, но участниците във
фокус групите споделиха, че в някои села, съобразно топографския характер
на населеното място, водоснабдяването е нарушено. Не така стои въпросът
с канализационната мрежа, чието общо състояние се определя като
критично. Голямата част от жителите на селата не са канализирани. С
планираното изграждане на ПСОВ, както и свързаните с нея санитарни
мероприятия и инженерни съоръжения се очаква този проблем в значителна
степен да бъде решен.

Цел

Мярка

1.3.1 Водата в р. Скът след
гр. Бяла Слатина да
отговаря на изискванията за
II категория водоприемник
1.3.2 Подобряване ефективността на системата за уп1.3.
равление на отпадъците на
Осигуряване на
територията на общината.
устойчиви
1.3.3 Осигуряване на доста
дейности по
тъчно количество и качество
управление на
на вода за населението и
отпадъците и
икономиката на общината
опазване на
1.3.4 Запазване и подобрява
околната среда
не качеството на атмосфер
ния въздух
1.3.5 Да се осигури широко
участие на обществеността
в решаване на проблемите
на околната среда

Средна
Средна
оценка
оценка
общински
широка
служители общественост
1.00

0.45

1.89

0.73

1.39

1.18

0.94

0.82

1.11

0.27

Опазването на околната среда е една от областите, в които общината е
усвоила не малък финансов ресурс в процесите на нейното управление.
Целта обхваща мерки от сферите „управление на отпадъци”, компонентите
„вода” и „въздух”, гражданско участие. Всички мерки обаче се дефинирани
като цели, което е една от причините да се регистрира известен дисбаланс
между планирани и реализирани инициативи. От 2011 г. общината
изпълнява проект „Дребномащабни мерки за предотвратяване на
наводнения чрез отводняване на квартали в с.Попица, община Бяла
Слатина”, финансиран от ОП „Регионално развитие” на обща стойност 723
081.56 лв. В сферата на отпадъците местната адиминистрация успешно е
защитила проект „Подобряване на инфраструктурата за управление на
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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
транспорират и обработват от Регионално депо Оряхово. Въпреки това
общината има задължение да поддържа и експлоатира закритото депо за
обезвреждане на битови отпадъци. 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.
По мнение на общинските служители, участващи във фокус групите
общината успешно се справя и с нерегламентираните сметища, като реагира
в най-кратък срок при получени сигнали за такива. Това подтиква
участниците да си поставят висока самооценка за постигнатите резултати по
мярка 1.3.2. Представителите на широката общественост обаче споделят
противоположно мнение – оценката им е повече от два пъти по-ниска.
Според тях нерагламентираните сметища продължават да са проблем за
територията.
Оценките за постиганти резлутати от изпълнението на мерки 1.3.1 и 1.3.3
също са незодоволителни. Като цяло управлението на водните ресурси на
територията имат едно комплексно решение – изграждане на ПСОВ. През
2008 г. с почти изцяло собствени средства общината започва изграждането
на дренаж и подпорна стена на р.Скът от ОК 623,656 до ОК 563 - Б.Слатина
на стойност 841 080 лв., като през 2009 и 2010 г. дейностите се
преустановяват. По отношение управлението на местните водни ресурси
общината реализира и проект за подобряване проводимостта на р. Габърска
и притоци макар същият да не е планиран като дейност в стратегическата
рамка на ОПР.
Макар че община Бяла Слатина е в списъка на МЗХ на общини, попадащи в
нитратно уязвими зони, на нейната територия не се регистират отклонения в
съответните покзателите, отнасящи се до състоянието на почвите и водите.
Местните обекти, подлежащи на комплексна проверка от страна на РИОСВ,
гр. Враца са “Вега Стар” ООД и “Гарант”АД. Комплексната проверка е
осъществяване на текущ контрол на обекта за спазване изискванията на
законодателството по компоненти и фактори на околната среда. По
отношение на компонента „въздух” (мярка 1.3.4) по време на на фокус
групите местната общност сподели, че на територията има само битови
замърсители – основното средство за отопление през зимния сезон са
въглищата, които са източници на въглероден оксид и сериен диоксид.
Горенето на сметища и стърнища (територията е с богат ресурс на зърнени
култури) също генерерира известен процент замърсители във въздуха на
общината. Макар единодушно да се отбеляза по време на срещите, че няма
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високо замърсяване на въздуха, от 2011 г. общината реализира два проекта
по ПРСР:
1. Първоначално залесяване на неземеделски земи в Община Бяла
Слатина на стойност 195 168 лв. По проекта е планирано да се изготвя
технологични планове за залесяване, както и да се залесят общински
поземлени имоти, които са неизползваеми за земеделски нужди – 5 броя
имоти с обща площ 150 дка, разположени в землищата на гр. Бяла Слатина,
с. Галиче и с. Буковец.
2. Закупуване на оборудване за противопожарни депа и защитни средства
съгласно Наредба № 30 за условията и реда за извършване на
противопожарни мероприятия в горския фонд и опазване на горите от
пожари на стойност 12 681,60 лв. В рамките на този проект ще се изградят
две противопожарни депа в населените места с наличен общински горски
фонд – с. Търнава и с. Враняк.
Въпреки незадоволителната оценка, поставена и от двете целеви групи, за
постигнати резултати по коментираната мярка 1.3.4 общината е изпълнила
редица инициативи в посока „Създаване на нови и възстановяване на
съществуващите зелени площи в населените места” (планирана дейност в
годишните програми за реализация на ОПР). Същите възлизат на обща
стойност 139 000 лв., осигурени от ПУДООС, които са за подобряване на
екологичната и околна среда и създаване на зони за отмора и отдих във
всички населени места на територията на общината. Една от вероятните
причини за разминаване между поставена оценка на постигнати резултати и
фактически постигнатите резултати е неефективна политика за
популяризация и информираност на действията на местната администрация.
Това обстоятелство налага преосмисляне на практиките за осигуряване на
публичност и въвеждане на нови, по-ефективни.
По отношение въвличането на гражданите в решаването на проблемите на
околната среда отново е налице дисбаланс в оценката на постигнати
резултати. Общинските служители считат, че има извършени дейности в
тази посока, докато представителите на широката общественост споделят
точно обратното мнение – няма извършени дейности. По време на работата,
свързана със събиране на доказателства за постигнати резултати по мярка
1.3.5 от реализацията на ОПР такива не бяха открити.

Цел

Мярка

1.4. Развитие
1.4.1 Въвеждане на
на енергийната
енергоефективни системи
инфраструктура

Средна
Средна
оценка
оценка
общински
широка
служители общественост
1.39

0.36
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Планираните в ОПР дейности под мярка 1.4.1 са в сферите газифициране,
проектиране и изграждане на централизирано управление на уличното
осветление, въвеждане на ВЕИ (възобновяеми енергийни източници).
Групата на общинските служители, участващи в дискусиите, посочи че няма
изпълнени дейности от плана, но са се извършили други енергоспестяващи
инициативи, измежду които:
- по проекта, финансиран от ОПРР „Подобряване и модернизиране на
образователната инфраструктура на територията на Община Бяла
Слатина” са се извършили саниращи дейности, водещи до намаляване на
разходите за отопление на всички училища на територията на общината;
- по проект „Подобряване на благосъстоянието и интегриране на уязвими
етнически малцинства със специална насоченост към ромския етнос”,
финансиран по програма ФАР на стойност 369 020 лв. са се изпълнили
мерки по енергийна ефективност;
- със собствени средства през 2008 г. общината е санирала и извършила
частичен ремонт на сграден фонд училища и детски градини;

Цел

Мярка

1.5.1 Подобряване и
поддържане на
1.5. Развитие на
телекомуникациите телефонната мрежа
и информацията
1.5.2 Развитие на информационните технологии

Средна
оценка
общински
служители

Средна
оценка
широка
общественост

1.61

1.91

1.78

1.82

За разлика от предходните мерки, чието изпълнение до голяма степен
зависи от усилията и активността на местни органи, развитието на
телекомуникациите и информационните технологии е по-скоро област с
външно на територията влияние. Тенденциите за тяхното развитие са поскоро в национален мащаб. Телекомуникациите не реферират единствено
към телефонните мрежи и услуги. В действителност, те са основата на
съвременните информационни услуги, в това число обикновени телефони,
мобилни услуги, позиционни системи, компютърни мрежи, Интернет.
Високите оценки по мярка 1.5.1 могат да се тълкуват като израз на
удовлетвореност от качеството на телекомуникационните услуги и най-вече
интернет.
По отношение на мярка 1.5.2 е било планирано развитие и подобряване на
обществените места за информационен достъп и достъпът до Интернет –
Бизнес център, Интернет център и др. По време на дискусиите участниците
споделиха, че двата Бизнес центъра са вече закрити, и въпреки това
неблагоприятно обстоятелство удовлетвореността от качеството на
съществуващите информационни технологии на територията на общината е
сравнително високо сред местното население. Много е вероятно
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дефиницията на понятието „Информационни технологии” (ИТ) да не е
достатъчно ясна и това да дава стимули за индивидуална интерпретация,
като в повечето случаи погрешно се реферира към интернет. На територията
на община Бяла Слатина няма педприятие, което да работи в сферата на
ИТ, но нейното развитие следва да се стимулира. В подкрепа на това се
явяват тенденциите в национален мащаб към разширяване на достъпа и
подобряване качеството на предлаганите интернет услуги чрез въвеждане
на т.нар. „Широколентов достъп”. През 2009 г. правителството на страната
приема Национална стратегия за развитие на широколентовия достъп за
периода 2010-2013 г. Съгласно определението на Международния съюз по
далекосъобщения (ITU) и скоростите възприети от Комитета по съобщения
към Европейската комисия (Communications Committee – COCOM), за
широколентов достъп се приема такъв със скорости над 144 kb/s. За целите
на Стратегията за широколентов се счита достъпът, осигуряващ
едновременно гласови, данни и видео услуги, при „on-line” свързаност при
препоръчителната долна граница от 1Mb/s. Целта на ЕС е постигане на
100% покритие на населението с широколентов достъп до 2010 г., като
първа стъпка в изпълнението й ЕК предлага отпускането на допълнително
финансиране в размер на 1 млрд. EUR от бюджета на Общността чрез
Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) за
инвестиции в широколентова инфраструктура. Икономическата логика на
предоставянето на широколентови услуги е такава, че от гледна точка на
пазара не винаги е рентабилно да се инвестира в тях. Поради различията в
гъстотата на населението по принцип е по-рентабилно широколентовите
мрежи да се развиват там, където потенциалното търсене е по-голямо и
концентрирано, т.е. в гъстонаселените райони. Невъзможността пазарните
сили да осигурят широколентови услуги своевременно, на достъпни цени, на
всички граждани независимо от географското им местоположение на
територията на страната, обуславя необходимостта от държавна намеса, за
да се защити обществения интерес. Това е и причината финансирането за
широколентов достъп да се осъществява с публични, а не частни средства.
Стратегията ще се реализира поетапно, съобразено с наличния финансов
ресурс, насочен за постигане целите, заложени в нея. Началният етап
включва периода 2010 и 2011 г. В рамките на този етап ще бъдат
инициирани проекти, които ще се финансират предимно със средства от
ОПРР, където за тези дейности са заделени 40 млн. лв. Паралелно с
дейностите по изграждане на широколентов достъп ще се подпомагат и
бенефициентите по мярка 321 от ПРСР 2007-2013 г. във връзка с
подобряване на достъпа до услуги, свързани с информационните и
комуникационни технологии в селските райони.
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ПРИОРИТЕТ 2 УСТОЙЧИВО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ ЧРЕЗ
ПОДОБРЯВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ КЛИМАТ И ПОДКРЕПА НА
МАЛКИЯ И СРЕДЕН БИЗНЕС

Цел

Мярка

2.1.1 Развитие на селското
стопанство и производство
то на растителни и животин
2.1
ски продукти
Стимулиране
на
2.1.2 Стимулиране и поикономическото нататъшно развитие на
развитие в
малкия и среден бизнес
общината
2.1.3 Подобряване на
инвестиционния климат в
общината

Средна
оценка
общински
служители

Средна
оценка
широка
общественост

1.50

1.45

0.61

0.55

0.72

0.09

Целта и мерките към нея са единствени в рамките на приоритета за
развитие на местната икономика. Това обстоятелство създава
впечатлението за или слабо стратегическо планиране на местното
икономическо развитие или за ограничен местен икономически потенциал. В
действителност, местната общност говори за максимално достигнат етап на
развитие на водещия отрасъл земеделие, но както предходният раздел
посочи налице са местни предпоставки за подобряване функционирането и
на останалите структуроопределящи сектори на икономиката на община
Бяла Слатина – преработвателна промишленост и търговия, вкл.
реабилитиране на бубарството. Очевидно малко дейности са извършени в
тази посока предвид критичните оценки и на двете групи за постигнати
резултати по мерки 2.1.2 и 2.1.3
Проектът на община Бяла Слатина „Промоционална мрежа за
трансгранично бизнес сътрудничество”, финансиран по ТГС РумънияБългария с бюджетен дял за общината, възлизащ на 277 728 лв. има за цел
да: 1) Разпространи възможните услуги за малки и средни предприятия в
граничната зона; 2) Създаде мрежа за сътрудничество между основните
бизнес агенти в района; 3) Насърчи единството на трансграничната зона.
Макар че планираната съвместна програма на общината, Бизнес центъра,
предприемачи и собственици за подпомагане на местния бизнес не се е
реализирала, администрацията е инициирала сътрудничество с местни
предприемачи в областта на бубарството и производството на биодизел –
области, които предходният раздел на доклада определи като потенциални
за добавена стойност и нуждаещи се от целенасочена подкрепа, която
общината е започнала да предоставя. В сферата на бубарството се явява
дългоочаквания старт на предприятието за създаване на 7500 дка черничеви
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насаждения, изсушаване и изкупуване на пашкули и свилоточене на Холдинг
ТК «Коприна». Дружеството е заявило готовност да инвестира в община
Бяла Слатина за 2 години 7 800 000 евро чрез създаване на съвместно
акционерно дружество между Холдинг ТК ”Коприна” и общината. С изрично
писмо бъдещите инвеститори са декларирали своята готовност да работят
за това гр. Бяла Слатина да се превърне в център на бубарството и
производството на естествената коприна в области Враца и Монтана. В
инвестиционния план на клъстера е заложено и изграждане на предприятие
за изкупуване, окачествяване, изсушаване и съхранение на 2 250 тона
пашкули от региона на община Бяла Слатина (и съседните общини).
Отделно се предоставя възможност на всеки земеделски производител от
региона, с над 7 дка земя, който има подписан договор с Клъстера, сам да
произвежда пашкули. Това на практика създава реални предпоставки за
реабилитиране на бубарството и производството на естествена коприна,
както и за повишаване на заетостта и доходите на територията. Предстои
практическата реализация на инвестиционното намерение.
Другата съвместна инициатива между общината и местен предприемач
(„Агростил-2003” ЕООД, гр. Бяла Слатина) е в областта на производството
на биодизел. Макар че още е в начален стадий и в процес на преговори,
проекът е свързан с експлоатация на инсталация за трансестерификация на
растителни масла и превръщането им в биодизел. Фирмата разполага с
посочената инсталация, но тя не е монтирана и пускана в производство.
Усилията на общината за развитие на местната икономика в сфери с висок
потенциал за добавена стойност са похвални и следва целенасочено да се
стимулират и задълбочават. Съчетани с подходящи PR практики ще се
повиши и осведомеността сред местното население за предприетите
инициативи, което ще рефлектира върху по-добра обществена оценка за
работата на местната администрация.
За важността и ползите от процесите за местно развитие общината е
реализира проект „Придобиване на умения и постигане на обществена
активност за потенциална местна инициативна група на територията
на община Бяла Слатина”, финансиран по ПРСР на стойност 195 510 лв.
Целта на проекта е да мобилизира всички ресурси (човешки,
административни, бизнес) във формулирането на финансово обезпечени
средносрочни цели и приоритети под формата на Стратегия за местно
развитие, чиято крайна цел е да се подобри качеството на живот. Макар че
този проект изпълни своите цели, за съжаление реализацията на
Стратегията (следващ проект) не получи финансова подкрепа от МЗХ.
Развитието на бизнеса и подобряването на инвестиционния климат на
местно ниво не е само задача на местната администрация. Всички
икономически субекти на територията следва да полагат необходимите
усилия за подобряване на бизнес средата и повишаване на нейната
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конкурентноспобност. От общо 633 предприятия на територията (по данни на
НСИ за 2010 г.) едва 8 са се възползвали от Структурните фондове,
съгласно илюстрираната по-долу справка от ИСУН (Информационна
система за управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС в
България).
Таблица 9
Бенефициенти по структурните фондове от базата данни на ИСУН
Обща
Наименование на проект
Бенефициент
стойност
(лв)
Повишаване на конкурентно- Бизнес
център
Бяла 21 466.82
способността
на
микро
и Слатина
малките фирми на територията
на община Бяла Слатина
Актуализиране и разширяване "Евроквалификационен
180 791.35
на професионалните компетен- център" АД
ции на основни групи персонал
по разпространение на радио и
телевизионни
програми
и
интернет по кабел
Училището – привлекателно за Средно общообразовател 20 000.00
младите хора.
но училище “В. Левски
Социални услуги в общността
Сдружение "Първи юни"
79 512.83
“Социални услуги в общността Сдружение "Първи юни"
181 039.71
– Бяла Слатина”
СНЦ "Център за подпома- 164 921.58
Качествена грижа у дома
гане
на
ромските
инициативи"
Сдружение с обществено 147 581.68
„Да подадем ръка”
полезна дейност "Различни, но ръка за ръка"
Въвеждане на ново техноло- "Фармацефтични заводи 1
204
гично оборудване в производ Милве" АД
489.16
ствения процес на "ФЗ МИЛВЕ"
АД
Повишаване на квалификация- "Гарант" АД
90 224.23
та на заети лица в "Гарант" АД
"Технологично обновление за "Гарант" АД
1
003
повишаване на конкурентноспо
520.00
собността на "Гарант" АД"
Безспорно са необходими допълнително усилия и ресурси за повишаване на
активността сред местните МСП в привличането на средства от ЕС за
технологична модернизация и подобряване на своя бизнес. Местната
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администрация не е разработила маркетингов пакет от мерки за привличане
и задържане на инвеститори, което спира възможностите за
диверсифициране на местната икономика и ресурсите, които притежава за
затваряне на технологичния процес и добавяне на стойност остават
неизползвани.
ПРИОРИТЕТ 3 ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ЧОВЕШКИЯ РЕСУРС И
ПОВИШАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА

Цел

Мярка

3.1 Повишаване
качеството на
образованието
и придобитата
професионална
квалификация

3.1.1 Повишаване
качеството на предлаганите
образователни услуги
3.1.2 Повишаване степента
на образованост сред ромското население в общината

Средна
оценка
общински
служители

Средна
оценка
широка
общественост

2.00

1.91

1.67

1.73

Две сфери, ключови за степента на местно развитие, попадат в обхвата на
приоритет 3 – образование и заетост. За периода 2007-2011 г. общината е
реализира десетки проекти и инициативи в подобряване материалнотехническата база в училищата и детските градини, възстановяване на
столовото хранене, организиране на превоз на учениците до средищните
училища на приблизителна стойност от 7 000 000 лв. Несъмнено ефектът от
извършените дейности е много по-осезаем за обществеността в сравнение с
други дейности на местната администрация и не случайно оценките за
постигнати резултати по двете мерки са едни от най-високите за цялата
стратегическа рамка на ОПР. Тук е необходимо да се изтъкне фактът, че
опитът на община Бяла Слатина в интегрирането на ромите в
образователния и обществен живот е един от най-добрите на национално
ниво и често се дава за пример и добра практика. С Решение №
460/06.08.2009г. на Общински съвет Бяла Слатина е приета Общинска
стратегия за интеграция и развитие на етническите малцинства в община
Бяла Слатина. В резултат от общите усилия на местната администрация и
неправителствения сектор са постигнати няколко значителни резултата:
- Ромското население е със 100% достъп до образование;
- Студентите стипендианти от община Бяла Слатина от ромски произход са
най-многочислени в страната;
Повечето ученици от НУ "Христо Смирненски" са от ромски произход. То е
едно от базовите училища, които се справят успешно с задържането на
деца, привличане на родители и работа с регионални институции.
Училището е базово на ОУ „Христо Ботев”, с.Галиче и СОУ „Христо Ботев”,
с.Търнава и ОУ „Г.С. Раковски”, с.Търнак. Четири неправителствени
43

организации на територията на община Бяла Слатина - Център за
междуетнически диалог и толерантност „Амалипе”, гр. Бяла Слатина (чрез
Център за развитие на общността), Сдружение „Първи юни”, Сдружение
„Различни, но ръка за ръка” и „Център за подпомагане на ромските
инициативи” работят активно по въпросите на интеграция на ромите.

Цел

Мярка

3.2 Намаляване
на безработица
та и повишаване
на заетостта

3.2.1 Повишаване на
професионалните качества
и умения на безработните
лица

Средна
оценка
общински
служители

Средна
оценка
широка
общественост

2.11

1.73

Макар че безработицата на територията на община Бяла Слатина е
традиционно с нива над средните за страната, високите оценки на целевите
групи за постигнати резултати са индикатор за достатъчна осведоменост
сред местната общност за усилията на местната администрация за справяне
с проблема. Не на последно място трябва да се отбележи фактът, че
община Бяла Слатина печели националния приз „Работодател на годината”
за 2007 г., 2008 г, 2009 г. и 2011 г. За периода 2007-2011 г. по спечелени
програми и проекти (с приблизителна обща стойност 2 112 924 лв.)
общината разкрива 1276 работни места. Усилията оттук нататък следва да
бъдат насочени към създаване на устойчива заетост.
ПРИОРИТЕТ 4 РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНАТА, ЗДРАВНА, КУЛТУРНА
СПОРТНА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНАТА

И

Както самото заглавие на приоритета подсказва, обект на планирани
интервенции са сфери (обединени в отделни цели) от местните
компетентности на общината (с малко изключение по отношение на
здравеопазването) за разлика от предходните приоритети, където има цели
и мерки, чието изпълнение е в прерогативите на централната власт.

Цел

Мярка

4.1 Развитие на
социалните
услуги в
общността с цел
преодоляване на
социалната

4.1.1 Подобряване качество
то и разширяване обхвата
на предоставяните
социални услуги чрез ОП
”Домашен социален
патронаж”

Средна
оценка
общински
служители

Средна
оценка
широка
общественост

2.06

1.82
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изолация и
подобряване
качеството на
живот на хората
в неравностойно
положение и на
хората с
увреждания в
Община Бяла
Слатина

4.1.2 Изграждане на
общодостъпна среда за
хората с увреждания
4.1.3 Подобряване на пред
лаганите услуги и поддържа
не условията на живот в Дом
за стари хора в с. Попица
4.1.4 Разширяване на
видовете социални услуги
за проблемни слоеве от
населението

1.17

1.55

2.56

2.64

2.17

0.82

Подобряване качеството на социалните услуги и дейности на територията на
община Бяла Слатина маркира една от най-забележителните промени на
местно ниво, осъществени в периода 2007-2011 г. Общинското предприятие
”Домашен социален патронаж” се преструктурира в Социално предприятиие
„Пазари и социални дейности” по проект „Нови възможности за социално
предприемачество и създаване на социално предприятие в Община Бяла
Слатина”, финансиран по ОПРЧР на стойност 291 445 лв. Целта на проекта
е създаване на социално предприятие в община Бяла Слатина и
популяризиране на социалното предприемачество в област Враца, като
възможност за подобряване качеството на живот на лица от рискови групи и
подкрепа за преодоляване на социалната им изолация. Предметът на
дейност на социалното предприятие е озеленяване и благоустройство на
комуналната среда в населените места от общината. Видно от таблицата подолу общината, с подкрепата и на неправителствения сектор, изпълнява
редица проекти, чиито цели са насочени към подобряване на социалната
среда и предоставяните услуги. Целеви групи на тези услуги са
представители на т.нар. уязвими групи – от деца и възрастни в
неравностойно положение до етнически малцинства
Таблица 10
Списък на изпълняваните социални проекти

1 507 082,02 лв.

Източни
Обща
Наименование
к на
Продължи
№
стойно
Цели на проекта
на проекта
финанс
телност
ст
и ране
„Подкрепа за
Изграждане на два
деинституциона
Центъра за настаняване
лизация на
от семеен тип в гр. Бяла
02/2012 г.
ДДМУИ
Слатина, съгласно
1
ОПРР
до 02/2014
„Надежда” –
Националната
г.
с.Търнава,
стратегия „Визия за
Община Бяла
деинституционализация
Слатина”
на децата в РБ”.
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47 000,00 лв.

2

Център за деца
и родители „Аз
и моето
семейство” –
комплексна,
интегрирана и
устойчива
грижа за
Собствен
социално
принос
включване в
Община Бяла
Слатина

Общо846 784,00
лв.

МТСП

„Да подадем
ръка”

4

5

Община Бяла
Слатина е
ОПРЧР
партньор на
СНЦ „Различни,
но ръка за
ръка”-гр. Бяла
Слатина
„Качествена гри
жа у дома”
Община Бяла
Слатина е парт
ньор на СНЦ
ОПРЧР
„Център за под
помагане на
ромските иници
ативи”-гр. Бяла
Слатина
"И аз имам
семейство"

ОПРЧР

164 492,13 лв.

05.11.2010г.

05.01.2012г.

05.11.2010г.

164 921,58 лв.

3

05/2011 г.
до 09/2013
г.

Изграждане и утвържда
ване на Център „Аз и мо
ето семейство” като мяс
то за предоставяне на
интегрирани услуги за
деца от 0 до 7 г.
Разши ряване и
подобряване качеството
и обхвата на услугите
за ранно дет ско
развитие в община
Бяла Слатина.
Подобряване готовност
та на децата от семей
ства с ниски доходи и
децата с увреждания за
включване в бразовател
ната система
Основната цел на проек
та е подкрепа и подобря
ване качеството на жи
вот на уязвими и зависи
ми групи – възрастни с
увреждания и самотно
живеещи възрастни хо
ра, чрез предоставяне
на социални услуги в се
мейна среда на терито
рията на община Бяла
Слатина.

Предоставяне на
услугите „Социален
асистент” и „Домашен
05.01.2012г. помощник”, както и
социално консултиране

Национален проект на
Агенцията за социално
подпомагане с бенефи
09/2011 г.
циенти – общините в
страната.
Специфичната цел на
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105 112, 89 лв.

7

Пълноценна
интеграция за
равен старт

ОПРЧР

02.07.2009
г.
01.07.2010
г.

ЦОИДУ
ЕМ

113 744лв.

6

„Социални
услуги в
община Бяла
Слатина”

01.05.2009
г. –
30.04.2010
г.

проекта е децентрализа
ция на услугата „прием
на грижа” и разгръщане
то й на общинско ниво
като инструмент за пре
венция на настаняване
то в специализирана ин
ституция на децата от
целевите групи и/или
осигуряване на алтерна
тивна грижа на институ
ционалната.
Основната цел на проек
та е подкрепа на социал
ното включване и подо
бряване качеството на
живот на уязвими и зави
сими групи – възрастни
с увреждания и самотно
живеещи възрастни хо
ра, чрез предоставяне
на социални услуги в се
мейна среда на терито
рията на община Бяла
Слатина.
Работа с децата от дет
ските градини и учили
ща на територията на
Община Бяла Слатина с
фокус върху ромския ет
нос; По-пълно обхваща
не на децата от социал
но уязвимите групи, ин
теграцията им в образо
вателния процес и моти
вацията им да посеща
ват учебните заведения.

8

РБ-ПМС
Преструктурира
30/2008
не на ДДЛРГ
г.;
(Дом за деца
лишени от
СБС
родителски
грижи)

1 214 477,27 лв.

Изграждане на 1бр. ЦНСТ

(Център за настаняване
от семеен тип), 1 пре
ходно и 1 наблюдавано
2008-2010г. жилище;
Оборудване и обзавеж
дане на сградите;
Обезщетяване на персо
нала и др.
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Програма
ODAЯпонско
Основен ремонт
посолство
на ДДЛРГ- с.
МТСП10
Бърдарски
ФСП;
геран
СБС;
АЕЦ
Козлодуй

16 613,72 лв.

Фондац
ия
„Лале”

2010г.

227 689,10 лв.

9

Дневен център
за работа с де
ца „Палкенче”с. Бърдарски
геран
Общи на Бяла
Слатина е парт
ньор на Читали
ще „Съедине
ние-1923”- с. Б.
геран

2007-2008г.

Целта на проекта е да
се създадат
извънкласни форми за
работа с деца в селото,
като се приобщят
децата от Дома за деца
лишени от родителски
грижи във всички
събития в селото.

Предприетите не малко стъпки към деинституционализация посредством
предоставяне на услуги в общността за рискови групи прави общината
равностоен участник в националните реформи за подобряване системата от
грижи за деца и възрастни. Показател за успешно приключване на
стартиралите промени в социалната среда е активното партньорство на
местния неправителствени сектор. Социалните структури на гражданското
общество имат по-богат опит в практическата и директна работа с рискови
групи; познават както техните спицифични потребности, така и съвременни
техники за ефективно удовлетворяване. Дори би било още по-полезно да се
делегира предоставянето на някои социални услуги на местни НПО
съобразно опита и готовността за това. На територията на общината
функционира Център за развитие на общността Амалипе, който работи с
деца от рискови групи, предимно роми и техните семейства. Местното
сдружение „Първи юни” е също активна НПО в борбата за права на децата и
младежите в неравностойно социално положение. Единствената група от
хора, които сякаш стоят извън обхвата от социални интервенции, са
младежите без увреждания, но с риск от агресивно и асоциално поведение,
както и такива без рискови фактори в тяхното развитие. Съществен проблем
сред представителите на тази целева група е еднообразното и рутинно
ежедневие, което води до натруване на неудовлетвореност, а тя от своя
страна често „отключва” прояви на агресивно поведение. Необходимо е в
близко бъдеще да се планират подходящи инициативи за включване на
младежите в полезни и устойчиви проекти с дълготраен ефект и върху
младежката заетост, така че да се създадат условия за задържане на
младите на територията.
48

Домът за стари хора в с. Попица е открит през 2005 г. като е построен със
средства, възлизащи на 3 000 000 лв., осигурени от МТСП и община Бяла
Слатина. Мярка 4.1.3, свързана с услугите на дома получава най-високата
оценка за постигнати резултати и от двете групи, което обосновава неговото
изключване от актуализирания документ на ОПР за периода 2012-2013 г.
Според местната общност по сходен, благоприятен начин се извършва и
изграждането на общодостъпна среда за хората с увреждания (мярка 4.1.2),
макар че някои участници в дискусиите посочиха, че все още има публични
сгради, които не са достъпни за хора с увреждания. Планираната в ОПР
дейност „Привеждане на обществения транспорт, обслужващ населените
места в общината, подходящ за използване от хора с увреждания” не е
изпълнена.
Средна
оценка
общински
служители

Средна
оценка
широка
общественост

Цел

Мярка

4.2 Подобрява
не нивото на
здравните гри
жи за нуждае
щото се населе
ние от община
Бяла Слатина

4.2.1 Постигане на по-добра
здравна профилактика сред
подрастващото поколение

0.89

1.00

4.2.2 Подобряване на мате
риално-техническата база и
нивото на здравните услуги

0.83

0.91

В контекста на продължаващия хаос в здравната рефора и в контраст с
постигнатия значителен напредък в оптимизацията на социалната среда,
здравеопазването на територията на общината остава проблематично и то
не е оценено в положителна степен. Общинската болница „МБАЛ Бяла
Слатина” ЕООД обслужва население от около 50 000 души, а годишно в
отделенията и се лекуват между 4800-5200 пациенти, от които 1000 са деца.
Дейности по обновяване на оборудването и материално-техническата база
на болницата се правят ежегодно със собствени средства на общината, като
в периода 2007-2011 г. са инвестирани близо 272 000 лв. Допълнителни
средства и медицинска апаратура болницата получава от дарения и проекти
с външно финансиране. Така, през месец ноември 2010 г. бе финализирана
реализацията на проекта „Да премахнем страха. Да направим посещението
при лекаря приятно за децата”. Чрез този проект на община Бяла Слатина
Детското отделение се сдоби с Педиатричния кабинет, кът за чакащи за
преглед деца, модерна и съвременна апаратура. През 2011 г. в рамките на
инициативата „Българскато коледа” болницата се сдобива и с ехограф,
който обслужва нуждите на отделение „Хирургия”.
По данни на Регионална здравна инспекция, гр. Враца на територията на
община Бяла Слатина функционират 32 частни здравни лечебни заведения
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като 26 са специализирани доктори, а 6 са следните частни медицински
центрове:
- "ЗДРАВЕЦ-2011 А И М"" ООД;
- "МИЛОСЪРДИЕ - БЯЛА СЛАТИНА" ЕООД;
- "СВЕТИ ПАНТАЛЕЙМОН" – ООД
- Амбулатория по акушерство и гинекология;
- Амбулатория по вътрешни болести и ендокринология;
- Амбулатория по кардиология
Дейностите по отношение на здравната профилактика и разпространението
на здравно-информационни материали сред подрастващото население на
територията на община Бяла Слатина (мярка 4.2.1) се извършват основно от
РЗИ, гр. Враца, няколко НПО и образователните учреждения (училища,
детски градини). Център за развитие на общността провежда редовни
профилактични прегледи на деца от рискови групи, здравни беседи и
дискусии с участието на пордрастващи и техните родители.

Цел

Мярка

4.3 Развитие и
съхранение на
културната
дейност в
общината

4.3.1 Подобряване на
условията за развитие на
културната дейност в
общината
4.3.2 Развитие на читалища
та в общината като култур
но-образователни и инфор
мационни центрове, но и ка
то общностни центрове, кои
то насърчават местното раз
витие и гражданското учас
тие и генерират идеи и прак
тики за решаването на мест
ните проблеми

Средна
оценка
общински
служители

Средна
оценка
широка
общественост

1.56

1.55

1.89

1.09

Община Бяла Слатина не притежава уникално културно наследство с
изключение на историята и традициите на с. Бърдарски геран, което е
създадено и се населява от банатски българи – български преселници от
историческата област Банат. Въпреки това, общината приема и изпълнява
годишни календари на културните, религиозните и спортни празници, които
по-скоро удовлетворяват местни потребности, отколкото да служат като
инструменти за привличане на туристи. През 2007 г. с държавна субсидия се
е извършил оновен ремонт "Озвучителна и осветителна техника театрален
салон" на Културния дом в града. През 2011 г. бяха завършени два проекта
на общината за ремонт на църква, помощни помещения и камбанария при
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Храма „Света Преподобна Параскева” в гр. Бяла Слатина и покрива на
църквата в с. Галиче. Средствата за ремонтите – 24 830 лв. за църквата в
Бяла Слатина и 87 111 лв. за църквата в с. Галиче, са отпуснати от
Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към
Министерски съвет. По същата програма са одобрени за финансиране още
два проекта – читалищата в гр. Бяла Слатина и в с. Попица.
Най-активните институции в провеждането на културни политики и практики
са читалищата. И по отношение дейността на читалищата общината изготвя
годишни програми за развитие на читалищната дейност. Основната цел на
програмата е утвърждаване на читалищата в община Бяла Слатина като
културно-просветни средища с активни културни, информационни, социални
и граждански функции.Дейност развиват 14 читалища на територията на
общината (с изключение на с.Драшан, където няма читалище). Във всички
читалища има библиотеки, чийто фонд ежегодно се обновява чрез работа по
програми и проекти. По програма “Глобални библиотеки-България” през
2009, 2010 и 2011 г. са създадени библиотеки за обществен достъп до
информация и услуги чрез интернет в населените места с. Соколаре, с.
Габаре, с. Търнава, с. Бъркачево, с. Търнак, с. Бърдарски геран и с. Попица.
Читалищата в селата Комарево, Тлачене, Враняк, Буковец и Галиче все още
нямат компютри и достъп до интернет. Читалището в с. Бърдарски геран е
едно от най-активните, което с многообразна културна програма и в
условията на финансова недостатъчно се стерми да съхрани и разпространи
в странат и чужбина бита и фолклора на банатските българи. Читалището
изпълнява 2 проекта: "Всички поколения заедно" към фондация Лале и
Работилница "От Имало едно време до Network" към Фондация
"Работилница за граждански инициативи”/. Всички читалища поддържат
разнообразни художествени школи, включващи театрални и певчески групи,
танцови състави и други самодейни форми. Въпреки това някои от
участниците във фокус групите отбелязаха факта, че липсва интерес към
търсене и развиване на нови форми на читалищна дейност.

Цел

Мярка

4.4. Развитие
на спортна дей
ност в община
та и местата за
отдих

4.4.1 Подобряване условията
за спорт и отдих в общината
4.4.2 Иницииране и реализа
ция на спортни прояви, турни
ри, състезания и шампионати

Средна
оценка
общински
служители

Средна
оценка
широка
общественост

0.83

0.45

1.17

1.27

Както се спомена по-горе спортната дейност, инициирана от общината, се
планира в годишните календари на културните, религиозните и спортни
празници. Ежегодно се организират състезания по футбол, конна езда,
волейбол, културизъм, художествена гимнастика, тенис на корт и др. Ремонт
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на спортната материално-техническа база не е извършван, което обяснява и
поставените незадоволителни оценки за постигнати резултати по мярка
4.4.1.
В началото на 2012 г. в гр.Бяла Слатина бе сключено споразумение за
разпределение на средствата за подпомагане дейността на спортните
клубове в общината. Двете страни по споразумението са община Бяла
Слатина и ВК „Чавдар” гр.Бяла Слатина, ФК „Любимец” с.Търнава, ФК
”Ботев” с.Попица, ФК ”Ботев” с.Бърдарски геран, ДЮШ към ФК ”Чавдар”
гр.Бяла Слатина, „Спортен клуб по силов трибой, културизъм, фитнес и
вдигане на тежести Чавдар”, от друга страна. Целта е открито, прозрачно и
ефективно разпределение на средствата за подпомагане дейността на
спортните клубове, което да осигури развитие на спорта в общината.
ПРИОРИТЕТ 5 ПРОЗРАЧНО И ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ

Цел

Мярка

5.1 Усъвършенстване
управлението на фи
нансите и общинската
собственост на терито
рията на Община Бя
ла Слатина – подготов
ка за финансова де
централизация (Финан
сово управление на
общината)

5.1.1 Прилагане на
съвременни системи
за финансово управ
ление и контрол за
целесъобразното раз
ходване на бюджет
ните средства
5.1.2 Повишаване съ
бираемостта на дъл
жимите неданъчни
приходи

Средна
оценка
общински
служители

Средна
оценка
широка
общественост

1.67

1.73

1.56

1.64

Веднага
прави
впечатление
сравнително
високата
оценка
на
представителите на широката общественост за финансовото управление на
общината. Безспорно това е сфера, която ако неудовлетвори очакванията на
своите избиратели администрацията може лесно да бъде дискредитирана и
делегитимирана като публичен орган за местно развитие. Ежегодно,
съгласно нормативните разпоредби на националното законодателство,
община Бяла Слатина провежда публично обсъждане на проекта за бюджет
и отчета на неговото изпълнение. Регистрира се засилен граждански интерес
и активно участие на неправителствения сектор в обсъжданията, с което
изпълнението на дейността „Прозрачност и публично обсъждане с местната
общност на проекта за бюджета и отчета за неговото изпълнение” към мярка
5.1.1 е постигнато на 100%.
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Постигнатите резултати обаче по отношение на приложението и работата на
общината със съвременни системи за финансово управление и контрол не
са така положително оценени от Сметна палата. В свой доклад за извършен
одит на годишния финансов отчет на община Бяла Слатина за 2010 г.
органът констатира, че „в баланса към 31.12.2010 г. се съдържат съществени
грешки и нередности, които не дават вярна и честна представа за
имущественото и финансово състояние на общината”. Грешки и нередности
се откриват и в касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки
и фондове на общината към 31.12.2010 г. по отношение на достоверността,
законосъобразността и редовността на отчета, както и по формата и
съдържанието му. Подобни констатации от Сметна палата са достатъчно
обезпокоителни, за да се предприемат спешни мерки по отстраняване на
констатираните пропуски и да се повиши административния капациет за
„Превантивен и текущ контрол за законосъобразно и целесъобразно
разходване на бюджетните средства” (дейност №3 към мярка 5.1.1)
Мярка 5.1.2 „Повишаване събираемостта на дължимите неданъчни приходи”
е формулирана по-скоро като цел и планираните дейности в ОПР в тази
посока са:
1. Контрол по събираемостта на дължимите неданъчни приходи
2. Взаимодействие с данъчната администрация и съдия-изпълнители за
подобряване на събираемостта на публичните и частни общински вземания
Представителите на общинската администрация отчетоха по време на
дискусиите повишена събираемост на неданъчните приходи, което е поскоро резултат от извършените законодателни промени, даващи право на
общините да събират данъци.

Цел

Мярка

5.2.1 Постигане на по-доб
ра и по-ефективна органи
зация на управление и ра
бота в общинската
администрация
5.2
5.2.2 Повишаване инфор
Усъвършенстване
мираността на граждани
обслужването на
те и прозрачността на ра
гражданите и
ботата на Общинския съ
бизнеса
вет и Общинската админи
страция
5.2.3 Постигане на по-доб
ра ефективност на връзки
те с обществеността

Средна
оценка
общински
служители

Средна
оценка
широка
общественост

1.72

1.45

1.83

1.36

1.61

0.91
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Участниците-представители на групата на широката общественост в
дискусиите отново поставят сравнително високи оценки на постигнатите
резултати по мерки 5.2.1 и 5.2.2, вероятно подтикнати от обща
удовлетвореност от работата на местната администрация. На практика
обаче 3 от планираните 4 дейности към мярка 5.2.1 не са се реализирали, а
именно – въвеждане на електронно правителство, въвеждане на ISO
стандарт, обезпечаване с надеждна физическа и електронна защита на
информацията и документите. Регистрират се извършени дейности по
отношение осъществяването на кампании за обществена осведоменост,
като в повечето случаи тези кампании са тематични, свързани с
разрешаването на конкретен проблем.
По отношение информираността на гражданите и прозрачността на работата
на местната власт екипът, извършващ междинната оценка на реализацията
на ОПР има собствена критична оценка за структурата и съдържанието на
интернет страницата на общината, която е основен инструмент за
информираност и прозрачност. Страницата не е разработена по начин, който
да улесни потребителите в намирането на информацията, която търси;
липсват основни реквизити като социално-икономически профил на
общината (няма данни за фирми, търговски обекти, информация за
потенциални инвеститори), финанси и стопанска дейност (липсват годишни
бюджети и отчети), от местните дейности съществуват линкове само за
образование и култура, към които са прикачени нормативни и някои
стратегически документи без да се дава описание на съответните
учреждения (училища, детски градини, музеи, църкви, читалища). Списъкът с
проекти на общината също не е актуализиран. В раздел Общинска
администрация >> Нормативни документи, програми, стратегии и
планове не са предоставени всички стратегически документи, а наличните са
разпределени по години на приемане, което затруднява тяхното намиране.
Така например, Харта на клиента, ключов документ, който дори е изведен на
заглавната страница при повечето интернет страници на общини, е поставен
в година 2009 г. и така той става неоткриваем за съответния заинтересован
клиент. Препоръката ни е да се променят изцяло структурата и
съдържанието на интернет страницата на община Бяла Слатина, така че да
се превърне в ориентиран към клиентите инструмент за адекватна
информираност и прозрачност.
В същия контекст е и констатацията за резултатите по мярка 5.2.3. Ниската
оценка на представителите на широката общественост е показателна за
необходимостта от подобряване на връзките с обществеността. Не
случайно, по-нагоре в този раздел, се констатира наличие на дисбаланс
между оценка на постигнати резултати и фактически постигнати резултати.
Една от основните причини за това е отсъствието на ефективни
комуникационни канали между администрацията и местното население.
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Средна оцен Средна оцен
ка общински ка широка об
служители
щественост

Цел

Мярка

5.3 Повишаване на
административния
капацитет в
местното
самоуправление и
подпомагане на
инициативите за
местно развитие

5.3.1 Подобряване на ка
пацитета за разработва
не и управление на
проекти от европейските
структурни фондове
5.3.2 Техническа помощ
за изготвяне на стратеги
чески планове, иденти
фикация и разработване
на проекти

1.72

0.91

1.61

0.91

В периода 2007-2011 г. община Бяла Слатина е разработила и реализирала
с външно финансиране и собствени средства близо 134 проекта в
различните сфери на обществения живот, с които е успяла да привлече над
26 млн.лв. Общината е на второ място сред общините в Област Враца с
контрактувани 7 договора за безвъзмездна финансова помощ от
оперативните програми на ЕС с обща приблизителна 10 млн. лева.
Проектите са в сферите образование, социални услуги, околна среда. В
същото време обаче местната общност поставя незадоволителни оценки по
мерките от целта, отнасяща се до повишаване на административния
капацитет в местното самоуправление срещу високи самооценки на
общинските служители. Необходимо е да се отбележи, че капацитетът на
администрацията не се свежда до разработване и реализация на проекти,
финансирани от външни източници (дейности в ОПР към мярка 5.3.1).
Предоставянето на публични услуги, прилагането на принципите за добро
управление, контактът с бизнеса (не само местен) и неправителствения
сектор, и изобщо изпълнението на местни дейности са само някои от
областите, които изискват постоянно повишаване на знанията и уменията на
общинските служители. Прави впечатление, че в действащия ОПР отсъстват
мерки и инициативи за стимулиране на партньорството с неправителствения
сектор и гражданско участие в управлението и развитието на общината и за
създаване на условия за достъп до информацията, касаеща местното
самоуправление и правата и задълженията на гражданите. Препоръчително
подобни инициативи да се заложат в актуалиризирания документ на ОПР за
периода 2012-2013 г.

Цел

Мярка

5.4 Насърчаване
на международно
то сътрудничество

5.4.1 Осъществяване
на международно
сътрудничество

Средна
оценка
общински
служители

Средна
оценка
широка
общественост

1.67

0.64
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Реализацията на мерките към последната цел от стратегическата рамка на
плана за развитие на община Бяла Слатина отново получава противоречиви
оценки. Планираните дейности за осъществяване на международно
сътрудничество са:
1. Създаване и поддържане на международни контакти – побратимяване с
градове от Европейския съюз и други държави
2. Икономическо сътрудничество
3. Организация и провеждане на международни обмени, учебни визити,
семинари, работни срещи, конференции, публикации
Така дефинираните цел, мярка и дейности определят присъствието на
международното сътрудничество в стратегическата рамка на ОПР като
самоцелно без да е обвързано с духа на плана и без да са ясни конкретните
направления и ползи от него. Общината има реализиран само един проект с
участието на международни институции и той е по програма ТГС БългарияРумъния, чиято цели са разпространение на възможните услуги за малки и
средни предприятия в граничната зона и създаване на мрежа за
сътрудничество между основните бизнес агенти в района. Изпълнението на
проекта продължава до 2013 г.
Планът не експлоатира в достатъчна степен ползите за община Бяла
Слатина от членството й в Асоциацията на Дунавските общини „Дунав”.
Отсъстват планирани инициативи за сътрудничество с други общини,
неправителствен сектор, бизнес и т.н., които са задължителна предпоставка
за постигане на прозрачно и ефективно управление.
7. Оценка на степента на постигане на съответните цели
В предходния раздел се извърши преглед на постигнатите резултати от
изпълнението на мерките от ОПР на община Бяла Слатина. База за анализ
бяха и оценките на представители на общинска администрация и широка
общественост, които попълваха индивидуални оценъчни матрици и
споделяха своите мнения и коментари по време на фокус групите.
В настоящия раздел ще се направи оценка на степента на постигане на
целите на ОПР. Резултатите от проведеното, паралелно с фокус групите,
анкетно проучване на територията на община Бяла Слатина формират
емпиричната база за анализ и оценка, тъй като те представят по-агрегирана
картина за ефекта от изпълнението на ОПР, за разлика от оценъчните
матрици, които представят данни на ниво „мярка”. Анкетното проучване е
направено е сред 15 представители на местната общност и 20 служители,
работещи в общинска администрация. То не е представително, като
извадката от респонденти е случайна и непреднамерена. Осъществи се под
формата на теренно изследване по метода на прякото и доброволно анкетно
допитване. Целта на проучването е да се регистрират индивидуални и
независими оценки за ефекта от реализацията на ОПР на територията на
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общината за периода 2007-2011 г. За постигането на целта се изготвиха 2
анкетни карти – една за респонденти от общинска администрация
(Приложение 1) и една за представители на широката общественост
(Приложение 2). И двете карти съдържат комбинация от отворени и
затворени въпроси. Разликите между двете се обосновават с
релевантността на въпросите.
Най-общо, въпросите от анкетната карта на общинските служители могат да
се групират в следните групи:
1. Въпроси, отнасящи се до съответствие на плана с други документи,
политики и местни потребности;
2. Въпроси, отнасящи се до практическата реализация на плана;
3. Въпроси, отнасящи се до осигуряване на информация, публичност и
взаимодействие със заинтересовани страни в изпълнението на плана.
Същите групи обобщават и въпросите от анкетната карта на местната
общност, с изключение на въпросите, отнасящи се до съответствието на
плана с други документи и политики, като се запазва въпросът, който
изследва адекватността на плана спрямо местните потребности.
По отношение съответствието на ОПР с действащата законова уредба в
страната 90% от общинските служители-респонденти считат, че то е в
голяма степен спазено, което се потвърждава и от екипа, извършващ
междинната оценка на плана. По-големият процент от същата група
анкетирани (65%) отговорят утвърдително, но с известни резерви,
посочвайки отговора „да, донякъде” на въпроса „Считате ли, че ОПР
осигурява достатъчна информираност за целите на развитието на
община Бяла Слатина?”. В предходния раздел се направи констатацията,
че практиките за публичност и информираност на местната администрация
не са досатъчно ефективни, с което прави неизвестни за местната общност
редица резултати, които постига в своята работа. Не случайно по-малко от
половината респонденти от групата на широката общественост (47%) считат,
че ОПР осигурява достатъчна информираност.
Слабите комуникационни канали между администрацията и местната
общност са една от вероятните причини за това, че 53% от анкетирани
представители на широката общественост предпочитат отговора в
задоволителна степен пред този „в голяма степен” на въпроса дали ОПР
отразява нуждите и интересите на местните общности. Мнението на
общинските служители е по-критично – само 25% са удовлетворени от
начина, по който ОПР кореспондира с местните потребности.
Попитани „Има ли приоритет/цел/мярка от стратегическата рамка на
ОПР, които считате за неактуални спрямо потребностите на местните
общности” преобладаващ брой респонденти и от двете групи (40% местна
общественост и 80% общински служители) отговарят отрицателно. Но други
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27% от местната общност, обект на анкетното проучване отговарят, че не
могат да преценят. За да се избегнат подобни колебания в бъдеще, би било
много полезно да се въведе широк консултативен подход в дефинирането на
стратегическата рамка на следващия ОПР.
Ако анкетираните се затрудняват да отбележат неактуални сфери в ОПР, то
голяма част от групата на широката общественост (53%) също намират
трудности в посочването на такива, в които е постигнат значителен напредък
в развитието на общината за периода 2007-2011 г. Ето и резултатите по
сфери и групи респонденти:
Таблица 11
Можете ли да посочите сфери на развитие, в които считате, че е
постигнат значителен напредък в развитието на община Бяла
Слатина за периода 2007-2011 г.?
Сфера
Общински
Широка
служители общественост
Малък и среден бизнес
10%
27%
Селско стопанство
70%
40%
Инвестиционен климат
0%
0%
Пътна и/ или друга техническа инфраструктура
10%
0%
Социална среда
75%
40%
Културна среда
35%
0%
Околна среда
25%
27%
Човешки ресурси
45%
33%
Местно самоуправление
10%
0%
Не мога да посоча
0%
47%
Обобщените данни, посочени в таблицата разкриват сходно мнение между
преобладаващата част от двете групи респонденти екипа, извършващ
междинната оценка за достигната висока степен на развитие на селското
стопанство и социалната среда. Не случайно и оценките на двете целеви
групи за постигнатите резултатите в периода 2007-2011 г. от реализацията
на мерките към целта, отнасяща се до подобряване на социалната среда са
едни от най-високите за цялата стратегическа рамка на плана. В подкрепа на
своите отговори някои от анкетираните посочват, че е налице тенденция за
разкриване на нови работни места в сфурата на услугите. Помолени да
посочат конкретни проекти от изпълнението на ОПР, резултатите от които са
се отразили благоприятно върху развитието на общината и качеството на
живот близо 90% от общинските служители-респонденти посочват проектите
по ОП РЧР и проектът по ОПРР за модернизиране на образователната
инфраструктура. 47% от местната общност, обект на анкетното проучване
обаче не могат конкретни проекти с благоприятно влияние за територията и
качеството на живот. Предходният раздел от настоящия доклад, обаче,
разкрива значителен брой инициативи, които общината е изпълнила в
няколко сфери в периода 2007-2011 г. Следователно екипът, извършващ
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междинната оценка, счита че не липсата на проекти, а отсъствието на
информация за тях е причина за невъзможността да се посочат такива.
За постигнатата задоволителна степен на адекватност на ОПР спрямо
местните потребности говори и малкият брой респонденти (4 общински
служители и 2 представители на местната общност), дали отговор на
въпроса Можете ли да посочите сфери на развитие, които отсъстват в
ОПР, но са актуални спрямо потребностите на местните общности?.
Визират се темите „Развитие на Публично-частното партньорство”,
„Иновации” и „Алтернативен туризъм”. И трите сфери са в достатъчна степен
актуални за социално-икономическите особености на територията, за да
бъдат включени в ОПР за следващия програмен период. Отделно от тези
теми се посочва, че пътната и екологична инфраструктура, бизнес и
инвестиционният климат, както и здравното обслужване се нуждаят от
допълнителни усилия/ресурси, за да се постигнат очакваните цели, свързани
с тях.
На въпроса Какво смятате, че трябва да се направи, за да се постигнат
по-добри резултати и по-осезаем ефект от изпълнението на ОПР върху
развитието и качеството на живот в общината? почти всички общински
служители-респонденти отговарят, като споделят че трябва да се повиши
качеството на пътната инфраструктура и градската среда, на работата в
екип, информираността на населението, проучването на местните
потребности, да се осигурява широко обществено обсъждане на постигнати
резултати и привличане на външни инвестиции, както и активно включване
на бизнес и СГО в процесите на местно планиране. Някои анкетирани от
широката общественост допълват с предложения за подобряване на
административното обслужване и прозрачност в обществените поръчки,
привличане на повече финансови ресурси и подобряване на местната
бизнес среда.
По отношение на ефективността и ефикасността в изпълнението на ОПР
оценките на двете групи анкетирани са диаметрално противоположни.
Докато 75% от общинските служители считат, че реализацията на ОПР се
ръководи, в задоволителна степен, от принципите за целесъобразно и
икономично усвояване на вложени ресурси, то Равен брой анкетирани от
групата на местната общност избират отговори в задоволителна степен
(33%) и в незадоволитена степен (33%). Критичната оценка на широката
общественост се дължи основно на многократно констатираната липса за
ефективни комуникационни канали между администрацията и гражданите.
Мнението на екипа, извършващ междинната оценка се потвърждава и от
анкетираните, като голяма част от тях изтъкват следните препоръки за поефективно и ефикасно изпълнение на ОПР:
- Информираност на населението;
- Приоритизиране на целите, които засягат по-голям кръг от хора;
- Активна роля на бизнес и СГО в правенето на местни политики;
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- Повече привлечен финансов ресурс и чужди инвестиции;
- Ежегоден отчет за изпълнение на дейностите;
- Контрол върху изпълнението и постигането на поставените цели;
Степента на постигнато партньорство между заинтересовани страни на
територията на общината и между съседни общини в рамките на ОПР се
оценява от двете групи респонденти като задоволително (53% широка
общественост и 75% общински служители. Факт е, че и темата за
партньорството като цяло отсъства от стратегическата рамка на плана.
Планираните инициативи за международно сътрудничество (още повече, че
не са и реализирани) не покриват широкия обхват от възможности за
развитие, които партньорството с институции, бизнес и НПО могат да
предоставят. А от друга страна има примери за осъществено партньорство с
фирми и НПО на местно ниво, но пък междуобщинското сътрудничество не е
развито в необходимата степен. Следователно, за да се ограничи
дистанцията между стратегическо планиране и практическа реализация е
полезно в актуалиризирания документ на ОПР за периода 2012-2013 г. да се
включат мерки за развитие на междуинституционалното партньорство.
Не на последно място са и оценките на анкетираните за отчетността на
общинската администрация по изпълнението на ОПР. По-малко от
половината респонденти от администрацията (45%) споделят, че са
запознати с отчети, доклади и справки във връзка с изпълнението на ОПР.
Сходен, но и най-висок процент от групата на местната общност (47%)
отговарят, че не са запознати. В действителност, задължителната система
за наблюдение на ОПР (чл. 91 от ППЗРР), от гледна точка на източници,
начини и периодичност на събиране, обработка и анализиране на
информация по изпълнението на плана, не е изградена. Дефинирани са
първични индикатори в плана, които измерват степента на изпълнение на
дейностите. Базовите стойности на тези индикатори обаче не са посочени,
поради което е трудно да се проследи тяхната динамика и да се измери
ефекта от реализираните проекти върху развитието на територията.
Вторични индикатори (за въздействие), които измерват ефекта от
дейностите и отразяват напредъка в постигането на целите на ОПР не са
формулирани. Ниските оценки за необходимата отчетност по реализацията
на ОПР налагат преосмисляне на подходите, методите и инструментите за
комуникация със заинтересованите страни.
Като цяло общата картина за резултатите от анкетното проучване разкрива
относителна удовлетвореност сред респондентите от постигнатите цели и
резултати от реализацията на ОПР на община Бяла Слатина в периода
2007- 2011 г. Очертани са и сфери с необходимост от допълнителни
усилия/ресурси за постигане на съответните цели, както и препоръки как да
бъде направено това.
Обобщение на оценките на общинските служители и широката общественост
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от оценъчните матрици също ще даде важна и полезна представа за
степента на постигнатите цели. За по-голяма яснота прегледът ще се
осъществи на база „приоритет”, което позволява да се илюстрира поагрегирана картина за ефекта от изпълнението на ОПР. Приложение 3 към
настоящия доклад представя формата на оценъчната матрица заедно с
обобщените данни.
Оценъчна скала на степента на постигане на целта
0 - целта не е постигната
1 - частично постигане на целта
2 - задоволитено постигане на целта
3 - достигната пълна степен на постигане на целта
Приоритет 1: Развитие на съвременна
инфраструктура и опазване на околната среда

пътна

и

техническа

Средна обща
оценнка
1.1 Подобряване на транспортната мрежа
0.24
1.2 Развитие на водоснабдителна и канализационна мрежа
1.17
1.3. Осигуряване на устойчиви дейности по управление на
0.98
отпадъците и опазване на околната среда
1.4. Развитие на енергийната инфраструктура
0.88
1.5. Развитие на телекомуникациите и информацията
1.80
ОБЩА оценка за приоритета
1.01
Цел

Постигането на целите по първия приоритет от стратегическата рамка на
ОПР на община Бяла Слатина е оценено като едно от най-слабите спрямо
другите приоритети. В действителност, и в национален мащаб състоянието
на пътната и техническа инфраструктурата е незадоволително, като
пътищата са област, в която общината ще продължава да среща трудности в
намирането на финансови ресурси за основен ремонт и рехабилитация.
Надеждите са в следващия програмен период достъпът до тези средства да
не е така ограничен, както е в настоящия (общината може да кандидатства
по мярка 321 на ПРСР, но не е избираема по ОПРР, където е концентрирана
по-голяма част от средствата за ремонт и рехабилитация на пътища). По
отношение на ВиК инфраструктурата основни, но бавно реализируеми
дейности (изграждане на ПСОВ), свързани с обхвата и качеството на
предоставяните водоснабдителни и канализационни услуги са вече
стартирали, но реалното обновяване на ВиК се очаква да се случи в
близките години. Цели, насочени към развитие на енергийната
инфраструктура не са необходими, но това което следва да продължи да се
подкрепя е извършването на енергоспестяващи дейности. Изграждането и
развитието на телекомуникационна и информационна инфраструктура
национална, финансово обезпечена политика, и като такава няма адекватно
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място в стратегическата рамка на общината. Насърчаването на бизнес
активности в сферата на информационните и комуникационни технологии
представляват компонент от стратегическото планиране на местното
икономическо развитие, какъвто е обхватът на приоритет 2.
Приоритет 2: Устойчиво икономическо развитие чрез подобряване на
инвестиционния климат и подкрепа на малкия и среден бизнес
Средна обща
оценнка
2.1 Стимулиране на икономическото развитие в общината
0.82
ОБЩА оценка за приоритета
0.82
Цел

Оценката за резултатите от реализацията на един от съществените
приоритети за местно развитие е най-ниска за цялата стратегическа рамка
на ОПР. Обобщено в една цел с мерки, които не са насочени към
практически действия/проекти, а имат характеристики на цели, е индикатор
за липса на единна стратегия за местно икономическо развитие. Не е открит
потенциалът на взаимоподдържащата се връзка селско стопанство –
преработваща промишленост в контекста на добавената стойност, което, с
наличните ресурси на територията, е една от сферите с ключово значение
за стимулиране на местната икономика и подобряване качеството на живот
като цяло. Препоръчително е, тези аспекти да залегнат по-детайлно в
стратегическата рамка на следващия ОПР за периода 2014-2020 г.
Приоритет 3: Подобряване
повишаване на заетостта

качеството

на

човешкия

Цел
3.1 Повишаване качеството на образованието и
придобитата професионална квалификация
3.2 Намаляване на безработицата и повишаване на заетостта
ОБЩА оценка за приоритета

ресурс

и

Средна обща
оценнка
1.83
1.92
1.87

Макар да отсъства единна стратегия за местно икономическо развитие,
постигнатите резултати по негови важни компоненти (човешки ресурси и
заетост) получават най-високите оценки за изпълнение, а оттук и самият
приоритет се оценява като най-успешно реализиран. Зад високите оценки за
степента на постигане на целта, отнасяща се до образованието и
професионалната квалификация стоят редица инициативи на общината в
тази посока, описани в предходния раздел, като най-голяма обществена
популярност има проекта по ОПРР за модернизация на образователната
инфраструктура. Усилията на местната администрация за повишаване на
заетостта на територията на община Бяла Слатина обосновано се увенчават
с висока подкрепа от местната общност. Ефектът от изпълнените дейности
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по програми и мерки за заетост и разкритите работни места (1276 за
периода 2007-2011 г.) получава най-високата оценка (1.92) за цялата
стратегическа рамка на ОПР.
Приоритет 4: Развитие на социалната, здравна, културна
дейност в общината
Цел
4.1 Развитие на социалните услуги в общността с цел
преодоляване на социалната изолация и подобряване
качеството на живот на хората в неравностойно положение
и на хората с увреждания в Община Бяла Слатина
4.2 Подобряване нивото на здравните грижи за нуждаещото
се население от Община Бяла Слатина
4.3 Развитие и съхранение на културната дейност в общината
4.4 Развитие на спортна дейност в общината и местата за
отдих
ОБЩА оценка за приоритета

и спортна

Средна обща
оценнка
1.85

0.91
1.52
0.93
1.30

От този приоритет единствено социалните услуги и културната дейност
получават високи оценки за степента на постигане на съответните цели.
Както преходния раздел илюстрира общинска администрация и някои НПО
изпълняват не малко на брой ключови проекти за оптимизация на
социалната среда – от инфраструктура през децентрализация до
разширяване обхвата на предоставяните услуги. Здравното обслужване,
както и възможностите за спорт, развлечение и отдих се нуждаят от поцеленасочени интервенции за тяхното развитие.
Приоритет 5: Прозрачно и ефективно управление
Цел
5.1 Усъвършенстване управлението на финансите и общин
ската собственост на територията на община Бяла Слатина
5.2 Усъвършенстване обслужването на гражданите и бизнеса
5.3 Повишаване на административния капацитет в местното
самоуправление и подпомагане на инициативите за местно
развитие
5.4 Насърчаване на международното сътрудничество
ОБЩА оценка за приоритета

Средна обща
оценнка
1.65
1.48
1.29
1.15
1.39

Постигането на прозрачно и ефективно управление не може да се реши с
еднократно действие или проект. Приоритетът обаче обхваща само някои от
компонентите на това управление, като неговите финансови аспекти, макар
и положително оценени от местната общност като цяло, получават критични
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коментари от компетентните държавни органи. Електронното правителство,
богатата и добре структурирана интернет страница на местната
администрация, предоставянето на услуги на принципа „едно гише” са
ключови инструменти за постигането на ефективно местно самоуправление,
които обаче отсъстват от практиките на община Бяла Слатина.
Констатираната на няколко пъти липса на достатъчно ефективни
комуникационни канали между местната власт и гражданите също се явяват
пречка за установяване на прозрачно управление. Недостатъчно добре е
развито и сътрудничеството със заинтересовани страни (има спорадично
коопериране с НПО и фирми), включително местни и национални
институции, а партньорството е гаранция за прозрачно и ефективно
управление. Въпреки това общата оценка на приоритета го поставя на второ
място, след приоритет 3, по постигнати цели и резултати в периода 20072011 г.
8. Оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси
Оценката на ефективността и ефикасността на използваните ресурси при
изпълнението на ОПР Бяла Слатина за периода януари 2007 – декември
2011 г. се базира на обобщените резултати и аналитичния преглед на
изпълнените проекти и дейности в периода, обхванат от междинната оценка,
финансирани както със средства от републикански бюджет, бюджета на
община Бяла Слатина, средства от структурните фондове на ЕС, ЕЗФРСР
така и от други източници. Реализираните финансови средства са
съпоставени с планираните финансови средства по съответните приоритети,
цели и мерки, залегнали в плана.
Относителен дял на вложените средства по приоритети на ОПР на
община Бяла Слатина, 2007- 2013 , финансирани от бюджета на община
Бяла Слатина и външни за общината източници, в периода 2007 - 2011
година
В рамките на оценявания период се
регистрира ясна концентрация на
ресурси за постигане целите на
5%
10%
приоритет
1
„Развитие
на
съвременна
транспортна и
51%
33%
техническа инфраструктура и
1%
опазване на околната среда” от
ОПР. В рамките на този приоритет
Приоритет 1 Приоритет 2 Приоритет 3
Приоритет 4 Приоритет 5
са вложени/локирани повече от
половината
(51%)
от
всички
средства за периода. До края на периода на изпълнение на плана делът на
средствата вероятно ще се увеличи предвид планираното стартиране на
Структура на вложените средствата по
приоритети за периода
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проекта за Водния цикъл на гр. Бяла Слатина, финансиран от ОПООС, който
е на много висока стойност.
Следващ по дял от разходваните средства е приоритет 3 «Подобряване
качеството на човешкия ресурс и повишаване на заетостта”, за който са
заделени една трета (33%) от средствата през периода.
Приоритет 4 „Развитие на социалната, здравна, културна и спортна
дейност в общината” е трети по размер на вложените средства (10%) в
рамките на оценявания период, но близо два пъти повече от следващия го
приоритет 5 „Прозрачно и ефективно управление”. На последно място с
незначителен дял (1%) в структурата на вложените средства за изпълнение
на ОПР е Приоритет 2
„Устойчиво икономическо развитие чрез
подобряване на инвестиционния климат и подкрепа на малкия и среден
бизнес”.
Източници за финансиране изпълнението на ОПР.
През оценявания период община
Бяла
Слатина
е
привлякла
значителен по обем финансов
РБ
ресурс, с който е финансирала
13% Об.Б
6%
изпълнението
на
проекти
и
дейности, заложени в общинския
план за развитие. За време от
Други
81%
приблизително
пет
години
на
територията
на
общината
са
вложени повече от 47 млн.лева капиталови инвестиции за социалното и
икономическо развитие, като до края на плановия период с реализацията на
няколко крупни проекта е възможно този размер да бъде удвоен. Съществен
принос във финансирането на проектите заложени в ОПР имат средствата
от структурните фондове на ЕС и ЕЗФРСР. Несъмнено без достъпа до този
целеви ресурс общината в голяма степен нямаше да може да изпълни
своите инвестиционни намерения през този планов период (2007-2013). Със
съществен принос за подобряване и модернизиране на образователната
структура на територията на общината е ОП Регионално развитие. Важен
източник за финансиране на мерките по приоритет 3 и 4 е ОП Развитие на
човешките ресурси. ПУДООС подкрепя значителен брой проекти и
инициативи свързани с подобряване качеството и достъпа до основни услуги
за населението като водопровод, канализация и събиране на отпадъци.
Наред с други външни финансови източници, подкрепящи проекти в
социалната сфера делът на привлечените средства достига 81% от общия
дял на вложените средства за периода на оценка. Републиканският бюджет
осигурява 13% от средствата, докато местният бюджет финансира 6% от
дейностите през периода, което е близо до планираното в началото на
периода, респективно 13% и 7%.
Източници за финансиране изпълнението
на ОПР за периода
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Приоритет 1 - Развитие на
съвременна транспортна и
техническа инфраструктура
и опазване на околната
среда
114,932,000 82094286 24448430.76
Мярка 1.1.1: Основен ремонт
на второкласна и третокласна
републиканска пътна мрежа
8,000,000 5714286
0
Мярка 1.1.2: Основен ремонт
на общинската пътна мрежа 20,000,000 14285714
1036394
Мярка 1.1.3: Изграждане и
рехабилитация на улици и
благоустрояване на жилищни
квартали
17,000,000 12142857
1012121
Мярка 1.2.1: Подобряване на
водопроводната мрежа
4,700,000 3357143
6626496
Мярка 1.2.2: Подобряване на
канализационната мрежа
15,000,000 10714286 10521514.56
Мярка 1.3.1: Водата в р. Скът
след гр. Бяла Слатина да
отговаря на изискванията за II
категория водоприемник
10,000,000 7142857
1705212
Мярка 1.3.2: Подобряване
ефективността на системата
за управление на отпадъците
на територията на общината. 8,000,000 5714286 2576615.2
Мярка 1.3.3: Осигуряване на
достатъчно количество и качес
тво на вода за населението и
икономиката на общината
12,000,000 8571429
930726

% на изпълнение спрямо
плана за целия период
% на изпълнение спрямо
плана за периода на
оценка

Вложени средства за
периода на оценка 20072011 (лв.)

Преизчислен финансов
план за периода на оценка
2007-2011 (лв.)

Приоритет/Мярка

Финансов план за периода
2007-2013 (лв.)

Таблица 12
Степен на изпълнение на приетия индикативен финансов план за
реализацията на ОПР на община Бяла Слатина

21%

30%

0%

0%

5%

7%

6%

8%

141% 197%
70%

98%

17%

24%

32%

45%

8%

11%
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Мярка 1.3.4: Запазване и
подобряване качеството на
атмосферния въздух.
Мярка 1.3.5: Да се осигури
широко участие на обществе
ността в решаване на пробле
мите на околната среда
Мярка 1.4.1: Въвеждане на
енергоефективни системи
Мярка 1.5.1: Подобряване и
поддържане на телефонната
мрежа
Мярка 1.5.2: Развитие на
информационните технологии
Приоритет 2 – Устойчиво ико
номическо развитие чрез по
добряване на инвестицион
ния климат и подкрепа на
малкия и среден бизнес
Мярка 2.1.1: Развитие на сел
ското стопанство и производ
ството на растителни и
животински продукти
Мярка 2.1.2: Стимулиране и
по-нататъшно развитие на
малкия и среден бизнес
Мярка 2.1.3: Подобряване на
инвестиционния климат в
общината
Приоритет 3 – Подобряване
качеството на човешкия
ресурс и повишаване на
заетостта
Мярка 3.1.1: Повишаване
качеството на предлаганите
образователни услуги
Мярка 3.1.2: Повишаване сте
пента на образованост сред
ромското население в
общината
Мярка 3.2.1: Повишаване на
професионалните качества и
умения на безработните лица
Приоритет 4 – Развитие на
социалната, здравна, култур
на и спортна дейност в

820,000

585714

29352

4%

5%

12,000

8571

0

0%

0%

18,000,000 12857143

10000

0%

0%

1,050,000

750000

0

0%

0%

350,000

250000

0

0%

0%

1,690,000 1207143

434094

26%

36%

1,600,000 1142857

12682

1%

1%

40,000

28571

225902 565% 791%

50,000

35714

195510 391% 547%

8,500,000 6071428

15358967 181% 253%

7,300,000 5214286

13564130 186% 260%

700,000

500000

500,000

357143

6,830,000 4878571

113744

16%

23%

1681093 336% 471%
4757741

70%

98%
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общината
Мярка 4.1.1: Подобряване ка
чеството и разширяване об
хвата на предоставяните со
циални услуги чрез ОП ”Дома
шен социален патронаж”
350,000 250000
Мярка 4.1.2: Изграждане на
общодостъпна среда за
хората с увреждания
30,000
21429
Мярка 4.1.3: Подобряване на
предлаганите услуги и поддър
жане условията на живот в
Дом за стари хора в с. Попица
70,000
50000
Мярка 4.1.4: Разширяване на
видовете социални услуги за
проблемни слоеве от
населението
630,000 450000
Мярка 4.2.1: Постигане на подобра здравна профилактика
сред подрастващото
поколение
500,000 357143
Мярка 4.2.2: Подобряване на
материално-техническата
база и нивото на здравните
услуги
2,500,000 1785714
Мярка 4.3.1: Подобряване на
условията за развитие на
културната дейност в
общината
260,000 185714
Мярка 4.3.2: Развитие на чита
лищата в общината като култур
но-образователни и информа
ционни центрове, но и като об
щностни центрове, които насър
чават местното развитие и граж
данското участие и генерират
идеи и практики за решаването
на местните проблеми
815,000 582143
Мярка 4.4.1: Подобряване
условията за спорт и отдих в
общината
1,140,000 814286
Мярка 4.4.2: Иницииране и
реализация на спортни
прояви, турнири, състезания
и шампионати
535,000 382143

70519

20%

28%

12500

42%

58%

0

0%

0%

3680308 584% 818%

21000

4%

6%

755271

30%

42%

146143

56%

79%

72000

9%

12%

0

0%

0%

0

0%

0%
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459,000

327857

50,000

35714

0%

0%

6,000

4286

0%

0%

240,000

171429

178309

60,000

42857

0

0%

0%

60,000

42857

0

0%

0%

10,000

7143

0

0%

0%

8,000

5714

1960191

24502%

34303%

Приоритет 5 – Прозрачно и
ефективно управление
Мярка 5.1.1: Прилагане на съв
ременни системи за финансо
во управление и контрол за
целесъобразното разходване
на бюджетните средства
Мярка 5.1.2: Повишаване
събираемостта на дължимите
неданъчни приходи
Мярка 5.2.1: Постигане на подобра и по-ефективна органи
зация на управление и работа
в общинската администрация
Мярка 5.2.2: Повишаване ин
формираността на граждани
те и прозрачността на
работата на Общинския съвет
и Общинската администрация
Марка 5.2.3: Постигане на подобра ефективност на
връзките с обществеността
Мярка 5.3.1: Подобряване на
капацитета за разработване и
управление на проекти от ев
ропейските предприсъедини
телни и структурни фондове
Мярка 5.3.2: Техническа помощ
за изготвяне на стратегически
планове, идентификация и
разработване на проекти
Мярка 5.4.1: Осъществяване
на международно
сътрудничество

2138500 466% 652%

25,000

17857

0

0%

0%

74% 104%

Дадената по-горе таблица ясно илюстрира степента на изпълнение на
финансовата част на ОПР.
Въпреки доминиращата роля на приоритет 1 „Развитие на съвременна
транспортна и техническа инфраструктура и опазване на околната
среда” в абсолютен и относителен размер, степента на неговото
изпълнение към момента на оценката е сравнително ниска, едва 30%, като
изпълнението спрямо целия период е 21%. Въпреки очакванията за крупни
инвестиции по специфична цел „ Развитие на водоснабдителна и
канализационна мрежа, размерът на планираните инвестиции не може да
бъде изпълнен напълно. Това обстоятелство е породено по-скоро от твърде
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оптимистичния финансов план по приоритет 1, отколкото от реалното
неизпълнение на заложената цел. Изпълнението на целите по приоритет 1 е
лимитирано в голяма степен от абсорбционния капацитет на общината и
логиката на усвояване на структурните фондове, особено за големи
интегрирани проекти. В рамките на приоритета се наблюдават много големи
вътрешни различия и диспропорции в изпълнение на отделните специфични
цели. Както е видно от таблицата, мерки водещи до постигането на важни за
местната общност цели, като „ Изграждане и рехабилитация на улици и
благоустрояване на жилищни квартали” и „Развитие на енергийната
инфраструктура” остават със скромен дял от под 10% спрямо финансовия
план за периода. Това обстоятелство налага да се извърши анализ и
преоценка на необходимостта от по-активни интервенции по целта, свързана
с благоустрояването на населените места в актуализирания документ за
изпълнението на ОПР.
Основно, поради нереалистично планиране, изпълнението на приоритет 5
„Прозрачно и ефективно управление” надвишава повече от шест пъти
заложения финансов план. Това отклонение се дължи единствено на
реалистичния, но не планиран размер на средствата по Мярка 5.3.2:
Техническа помощ за изготвяне на стратегически планове,
идентификация и разработване на проекти, в която се отчитат средствата
за техническа помощ за изготвяне на интегриран проект за водния цикъл на
гр. Бяла Слатина и проекта за дейностите по управление на отпадъците.
Същевременно с изключение на една от мерките (5.2.1.) всички останали
регистрират неизпълнение. Отчитайки изпълнението по този приоритет не
следва да забравяме, че относителният му дял спрямо общата финансова
рамка на ОПР е едва 0.3%.
Поради причина идентична с тази при приоритет 5 и при приоритет 3
«Подобряване качеството на човешкия ресурс и повишаване на
заетостта” се наблюдава значително (макар и в много по-малка степен)
преизпълнение на заложения финансов план. Наличието на немалка ромска
общност на територията на общината и свързаните с нея потребности от
обучение и квалификация, съчетани с възможностите които осигурява ОП
РЧР и други програми подкрепящи интеграция на етнически малцинства в
страната водят до осигуряването на двукратно повече от планираните
ресурси за заложените две специфични цели в рамките на този приоритет.
Дали обаче са постигнати целите? Отговорът на въпроса можем да намерим
в оценката на местната общност и прегледа на равнището на заетостта и
безработицата към края на оценявания период. За съжаление въпреки
вложения ресурс заложените цели не са постигнати в желаната степен, а по
отношение на специфична цел 2 Намаляване на безработицата и
повишаване на заетостта може да се твърди, че установената положителна
тенденция в разкриването на работни места е по-скоро с краткосрочен
ефект.
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Анализът на изпълнението на приоритет 2 „Устойчиво икономическо
развитие чрез подобряване на инвестиционния климат и подкрепа на
малкия и среден бизнес” показва, че изпълнението на финансовия план по
този приоритет е около една трета от началото на периода до края на 2011 г.
От друга страна в структурно отношение това е и приоритетът с относително
нисък дял (едва 1.3%) от общия план, като само приоритет 5 е с по- нисък
дял (0,3%). Това обстоятелство предопределя и най-слабо оценения от
местната общност приоритет по отношение на постигнати резултати. По този
начин незадоволителните постижения по специфична цел 2 „Намаляване на
безработицата и повишаване на заетостта” от приоритет 3 са оправдани
(поради обвързаност с приоритет 2), доколкото не е възможно само с
активни мерки на пазара на труда да се постигне устойчива заетост. Ниският
размер, абсолютен и относителен на средствата по приоритет 2 е
необходимо да се преразгледа и да се заложат интервенции и съответните
финансови ресурси, които да катализират промяна в стопанската конюнктура
на общината. Паралелно с това трябва се окаже подкрепа (информационна
и техническа) на бизнеса на територията за успешно кандидатстване за
финансиране от структурните фондове и ЕЗФРСР, които да подкрепят
местни инвестиционни проекти, осигуряващи заетост и водещи до
подобряване на средата за правене на бизнес на територията.
Прегледът на изпълнението на приоритет 4 „Развитие на социалната,
здравна, културна и спортна дейност в общината” показва, че тук делът
на изпълнение е 98% за оценявания период и 70% за програмния период.
Тук е налице и най-балансирано изпълнение по отделните мерки, които
трябва да доведат до постигането на четири специфични цели. Най- висок
дял на изпълнение се регистрира при мерките в обхвата на специфична цел
1 „ Развитие на социалните услуги в общността с цел предотвратяване на
социалната изолация и подобряване на качеството на живот на хората в
неравностойно положение в община Бяла Слатина”. Най – слаби са
резултатите постигнати в посока развитие на спортната дейност и местата за
отдих в общината.
Анализът на вложените средства по
години в рамките на оценявания период
2011г.
2007 г.
2010г.
показва, че инвестиционната активност
1% 4%
25%
2008г.
е била най висока през 2009 година,
32%
когато са вложени 38% от всички
средства през оценявания период. Не
2009г.
по-малко (32%) са инвестирани през
38%
2008 г. През 2010 г. се регистрира
значително намаляване (13%) спрямо
2009 за да се стигне до драматичното намаляване до 1% на средствата през
2011 г.
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Интерес представлява и анализа на
структурата на вложените средства
по години и приоритети. Ако в
100%
началото
на
периода
(2007)
Пр.5
средствата са били насочвани
Пр.4
50%
Пр.3
основно по два приоритета – 1 и 3,
0%
Пр.2
то в края на периода 2010 и 2011 се
2007 2008г.2009г.2010г.2011г.
Пр.1
наблюдава
диверсификация
на
г.
средствата
между
всички
пет
приоритета. Това е валидно в най-голяма степен за 2011 г. През 2007 година
най-голям обем от средства, оправдано са инвестирани в областта на
подобряване качеството на човешките ресурси, като основната причина
вероятно е по-ниската сложност и необходимото време за подготовка на
„меки” проекти в сравнение с тези в областта на комуналната
инфраструктура. Именно на този тип проекти се дължи силния ръст през
2008 и 2009 г. за сметка на проектите от другите приоритетни направления.
Структура на средствата по приоритети и
години

Промяната в икономическата ситуация в страната и в глобален мащаб през
оценявания период (2007- 2011) несъмнено повлиява и на икономическото
развитие на община Бяла Слатина. Очакванията за повишаването на
равнището на заетост на икономически активното население, равнището на
доходите и като цяло повишаване на качеството на живот и привлекателност
на общината не се оправдават в голяма степен (резултати от проведените
анкетни проучвания и фокус групи в общината). От една страна това се
дължи на по-слабата инвестиционна активност на бизнеса поради
проблемите, предизвикани от глобалната финансово-икономическа криза, но
от друга страна структурата на местната икономика, която е ориентирана
основно към развитието на сектора на земеделието. Земеделското
производство е доминирано от растениевъдството и то основно зърнени и
технически култури с висока степен на механизация, които не осигуряват
заетост в мащаб, който да повлияе ефективно на местния пазар на труда.
Позитивна промяна може да се очаква едва при промяна в структурата на
земеделските култури на територията, която да позволява в по-висока
степен на „добавяне на стойност” свързана не само с първична, но и по
дълбока преработка на земеделската продукция. Разбира се това
разнообразяване на местното икономическо развитие трябва да стане при
съобразяване и отчитане на местния потенциал за това.
Прегледът и анализът на прогнозирания финансов ресурс за изпълнението
на ОПР до края на програмния период, показва че при неговото
разработване вероятно е бил приет оптимистичен сценарий, като за
развитието на територията, така и за възможността, местната власт да
изгради или да привлече капацитет за изпълнение на мащабна
инвестиционна програма. По наше мнение този сценарий не е напълно
реалистичен и следва да се оптимизира на база на вече установените
дефицити на капацитет и средства за съ-финансиране на местно и
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национално ниво при усвояването на средствата от ЕС и на понижената
атрактивност на страната ни, в частност община Бяла Слатина, при
привличането на инвестиции, като резултат от продължаващата глобална
финансово – икономическа криза.
9. Изводи и препоръки за актуализация на ОПР
Като цяло ОПР на община Бяла Слатина е съставен в съответствие с
нормативните и методологически изисквания, като само някои мерки от
плана са формулирани или като цели или като отделни проекти, а не
съвкупност от такива. Индикаторите за наблюдение на постигнати резултати
са без базови стойности, което затруднява проследяването на тяхната
динамика и измерването на ефекта от реализираните проекти върху
развитието на територията. В годишните отчети и доклади за реализацията
на ОПР, които са нормативно изискуеми, съгласно чл. 91 от Правилника за
прилагане на ЗРР (ППЗРР), отсъства отчетна информация по зададените
индикатори. Тези два фактора затрудняват оценката на постигнати
резултати и ефекти от изпълнението на плана. На практика, годишните
отчети и доклади представят единствено списъци от договорирани и/(или)
изпълняващи се проекти от общината и кратък аналитичен текст за
социално-икономическите особеност на територията на община Бяла
Слатина. Чл. 91. (8), т.2 от ППЗРР: Постигнатият напредък по
изпълнението на целите и приоритетите на общинския план за развитие
е въз основа на индикаторите за наблюдение.
Един от водещите изводи, които се налагат от извършената междинна
оценка на изпълнението на ОПР за периода 2007-2011 г. e, че общинска
администрация постига висока проектна активност, която генерира
значителни подобрения в областта на социалната и образователна
инфраструктура и заетостта. Други сфери обаче, като например техническа
(пътища, ВиК, околна среда), културна и спортна инфраструктура,
осигуряване на прозрачност, информативност и ефективност в работата на
местната власт и междуинституционално, в частност междуобщинско,
сътрудничество налагат по-фокусирани усилия и мерки за тяхното
подобряване.
По отношение на планираната финансова рамка и вложените ресурси в
реализацията на плана се регистрира преизпълнение на усвоените
финансови ресурси. Това обаче е резултат от изключително ниския размер
на планираните средства за някои цели и мерки, който не е достатъчен да
обезпечи постигането на съответните цели и да създаде реален ефект върху
местното развитие.
Високата инициативност на общинска администрация в привличането на
външни средства контрастира със слаба такава на местния бизнес, като по
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този начин не се експлоатират в достатъчна степен потенциала и ресурсите
на територията за подобряване местното икономическо развитие.
Допълнително обстоятелство, което затруднява този процес е и липсата на
единна стратегическа визия за развитие на икономиката на община Бяла
Слатина. В действащия ОПР този приоритет е планиран в една цел с три
независими една от друга мерки. Това създава впечатление за
фрагментарност и липса на кохерентност, която възпрепятства от развитие
потенциала на територията за добавяне на стойност.
Друг съществен извод е и липсата на ефективни комуникационни канали
между местната власт и гражданите, което създава предпоставки за
непознаване и слабо оценяване на работата на местната власт, както
резултатите от оценъчната матрица показаха. Друга основна причини за
информационното затъмнение се дължи на нормативно изискуема, но
неизградена система за наблюдение (източници, начини и периодичност на
събиране, обработка и анализиране на информация) изпълнението на ОПР.
С оглед на направените изводи от извършената междинна оценка на
изпълнението на ОПР на община Бяла Слатина в периода 2007-2011 г. и на
необходимостта от актуализация на плана, която е законово регламентирана
(Чл. 38. (1) от ППЗРР), изискваща съответствие на ОПР с актуализирания
документ за изпълнение на стратегията на област Враца за развитие,
екипът, извършващ оценката счита, че се налагат малки промени в
стратегическата рамка на плана за оставащия период от неговото действие
2012-2013 г. Целта на предложените по-долу промените е да предложат
адаптирана, приложима към местните условия и ресурси стратегическа
рамка. Редакциите се базират и на преценката на участниците във фокус
групите дали конкретен компонент от рамката (не)следва да се запази в
актуализираната версия на плана.
Предложения за актуализация на стратегическата рамка ОПР на община
Бяла Слатина за периода 2012-2013
1. Изключване на мерките от ОПР и отнасянето им към Програмата за
реализация на плана;
2. Разработване на актуализирана Програма за реализацията на ОПР за
остатъка от периода;
3. Оптимизиране на дейностите по мерките, съобразно потребностите,
ресурсите и потенциала на територията за успешното им изпълнение:
4. Включване на интервенции, стимулиращи създаването на добавена
стойност и устойчива заетост на територията, както и подобряване
партньорството на местната власт с гражданите и други институции.
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