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1. ВЪВЕДЕНИЕ. 

Настоящият Доклад за последваща оценка (ПО) на изпълнението на Общински план 

за развитие (ОПР) на община Белица за периода 2014-2020 г. се извършва в изпълнение на 

ангажиментите на Общинската администрация (ОбА), съгласно чл. 34, ал 1 от Закона за 

регионалното развитие (ЗРР). В него е регламентирано, че: 

„за изпълнението на стратегическите документи за регионално и пространствено 

развитие се извършва последваща оценка на въздействието не по-късно от една година след 

изтичането на периода на тяхното действие“. 

Съгласно чл. 13 от ЗРР1, общинският план за развитие (ОПР) е документ, който: 

 определя средносрочните цели и приоритети за устойчиво развитие на общината и 

връзките и с други общини в съответствие с интегрираната териториална стратегия за 

развитие на региона за планиране от ниво 2 и общия устройствен план на общината; 

 осигурява пространствена, времева и фактическа координация и интеграция на 

различни политики и планови ресурси за постигане на дефинираните цели за трайно 

подобряване на икономическото, социалното и екологичното състояние на общинската 

територия. 

Настоящата Последваща оценка включва следните задължителни компоненти, 

регламентирани в чл. 34, ал. 2 от ЗРР: 

 оценка на степента на постигане целите и устойчивостта на резултатите; 

 оценка на общото въздействие; 

 оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси; 

 изводи и препоръки относно провеждането на политиката за регионално и местно 

развитие. 

Фигура 1. Схема на документите, свързани с развитие на община Белица в периода 2014-2020 г. 

 

Източник: Авторски колектив, ИУПП2® 

Последващата оценка, по същество, представлява последния оценъчен документ (след 

Предварителната и Междинната оценки) на ОПР, който предоставя цялостен анализ и 

обобщаващи изводи за постигнатото изпълнение на ОПР, тъй като се изготвя след изтичането на 

срока му на действие. 

                                                 
1 С изм. – Държавен вестник, бр. 21 от 2020 г., в сила от 13.03.2020 г., „общински план за развитие“ се изменя на „план за 

интегрирано развитие на община“ 
2 ИУПП – „Институт за управление на програми и проекти“ 
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На тази база, в ПО се дават препоръки за бъдещи актуализации на следващия план след 

ОПР – Планът за интегрирано развитие на община Белица (ПИРО)1 за новия програмен период 

2021-2027 г. 

Съдържанието на документа следва нормативните изисквания, регламентирани в чл. 34, 

ал. 2 от ЗРР и съвременните практики за извършване на мониторинг и контрол на местни 

политики. Настоящата ПО има следната структура: 

 Въведение и нормативна обосновка за необходимостта от изготвяне на ПО; 

 Описание на методическия подход, който очертава целите и задачите на ПО и 

прилаганите методи на изследване, както и технологичната последователност на 

действията; 

 Обща структура и процес на наблюдение на ОПР; 

 Анализ и оценка на степента на постигане на целите и устойчивостта на 

резултатите на ОПР; 

 Оценка на общото въздействие на ОПР върху развитието на Община Белица; 

 Анализ и оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси; 

 Основни изводи и препоръки относно провеждането на политиката за регионално и 

местно развитие; 

 Приложения – „Списък с реализирани проекти за периода 2014-2020 г.“, „Обобщена 

таблица за финансовото изпълнение на ОПР“ и „Обобщена система от индикатори за 

наблюдение и оценка“. 

2. МЕТОДИЧЕСКИ ПОДХОД. 

Към момента на разработване на последващата оценка, в действащата нормативна уредба 

липсва утвърдена методика за изработване на подобен вид документи на национално, регионално 

и местно ниво, въпреки наличието на: 

 „Методика за последваща оценка на въздействието (без официално приемане)“3, 

неофициален методически документ до м. декември 2020 г.; 

 „Ръководство за извършване на последваща оценка на въздействието“4, прието с 

Решение № 885 на Министерския съвет от 3 декември 2020 г. Използва се за изследване 

на резултатите от прилагането на нормативните актове - закони, кодекси, подзаконови 

нормативни актове на Министерския съвет. Целта му е да подпомага експертите от 

администрацията в хода на оценката и усъвършенстването на нормативните актове. 

Може да се използва за последваща оценка на други административни нива и 

документи. 

Съобразявайки се с действащата нормативна уредба, Екипът, изготвящ настоящата ПО, е 

разработил и прилага методически подход, който включва следните компоненти: 

 определяне на целите и задачите на ПО; 

 формулиране на подходящи методи, които да се приложат за изследване в ПО; 

                                                 
3 https://www.strategy.bg/Publications/View.aspx?categoryId=16&Id=293&y=&m=&d 

4 https://www.strategy.bg/Publications/View.aspx?lang=bg-BG&categoryId=16&Id=320  

https://www.strategy.bg/Publications/View.aspx?categoryId=16&Id=293&y=&m=&d
https://www.strategy.bg/Publications/View.aspx?lang=bg-BG&categoryId=16&Id=320
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 определяне на ясни критерии за оценка на извършените действия и ефектът от 

изпълнението на ОПР; 

 определяне и събиране на необходими изходни данни; 

 анализ на изходните данни и извършване на последващата оценка на ОПР; 

 представяне на Доклад за изпълнението на общинския план за развитие на община 

Белица за периода 2014-2020 г. 

2.1. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ НА ПОСЛЕДВАЩАТА ОЦЕНКА. 

Цел. 

Последващата оценка на ОПР има за цел да направи комплексен и структуриран преглед 

на процеса и резултатите от реализацията на стратегията на ОПР и да оцени изпълнението му в 

контекста на постигнатото развитие на община Белица. 

Задачи за изпълнение в последващата оценка. 

За постигане заложената цел в настоящия Доклад за последваща оценка на изпълнението 

на Общински план за развитие на община Белица за периода 2014-2020 г. са изпълнени следните 

задачи: 

 преглед на общата структура на ОПР и извършените дейности в процесите на неговото 

наблюдение и оценка; 

 определяне на въздействието или степента на постигане на целите; 

 определяне на резултатите или ефектите от прилагането на мерките; 

 общо сравнение на настоящата социално-икономическа обстановка в общината с тази 

в началото на периода на действие на ОПР; 

 очертаване на общото въздействие на общинския план върху социално-

икономическото развитие; 

 определяне ефективността и ефикасността на заложените мерки; 

 представяне на ефектите от използване на финансовия и ресурсния потенциал за 

постигане на целите и приоритетите на ОПР на община Белица; 

 формулиране на изводи и препоръки по отношение на политиките за регионално 

развие по възприетите критерии за оценка. 

2.2. ПРИЛАГАНИ МЕТОДИ НА ИЗСЛЕДВАНЕ. 

Методи. 

Методите, за постигане на целта и изпълнение на задачите, приложени в настоящата ПО, 

са следните: 

 документален – анализ на съществуващите стратегически и нормативни документи, 

отчети, доклади и пр., които имат отношение към реализацията на ОПР. 

 анализ и синтез – анализ на съществуващата информация и преценка доколко тя е 

полезна за оценката и синтез на постигнатите резултати и цели от прилагането на ОПР. 

 експертен – при изготвянето на последващата оценка е приложен подход на 

експертната оценка, там където липсват конкретни достоверни данни. 
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Извършена е оценка на изпълнението на ОПР и преглед на всички съпътстващи документи 

на Общината, които допринасят за неговото изпълнение. 

При анализа и оценката на събраните документи се разглеждат тяхната актуалност, 

достоверност, източник на информация, изчерпателност и съответствието с ОПР и 

методическите указания за неговото изготвяне. 

Анализирани са направените инвестиции на територията на общината на базата на 

проектите (изпълнени или в процес на изпълнение), източниците на финансиране, ефекта и 

устойчивостта от тези инвестиции. 

Направено е обобщаване на отчетените резултати от изпълнението на ОПР. 

Източници на информация. 

За изготвянето на настоящата ПО са използвани следните източници на данни и 

информация, предоставени от Община Белица или със свободен достъп за ползване: 

 Общински план за развитие на община Белица за периода 2014-2020 г.; 

 3 броя Годишни доклади за наблюдение на изпълнението на Общински план за 

развитие 2014-2020 г. на Община Белица - за периода 2017-2019 г.; 

 текуща статистика на Национален статистически институт (НСИ); 

 данни от Информационна система за управление и наблюдение на Структурните 

инструменти на ЕС в България (ИСУН); 

 данни от Системата за електронни услуги на Държавен фонд „Земеделие“; 

 информация от официалната интернет страница на Община Белица; 

 отчети за капиталовите разходи (КР) на Общината; 

 попълнени въпросници от страната на ОбА; 

 други справки, отчети, информация и данни, предоставени от ОбА. 

2.3. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПОСЛЕДВАЩАТА ОЦЕНКА. 

Резултатите от извършената последваща оценка са представени под формата на настоящия 

Доклад за изпълнението на ОПР Белица за периода 2014-2020 г. 

Последващата оценка е фокусирана изцяло върху ОПР на Община Белица за периода 2014-

2020 г. и базирана на всички налични допълнителни документи, свързани с него – 3 броя 

Годишни доклади. (Вж. Фигура 1 Схема на документите, свързани с развитие на община 

Белица в периода 2014-2020 г.) 

Документът същевременно дава информация и препоръки, които могат да се ползват при 

извършването на потенциални актуализации на ПИРО за следващия планов период 2021-2027 г. 

2.4. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА. 

За постигане на обективност при разработването на настоящия документ са определени 

ясни критерии за оценка на извършените действия и ефектът от изпълнението на ОПР Белица. 

Използваните критерии за извършването на последващата оценка дават отговор на определени 

въпроси, а именно: 

 обоснованост – доколко целите на ОПР съответстват на установените социално-

икономически условия и тенденции в развитието на общината и региона; 
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 ефективност – доколко постигнатите резултати водят до изпълнение на поставените 

цели; 

 ефикасност – дали резултатите са постигнати чрез оптимално използване на ресурсите 

– човешки, финансови, материални и др., при спазване на изискванията за качество и 

законосъобразност; 

 устойчивост – дали постигнатите резултати водят до възвръщаемост на вложените 

ресурси и доколко са устойчиви във времето; 

 прозрачност – дали в хода на изпълнение на ОПР е създадена възможност за 

информиране на обществото чрез осигуряване на публичен достъп до информация. 

3. ОБЩА СТРУКТУРА И ПРОЦЕС НА НАБЛЮДЕНИЕ НА ОПР. 

3.1. ОБЩА СТРУКТУРА НА ОПР. 

Общинският план за развитие на община Белица за периода 2014-2020 г. (ОПР) съдържа 

два основни раздела: 

 „Анализ на икономическото и социалното развитие на община Белица“; 

 „Стратегия за развитие на община Белица“. 

3.1.1. Анализ на икономическото и социалното развитие на община Белица. 

Представен е анализ на икономическото и социалното развитие на общината. Той е в 

седем направления и завършва със SWOT-анализ: 

 обща характеристика на община Белица и оценка на природния потенциал като 

фактор за развитие – включва описание на географското разположение; релефа; 

климата; водите и почвите; полезните изкопаеми; флората и фауната; 

 социално-демографска оценка и заетост на населението – разгледани са броят и 

разположението му по населени места; гъстотата; основните демографски процеси 

(раждания, смъртност, естествен и механичен прираст); половата структура; 

възрастовият състав; етническият състав; степента на завършено образование; 

безработицата (по образователен, възрастов, професионален и полов признак); 

заетостта и действията на пазара на труда; 

 тенденции и процеси в икономиката – включва обща характеристика; преглед на 

преработващата промишленост, търговията, услугите, горското стопанство, селското 

стопанство и туризма; 

 развитие на социалната сфера в общината – включва преглед на здравеопазването; 

образованието; социалните услуги; културно-историческото наследство; спорта и 

отдиха; 

 инфраструктурно развитие, свързаност и достъпност на територията – включва 

представяне на пътната мрежа; транспортната мрежа; водоснабдяването и 

канализацията (ВиК); електроснабдителната мрежа; информационно-

телекомуникационните технологии; 

 екологично състояние и рискове – включва преглед на управлението на отпадъците; 

въздуха; действията за повишаване информираността на населението и подобряване 

на околната среда; 



10 

 административен капацитет на общината – включва представяне на структурата на 

общинска администрация Белица и бюджета; 

 SWOT-анализ - базира се на изводите от направленията на анализа, като е използвана 

общата матрица за този вид анализ, отразяваща взаимодействието на вътрешните 

фактори (силни и слаби страни) и външните фактори (възможности и заплахи). 

3.1.2. Стратегия за развитие на община Белица. 

Представена е стратегическата рамка за развитие на община Белица за периода 2014-2020 

г. 

В ОПР е посочено, че: „Стратегическата част на документа е разработена въз основа 

на резултатите от извършения социално-икономически анализ, изведените на тази основа 

силни и слаби страни, потенциала за развитие и заплахи пред разкриващите се възможности, 

като процесите и тенденциите са разгледани по отношение на тяхната устойчивост във 

времето. Методът, който е приложен при разработването на стратегическата част в Плана 

за развитие на община Белица, е дърво на целите. Предложените цели, мерки и проекти са 

фокусирани върху специфични местни ресурси и възможностите за развитие.“ 

Йерархията на понятията в стратегията на община Белица е: мисия, визия, 

стратегическа цел, приоритетни оси, мерки и проекти/дейности/инициативи (в настоящата 

ПО се използва термина „дейност“, при изпълнението на която може да е реализиран повече от 

един проект). На няколко места в документа се споменават „стратегически цели“, но няма 

представени такива, а терминът се смесва с „приоритети/приоритетни оси“. 

Фигура 2. Стратегическа рамка на ОПР Белица 2014-2020 г. 

 

Източник: Авторски колектив, ИУПП®, по данни от ОПР 
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Мисия и визия за развитие 

Дефинирана е следната Мисия на ОПР за периода 2014-2020 г.: 

„Постигане на устойчиво развитие на Община Белица - място за спокоен живот 

и икономическа дейност, при съчетание на традиционни ценности и европейски 

стандарти.“ 

Формулирането на Визията за развитие на община Белица е подчинено на логиката на 

визията на Областната стратегия за регионално развитие на област Благоевград и отчита насоките 

в националните стратегически документи за периода 2014-2020. Тя е следната: 

„Създаване и развитие на високо ефективна и качествена административна 

среда, в подкрепа на гражданското общество, неправителствените организации 

и бизнеса, за съхранение и надграждане на природните, културни и исторически 

богатства, подобряване качеството на живот и развитие на икономиката.“ 

За постигането на визията за развитие на община Белица на база на социално- 

икономическия анализ и SWOT анализа е идентифицирана следната стратегическа цел: 

„Подобряване условията за живот и развитие на бизнеса, на основата на 

съществуващия потенциал на Община Белица, традиционните и Европейски 

принципи и ценности.“ 

Приоритети, цели, мерки и проекти. 

В ОПР е написано, че: „При извеждането на стратегическите цели и приоритети в 

областната стратегия е приложен принципа на необходимостта и приемствеността - 

базират се на текущия анализ на състоянието и на стратегическите цели за текущия период. 

Запазва се и принципът за необвързаност на даден приоритет с конкретна стратегическа цел. 

Всеки един приоритет съответства на стратегическа цел, изведена в резултат от анализа на 

необходимостта и специфичните потребности на общината. Определени по тази логика 

стратегически цели и приоритетите на община Белица за периода 2014 - 2020 са: 

 S Развитие качеството на живот в Община Белица; 

 S Развитие на устойчива икономика в Община Белица; 

 У Развитие на туризма в Община Белица; 

 У Съвременно административно обслужване в Община Белица. 

Всеки един от приоритетите е пряко подчинен на конкретната стратегическа цел, като 

заложените в него мерки допринасят за комплексното постигане на целите, доколкото 

съдържанието им има взаимно допълващ се характер.“ 

От текста не може ясно да се разбере кои са стратегическите цели или кои са 

приоритетите. Губи се логическата връзка, за необвързаност между даден приоритет и 
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конкретна стратегическа цел, като същевременно всеки един приоритет съответства на 

стратегическа цел. 

Описаните стратегически цели и приоритети в горния текст съвпадат напълно с описаните 

след това в ОПР четири приоритетни оси: 

„Приоритетна ос I: Развитие качеството на живот в Община Белица 

Приоритетна ос II: Развитие на устойчива икономика в Община Белица 

Приоритетна ос III: Развитие на туризма в Община Белица 

Приоритетна ос IV: Съвременно административно обслужване в Община Белица“ 

Всяка приоритетна ос е планирано да бъде реализирана посредством набор от мерки, 

дейности и проекти, с изключение на Приоритетна ос IV, по която няма предвидени конкретни 

проекти: 

 по Приоритетна ос I (П1) са предвидени 6 мерки, 22 дейности и 31 проекта; 

 по Приоритетна ос II (П2) са предвидени 4 мерки, 10 дейности и 2 проекта; 

 по Приоритетна ос III (П3) са предвидени 4 мерки, 2 дейности и 8 проекта; 

 по Приоритетна ос IV (П4) е предвидена 4 мерки и 8 дейности. 

Част от дейностите могат да бъдат приравнени с конкретни проекти, докато други 

изразяват по-общи намерения за действия и могат да бъдат възприети като съвкупност от 

проекти. Част от представените като проекти по-скоро представляват дейности или група 

проекти. 

Индикативна финансова таблица. 

В този раздел е представена индикативната финансова таблица, която обобщава 

ориентировъчните финансови ресурси, необходими за реализацията на ОПР. Финансовата рамка 

представлява разпределение на предвидените средства по отделните приоритетни оси и мерки от 

стратегията на ОПР, както и приложените разнообразни финансови източници. Индикативната 

финансова таблица обединява прогнозната стойност на всички проекти от Програмата за 

реализация на общинския план. В тази точка е представена в съкратен вид, а в пълен като 

Приложение № 1 на ОПР Белица. 

Има разминаване в сумите по Приоритетна ос I в таблици 34 и 35 (стр. 64-66 на 

ОПР) и сумите в Приложение 1 „Индикативна финансова таблица“ (стр. 71-81 на ОПР) и 

Приложение 3 „Програма за реализация на Общински план за развитие 2014-2020, община 

Белица“ (стр. 97-104 на ОПР): 

 бюджетът на П1 в двете таблици е 167 589 000 лв.; 

 според Приложение 1 и 3 той е 164 939 000 лв. 

Разликата от 2,65 млн. лв. се отразява и на общия прогнозен бюджет на целия ОПР. 

В таблици 34 и 35 той е 171 959 000 лв., докато в Приложения 1 и 2 е 169 309 000 лв.! 
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Наблюдение и оценка на изпълнението на Общинския план за развитие. 

В този раздел e представен разработеният „Механизъм за наблюдение и оценка на 

стратегически документи за местно развитие“ (включен като Приложение № 2), част от 

изпълнението на проект „Партньорство при стратегическо планиране и контрол в реализацията 

на общински политики в община Белица“. Другата негова част е разработването на ОПР Белица. 

Направен е подбор на количествени критерии за оценка на изпълнението на ОПР. Изборът 

на подходящи индикатори за оценка на изпълнението е извършен на база възможността да се 

измери адекватно ефектът от прилагане на плана, като са следвани принципите за: 

 целесъобразност (по отношение на приоритетите и целите); 

 възможност за представяне в количествено изражение (поставяне на стойностни 

цели и базисно положение); 

 надеждност (лесно формулиране и агрегиране); 

 наличност (наличност на данните за въвеждането им в системата за наблюдение - 

матрични карти). 

За целите на плана са използвани два вида индикатори: преки (индикатори за продукт) 

и косвени (индикатори за въздействие). За индикаторите не са посочени междинни целеви 

стойности, а единствено базова (често с нулева стойност) и целева към края на действие на 

ОПР (2020 г.). 

Накратко са описани действията по наблюдение, оценка и актуализация на ОПР. 

Комуникационен механизъм за осигуряване на информация, отчетност и прозрачност 

относно постигнатите резултати и използваните финансови ресурси. 

В този раздел съвсем накратко са представени основанията, произтичащи от ЗРР, за 

прилагане на принципите за партньорство, публичност и прозрачност на всички нива при 

осъществяване на планиране, програмиране, финансиране, актуализиране, междинен контрол, 

наблюдение и оценка. 

Посочени са механизъм за приложението им спрямо приемането на самия ОПР, в рамките 

на всеки отделен проект, разработването на годишните доклади, всяка актуализация на ОПР и 

Програмата му за реализация. Извън тези случаи се прилагат правилата, посочени в „Механизма 

за наблюдение и оценка на стратегически документи за местно развитие“. 

Приложения. 

Към ОПР са включени три приложения: 

 Приложение 1. Индикативна финансова таблица; 

 Приложение 2. Механизъм за наблюдение и оценка на стратегически документи за 

местно развитие; 

 Приложение 3. Програма за реализация на общински план за развитие 2014-2020, 

Община Белица. 
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3.2. ПРОЦЕС НА НАБЛЮДЕНИЕ НА ОПР. 

Процесът на наблюдение на ОПР обхваща серия от документи, изготвящи се преди, по 

време на действие и реализация на ОПР, както и след края на неговото действие. (Вж. Фигура 1 

Схема на документите, свързани с развитие на община Белица в периода 2014-2020 г.) 

Предварителна оценка (ПрО) на Общински план за развитие на община Белица за периода 

2014-2020 г. 

Първа част от наблюдението на ОПР е неговата Предварителна оценка (ПрО), която се 

изготвя преди приемането му от Общински съвет. Тя се прави от независим екип, който би могъл 

да посочи слабостите в стратегическата и/или аналитичната част на плана. 

Няма данни за изготвянето на ПрО, за нея не се споменава в самия ОПР и не е 

предоставена от ОбА Белица в приложените документи за извършване на настоящата ПО. 

Междинна оценка (МО) за изпълнението на Общински план за развитие на община Белица 

за периода 2014-2020 г. 

Изготвянето на МО е задължително, съгласно чл. 33, ал. 1 от ЗРР. 

Няма данни за изготвянето на МО, въпреки че то е планирано в ОПР. Не е 

предоставена от ОбА Белица в приложените документи за извършване на настоящата ПО. 

Актуализиран документ за изпълнение на Общински план за развитие. 

Няма данни за извършвани актуализации на ОПР Белица, на Програмата за 

реализация или друга част от плана. 

Годишни доклади (ГД) за изпълнението на ОПР Белица 2014-2020 г. 

Налични са 3 броя ГД, при изискуеми съгласно ЗРР – общо 7 на брой (за всяка година на 

действие на ОПР). Наличните ГД обхващат периода 2017-2019 г. и за тях се констатира следното: 

 наличните ГД отговарят частично на структурата и съдържанието, посочени в чл. 

91, ал. 8 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие (ППЗРР).5 

 в т. 2 „Постигнат напредък по изпълнението на целите и приоритетите на общинския 

план за развитие въз основа на индикаторите за наблюдение“ са описани реализирани 

проекти и дейности, но информацията е непълна и недобре структурирана. Само 

за част от описаните дейности са посочени индикативни стойности и реално 

привлечени средства, разпределението им по източник и години. 

 към нито един ГД не е извършено отчитане на текущото изпълнение на 

заложените в ОПР индикатори; 

 не са изготвяни отчети по Програмата за реализация и Индикативната 

финансова рамка. 

ГД са важен източник на информация за осъществените дейности и постигнатите 

резултати. Те служат като основно средство за оценка на тенденциите в хода на общото 

развитие на общината и осигуряването на ефективност и ефикасност през наблюдавания 

                                                 
5 след приложените нормативни промени от 2016 г., тъй като налични за оценка са ГД за 2017-2019 г. 
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планов период. Липсата на част от тях и пропуските при изготвянето на наличните е 

сериозно нарушение в изпълнението на ОПР Белица 2014-2020 г.! 

Оценката на структурата на ОПР като документ и протеклите процеси по неговата 

реализация са следните: 

 структурата на ОПР има две ясно обособени части –анализ и стратегия за развитие; 

 анализът е изчерпателен и синтезира основните характеристики, проблеми и 

потенциали на община Белица; 

 стратегическата рамка страда от редица недостатъци - Мисията, Визията и 

Стратегическата цел са дълги и неясни, не отговаря пряко една на друга. 

Изведените приоритетни оси, мерки и дейности не са добре дефинирани. Има 

припокриване на мерки и дейности между отделните приоритетни оси и такива, които 

са разпределени неподходящо; 

 споменават се многократно специфични цели, но такива не са дефинирани в 

йерархичната структура и не са разяснени в ОПР. Срещат се в матрицата на 

индикаторите; 

 финансовият ресурс е крайно небалансирано разпределен – за приоритетна ос I са 

предвидени 97,4% от всички средства, като 95% от тях са по конкретна мярка от нея 

(Мярка 1.4.); 

 заложените индикатори за въздействие и продукт не отговарят на дефиницията 

си и на структурата на ОПР – някои от тях могат да се отнесат до приоритетна ос, 

други до конкретна мярка или и до двете; 

 има съществени пропуски в процеса на наблюдение и оценка на ОПР – липсват 

(или не са представени за изготвяне на ПО) ПрО, МО и четири от седемте ГД. 

 в ОПР има редица технически, графични и правописни грешки, които са характерни за 

чернова на документ, а не за неговата финална версия. 

4. ОЦЕНКА НА СТЕПЕНТА НА ПОСТИГАНЕ ЦЕЛИТЕ И УСТОЙЧИВОСТТА НА 

РЕЗУЛТАТИТЕ. 

Анализите и оценките на данните и документите, свързани с изпълнението на ОПР, 

предоставени от ОбА Белица за извършване на ПО, са основата, върху която са направени изводи 

както за изпълнението, така и за постигнатите резултати по приоритетни оси, мерки и конкретни 

дейности/проекти. 

За извършване на оценката е направена съпоставка между заложените в ОПР приоритетни 

оси, мерки и проекти/дейности и наличните документи, отнасящ се до неговото изпълнение – 3 

броя Годишни доклади (2017-2019 г.). 

За точността на настоящата ПО от съществено значение са следните фактори: 

 при изготвянето на ОПР Белица 2014-2020 е заложено, че индикативният списък 

с проекти, представен в програмата за реализация не е изчерпателен. Всяка мярка 

в него съдържа една или повече дейности, част от които могат да се допуснат, че са 

конкретни проекти, но други не могат да се приемат като такива. Към изпълнението на 



16 

ОПР могат да се причислят редица дейности и проекти, които не са изрично посочени 

в самия ОПР. 

 налични са само 3 от 7 броя ГД и няма изготвена МО, които са основен източник 

за наблюдение на реализацията на ОПР през всяка една година и към средата от 

изпълнението му. 

Във връзка с изложеното по-горе, за постигане на целта на настоящата ПО, в нея са 

включени всички дейности и проекти, които могат да бъдат точно определени (с име, период 

на реализация, изразходвани средства по години и източници), информация за които е взета от 

наличните Годишни доклади, Отчетите за изпълнение на капиталовата програма на Общината 

(капиталовите разходи (КР)), финансирани проекти със средства от ЕС (по данни в ИСУН за 

двата изминали програмни периода – 2007-2013 г. и 2014-2020 г.), предоставени данни от 

Агенция „Пътна инфраструктура“/Областно пътно управление - Благоевград, „Водоснабдяване 

и канализация“ ЕООД6 – гр. Благоевград и други източници. 

Изведените реализирани конкретни проекти са представени изчерпателно в табличен вид 

в Приложение 1 на настоящата Последваща оценка. 

В Приложение 2 е представена „Обобщена таблица за финансовото изпълнение на ОПР“. 

В Приложение 3 е представена „Обобщена система от индикатори за наблюдение и 

оценка“ на ОПР Белица 2014-2020 г., както и оценка за степента на изпълнение на всеки 

индикатор. 

В съответствие с възприетия от авторите на ОПР методически подход при 

изготвянето на стратегическата част, анализът на изпълнението му е извършен по неговата 

структура, т.е. по приоритетни оси и мерки. 

Оценката на постигане на всяка мярка и отчетните индикатори е направена на базата на 

следните фактори: 

 реализирани проекти и дейности, които могат да се причислят към ОПР Белица 2014-

2020 г.; 

 финансови резултати; 

 потенциално влияние върху постигането на определените индикатори; 

 експертна оценка. 

Изготвената оценъчна скала е тристепенна, както следва: 

  Мярката е осъществена успешно  – предвидените в ОПР инициативи, дейности или 

проекти са реализирани изцяло или почти изцяло; усвоен е целият/значителна част от 

предвидения финансов ресурс; проектите водят до постигане на целта от по-високо 

равнище или оказват влияние върху предвидените индикатори на ОПР, или се очаква 

да имат влияние в бъдеще време; 

  Мярката е осъществена частично  – предвидените в ОПР инициативи, дейности или 

проекти са реализирани частично; привличането на финансов ресурс е много по-малко 

от заложеното; реализираните проекти оказват частично влияние върху индикаторите 

на ОПР; 

                                                 
6 ЕООД - Еднолично дружество с ограничена отговорност 
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  Мярката не е осъществена  – не са реализирани конкретни проекти и инициативи, 

осъществени са епизодични дейности, които имат неясен ефект по отношение 

влиянието им върху дефинираните индикатори на плана. 

4.1. ПРИОРИТЕТНА ОС I: РАЗВИТИЕ КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ В ОБЩИНА 

БЕЛИЦА. 

Въпреки че не е ясно дефинирано, към коя приоритетна ос се отнасят индикаторите за 

въздействие, четири от тях частично покриват предвидените в П1 мерки и дейности: 

 „Дял на населението със средно и по-високо образование“ – индикаторът не може 

да бъде оценен; в изготвена от ОбА Справка за отчитане на индикаторите към 2020 г., 

за него няма попълнена стойност, като няма и налични общодостъпни данни от външни 

източници; 

 „Равнище на безработица“ – индикаторът отчита частично изпълнение от 52,1% 

(безработицата е намаляла от базова стойност 60% до 38,4% към 2020 г., при заложена 

целева стойност от 20% за 2020 г.); 

 „Лица обхванати от предоставяните социални услуги“ – индикаторът не е изпълнен 

(изпълнението му е 45,7%); при целева стойност 3 500 души се отчита, че са обхванати 

1 600 души; 

 „Отпаднали ученици - в процент от всички, средногодишно“ – и този индикатор 

не може да бъде оценен, тъй като липсва стойност и няма данни от допълнителни 

външни източници. 

За всички дейности по П1 се предвижда едно и също индикативно разпределение на 

планираните инвестиции – 5% с общински средства, 23,75 със средства от централния бюджет 

(ЦБ) и 71,25% със средства от фондовете на ЕС (ФЕС). 

За част от планираните проекти е отбелязан потенциал за: 

 за реализиране на публично-частно партньорство (ПЧП), с оглед възможността за 

генериране на приходи от тяхната експлоатация; 

 за прилагане иновативни и инженерингови инструменти за финансиране (ИИИФ) - 

нови за страната или слабо известни инженерингови форми на финансиране, вкл. 

градски фондове, аутсорс тип В.О.Т. (построяване и експлоатация) и др. Те могат да 

бъдат реализирани както директно от Общината, така и от други заинтересовани лица, 

самостоятелно или при участие на корпоративен партньор, в зависимост от избраната 

финансова схема. 

Тези две възможности са отбелязани в колоната за други източници на финансиране, без 

да се посочва конкретна стойност или дял. 

4.1.1. Мярка 1.1. Развитие на човешкия потенциал в община Белица. 

Мярката включва 3 дейности и 4 проекта. 

Констатации: Мярката е насочена към инвестиции в три основни дейности – образование; 

мобилност на работната сила; последващо, продължаващо и обучение през целия живот. 

Планираният финансов ресурс е в размер на 150 хил. лв. 
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Отчита се изпълнението на 28 проекта на обща стойност 2,5 млн. лв., като почти всички 

те са по първата дейност, свързана с инвестиции в развитие на образованието и образователната 

инфраструктура. 

8 индикатора за продукт са заложени за отчитане на реализирането на дейностите по 

Мярка 1.1. Три от тях отчитат преизпълнение, четири не са изпълнени, един е частично изпълнен. 

Оценка на постигане на мярката:  Мярката е осъществена успешно  поради многократно 

преизпълнения бюджет. Недостатък е, че реализираните проекти и инвестиции са почти изцяло 

насочени по първата дейност – образованието. Но все пак, направените инвестиции ще имат 

дълготраен положителен ефект за по-образовани и квалифицирани жители на община Белица. 

4.1.2. Мярка 1.2. Развитие на социалните услуги в община Белица. 

Мярката включва 6 дейности и 3 проекта. 

Констатации: Предвидените по мярката дейности са насочени към инвестиции в предоставяните 

социални услуги; социалната инфраструктура и достъпа до качествено здравеопазване. 

Предвидените средства са в размер на 1,1 млн. лв. 

Отчита се изпълнението на 26 проекта на обща стойност 8,8 млн. лв., обхващащи всички 

предвидени по мярката дейности. 

Заложени са 6 индикатора, свързани със социалните дейности и здравеопазването. 5 са 

изпълнени (4 на 100%, един на 83,3%), а само един отчита изпълнение от 0% („Разкриване на 

Дневен център за възрастни хора с увреждания“). 

Оценка на постигане на мярката:  Мярката е осъществена успешно . На лице е значително 

преизпълнение на финансовата рамка с изпълнени множество проекти по всички планирани 6 

броя дейности в Програмата за реализация на ОПР. Почти всички индикатори без един са 

изпълнени. 

4.1.3. Мярка 1.3. Развитие на възможностите за отдих и спорт в община Белица. 

Мярката включва 2 дейности и 2 проекта. 

Констатации: Мярката предвижда подобряване на условията за отдих и спорт в общината. 

Предвидените средства са в размер на 200 хил. лв. 

Отчита се изпълнението на 19 проекта на обща стойност 1,6 млн. лв., които отговарят и на 

двете планирани дейности. 

По тази мярка няма предвидени индикатори за продукт. 

Оценка на постигане на мярката:  Мярката е осъществена успешно , тъй като има множество 

реализирани проекти в цялостния обхват на планираните дейности и изразходваните средства 

многократно надхвърлят индикативно заложените. 

4.1.4. Мярка 1.4. Развитие на инженерната-техническа инфраструктура в община Белица. 

Мярката включва 6 дейности и 21 проекта. 

Констатации: Мярката е най-всеобхватната в целия ОПР и предвижда реализацията на 

множество дейности – подобряване и доизграждане на ВиК инфраструктурата; осигуряване на 

ефективно управление на отпадъците; развитие и доизграждане на съвременни комуникационни 

мрежи; осигуряване на енергийна сигурност, качествено електроснабдяване и енергийна 
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ефективност; развитие и поддържане на качествена транспортна инфраструктура; подобряване и 

поддържане на дребно мащабната инфраструктура. Индикативният бюджет по мярката е в размер 

на 162,1 млн. лв. (95,9% от общия индикативен бюджет на ОПР!). 

Отчита се изпълнението на 78 проекта на обща стойност 39,8 млн. лв., като те покриват 

всички от планираните дейности. Най-многобройни и на най-голяма стойност са проектите, 

свързани с ВиК инфраструктурата (22 проекта за 18,2 млн. лв.) и пътната мрежа (29 проекта за 

23,7 млн. лв.). Поради припокриване на проекти между двете дейности (включват се в един 

проект ремонт на водопровод и канал, както и последващо възстановяване на уличната настилка), 

сборът е над реализираните 39,8 млн. лв. по мярката. Част от дейностите, свързани с развитието 

на комуникационните и електрическите мрежи, са извън компетенциите и възможностите за 

преки действия от страна на ОбА Белица. 

Заложени са 8 индикатора за отчитане изпълнението на дейности, свързани с 

благоустрояването, инфраструктурата и транспорта. От тях, 5 са изпълнени на 100%, а 3 не са 

изпълнени (с изпълнение между 0% и 41,7%). Заложени са и 4 индикатора относно околната 

среда и водите, които отчитат изпълнението на дейностите по управление на отпадъците. Три от 

тях са преизпълнени, а един е изпълнен на 100%. Още 2 индикатора от област „икономика и 

общинска собственост“ са заложени за оценка на Дейност 1.4.4. „Осигуряване на енергийна 

сигурност, качествено електроснабдяване и енергийна ефективност“ и двете планирани 

инициативи по нея („Обследване на общинските сгради за ЕЕФ7“ и „Внедряване на ЕЕФ мерки 

на общинските сгради“). И двата индикатора не са изпълнени (имат изпълнение от 28,9% и 

18,8%). 

Оценка на постигане на мярката: Мярката е осъществена частично , тъй като е с ниска 

финансова реализация (24,7%). Изпълнени или преизпълнени са 9 от 14 индикатора (64,3%). 

Реализирани са множеството проекти с голямо значение, които се отразяват положително на 

развитието на общината, но планираните намерения са частично осъществени. 

4.1.5. Мярка 1.5. Запазване и развитие на природното, културно и историческо наследство 

в община Белица. 

Мярката включва 3 дейности и 1 проект. 

Констатации: Мярката е насочена към дейности по опазване на природните дадености и 

биоразнообразието; културно-историческото наследство и провеждането на културно-масови 

мероприятия. Предвиденият бюджет е 885 хил. лв. 

Отчита се изпълнението на 17 проекта на обща стойност 2,9 млн. лв. Проектите отговарят 

и на трите предвидени по мярката дейности. 

Заложени са 2 индикатора относно околната среда и водите, които отчитат изпълнението 

на дейностите по опазване на околната среда, екология и биоразнообразие. И двата индикатора 

са преизпълнени. 

Заложени са и 7 индикатора за отчитане на дейностите, свързани с културата, спорта и 

туризма. 5 от тях не са изпълнени (изпълнение между 0% и 40%), 1 е частично изпълнен (60%, 

„Новосъздадени туристически атракции“) и 1 е преизпълнен (на 330%, „Проведени културно-

масови мероприятия“). 

                                                 
7 ЕЕФ - Енергийна ефективност 
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Оценка на постигане на мярката:  Мярката е осъществена успешно . Отчита се многократно 

преизпълнение на бюджета с реализиране на множество проекти, отговарящи на всяка една от 

планираните дейности. Те ще имат трайно въздействие за опазването на околната среда и 

културно-историческото наследство, за развитие образованост у населението по тези проблеми; 

за развитие на културата и социалните взаимоотношения в местната общност. 

4.1.6. Мярка 1.6. Правене на съвременни политики и междуобщинска координация за 

подобряване качеството на живот в община Белица. 

Мярката включва 2 дейности. 

Констатации: Тази мярка е включена към всяка една от приоритетните оси на ОПР Белица, като 

никъде в документа тя не е разяснена. Планирани са две дейности – „Координирани политики“ и 

„Интегриран подход“ с общ бюджет 300 хил. лв. 

Един проект - „Подобряване качеството и достъпността до природни забележителности в 

община Белица и община Македонска Каменица“ на стойност 201 хил. лв. може да се отнесе като 

изпълняващ така формулираната мярка в контекста на П1 на ОПР Белица. 

Няма заложени индикатори за отчитане на тази мярка, както в контекста на П1, така и при 

останалите приоритетни оси. 

Оценка на постигане на мярката: Мярката е осъществена частично . Тази оценка се дава при 

отчитане на представеното по-горе разбиране за идеята и целите на мярката. Осъщественият 

проект отговаря на условието за междуобщински и дори международен проект, целящ 

подобряване качеството на живот. Финансовата му стойност е по-ниска от индикативно 

заложената и проектът е единственият осъществен по мярката. 

4.2. ПРИОРИТЕТНА ОС II: РАЗВИТИЕ НА УСТОЙЧИВА ИКОНОМИКА В ОБЩИНА 

БЕЛИЦА. 

Като отнасящи се до отчитане изпълнението на приоритетната ос могат да се определят 6 

индикатора за въздействие: 

 4 от тях отчитат неизпълнение – „Създадени/регионални клъстери и мрежи“ (0%), 

„Реализирани проекти за разработени/внедрени иновации в общината“ (20%), 

„Реализирани проекти в областта на селското и горското стопанство“ (8,6%) и 

„Реализирани проекти в областта на леката промишленост“ (5,7%); 

 2 са с частично изпълнение – „Равнище на безработица“ (52,1%) и „Средна работна 

заплата в общината (годишна)“ (78,2%). 

Всички планирани мерки, дейности и проекти по приоритетната ос имат едно и също 

разпределение на планираните средства по източници – 20% със средства на Община Белица, 

20% от ЦБ и 60% от ФЕС. Отново, за избрани дейности и проекти е посочена възможността за 

реализиране на ПЧП и ИИИФ. 

4.2.1. Мярка 2.1. Развитие на устойчива икономика в община Белица. 

Мярката включва 4 дейности и 2 проекта. 

Констатации: Предвидените по мярката дейности са свързани със създаване и развитие на 

класически и съвременни форми на заетост; стимулиране на предприемачеството и иновациите; 
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развитие на клъстери и бизнес мрежи в подкрепа на икономиката; привличане на стратегически 

инвеститори. Индикативният бюджет е 115 хил. лв. 

Отчита се реализирането на 5 проекта на стойност 7,5 млн. лв. Осъществените проекти 

отговарят на три от планираните 4 дейности. Единствено по Дейност 2.1.3. „Развитие на Клъстери 

и Бизнес мрежи в подкрепа на икономиката“ не се отчитат отнасящи се до нея проекти. 

Към тази мярка могат да се отнесат 3 индикатора за въздействие и 1 за продукт. Два от 

индикаторите за въздействие не са изпълнени – „Създадени/регионални клъстери и мрежи“ (0% 

изпълнение) и „Реализирани проекти за разработени/внедрени иновации в общината“ (20% 

изпълнение). Индикаторът „Равнище на безработица“ е частично изпълнен (52,1%). 

Единственият индикатор за продукт, който може да се приеме, че се отнася до мярката е 

„Реализирани информационни кампании сред бизнеса за алтернативни форми за осигуряване на 

заетост“. Той отчита преизпълнение (171,4%). 

Оценка на постигане на мярката:  Мярката е осъществена успешно . Планираният бюджет е 

многократно преизпълнен. Направените инвестиции са предпоставка за трайно икономическо 

развитие и осъществяване на заетост на населението. 

4.2.2. Мярка 2.2. Развитие на селското и горското стопанство в община Белица. 

Мярката включва 2 дейности. 

Констатации: Мярката е насочена към следните дейности: „Създаване и развитие на 

информационни системи в подкрепа на селскостопанските производители“ и „Диверсификация 

дейността на селскостопанските производители“. Предвидените средства са общо 75 хил. лв. 

Отчита се реализирането на 7 инициативи и проекти. Общата стойност на направените 

инвестиции е 8,7 млн. лв., основно по втората дефинирана дейност. 

Към тази мярка могат да се отнесат 2 от заложените в ОПР индикатори – един за 

въздействие („Реализирани проекти в областта на селското и горското стопанство“, който не е 

изпълнен (8,6% изпълнение)) и един за резултат („Разработване на стратегия за осигуряване на 

по-лесен достъп до целеви обучения за земеделски и горски стопани“, който също не е изпълнен 

(0% изпълнение)). 

Оценка на постигане на мярката:  Мярката е осъществена успешно , тъй като отново е 

налице значително финансово преизпълнение и реализирането на няколко проекта, който се 

отнасят и до двете определени в ОПР дейности по мярката. 

4.2.3. Мярка 2.3. Развитие на леката промишленост в община Белица. 

Мярката включва 2 дейности. 

Констатации: Мярката предвижда дейности за стимулиране развитието на лека промишленост 

и сътрудничеството между образованието и бизнеса. Заложеният бюджет е 145 хил. лв. 

Отчита се реализирането на 2 проекта на стойност 1,5 млн. лв., свързани с реализацията 

на първата от планираните дейности. Извън данните за осъществени проекти трябва да се отчете 

успешното развитие на Професионална гимназия „Никола Йонков Вапцаров“, която в периода 

2012-2020 г. се развива като изцяло профилирана гимназия и увеличава многократно броя на 

обучаваните ученици. Професионално образование, обвързано със социално-икономическото 

развитие на общината и областта, се извършва по актуални специалности – електронна търговия, 
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икономическа информатика, организация на туризма и свободното време, администрация и 

управление. 

Към мярката може да се отнесе индикаторът за въздействие „Реализирани проекти в 

областта на леката промишленост“, който не е изпълнен (изпълнение на 5,7%). 

Оценка на постигане на мярката:  Мярката е осъществена успешно , със значително 

финансово преизпълнение. В оценката е отчетено реализирането на дейности, които не са 

включени в списъка с реализирани проекти, но спомагат за изпълнението на мярката и 

икономическото развитие на общината. 

4.2.4. Мярка 2.4. Правене на съвременни политики и междуобщинска координация за 

подобряване качеството на живот в община Белица. 

Мярката включва 2 дейности. 

Констатации: Мярката повтаря включените и по другите три приоритетни оси. С изключение на 

мярката към П3, останалите три имат еднаква индикативна стойност от 300 хил. лв. 

Няма реализирани проекти или инициативи, които могат да се отнесат към реализирането 

на тази мярка по П2. 

Оценка на постигане на мярката:  Мярката не е осъществена , тъй като няма отчетена 

реализация на проекти или инициативи по нея. 

4.3. ПРИОРИТЕТНА ОС III: РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА БЕЛИЦА. 

За отчитане изпълнението на приоритетната ос могат да се използват следните 

индикатори: 

 1 индикатор за въздействие – „Средногодишен туристически поток“, като за него няма 

налични данни и изпълнението му не може да се оцени. 

 5 индикатора за продукт – „Новосъздадени туристически атракции“ (частично 

изпълнен; на 60%), „Обновени туристически атракции“ (не е изпълнен; изпълнение на 

40%), „Стратегически програми за развитие на туризма“ (не е изпълнен; изпълнение 

на 33,3%), „Международни туристически изложения/панаири, на които общината е 

представена“ (не е изпълнен; изпълнение на 7,5%) и „Създаден Съвет по въпросите 

свързани с туризма“ (не е изпълнен; изпълнение на 0%). 

Като при останалите приоритетни оси, финансовото разпределение по източници за 

всички дейности и проекти е еднакво. За П3 конкретно то е като при П2 - 20% със средства на 

Община Белица, 20% от ЦБ и 60% от ФЕС. Отново, за избрани дейности и проекти е посочена 

възможността за реализиране на ПЧП и ИИИФ. 

4.3.1. Мярка 3.1. Изграждане на техническата, комуникационната и прилежаща 

инфраструктура към туристическите обекти в общината. 

Мярката включва 4 проекта. 

Констатации: Мярката е насочена към изграждането на инфраструктура, необходима за 

развитието на туристическите обекти в общината. Няма предвидени дейности в Програмата за 

реализация на ОПР, като директно са посочени 4 инициативи/проекта. Индикативният бюджет е 

в размер на 1,2 млн. лв. 
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За отчитане изпълнението на мярката може да се използват 2 индикатора за продукт. 

„Новосъздадени туристически атракции“ е частично изпълнен (на 60%), а „Обновени 

туристически атракции“ не е изпълнен (изпълнението му е на 40%). 

Оценка на постигане на мярката:  Мярката е осъществена успешно , въпреки че спрямо 

индикаторите изпълнението е по-скоро частично. Финансовата реализация е два пъти по-голяма 

от планираната. Реализираните проекти отговарят на заложените в Програмата за реализация на 

ОПР и я преизпълняват. Те ще имат дълготраен ефект върху качеството и разнообразието на 

предлагания туристически продукт в общината. 

4.3.2. Мярка 3.2. Стимулиране развитието и диверсификацията на общински и регионални 

туристически продукти. 

Мярката включва 3 проекта. 

Констатации: Мярката предвижда реализирането на три инициативи/проекта - разработване и 

маркетинг на туристическия продукт с Марка EDEN и РAN Park; стимулиране и привличане на 

инвеститори за развитие на курорта „Семково“ и създаване на Съвет по въпросите за развитие на 

туризма. Общият бюджет по мярката е 600 хил. лв. 

Отчита се реализирането на 3 проекта по мярката на стойност 163 хил. лв., като те обхващат две 

от дефинираните в Програмата за реализация на ОПР инициативи, като от най-съществено 

значение е проектът „Подготовка на предпроектни проучвания за развитие на ски-туризма в 

планинските райони на Белица, България и Македонска Каменица, Македония“. 

Приложим по мярката е индикаторът „Създаден Съвет по въпросите свързани с туризма“, 

който не е изпълнен (изпълнението му е 0%). 

Оценка на постигане на мярката: Мярката е осъществена частично . реализираните 

инвестиции са 27,2% от планираните. Все пак са реализирани три дейности, който отговарят на 

2 от заложените в ОПР. 

4.3.3. Мярка 3.3. Стимулиране въвеждането на съвременни технологии за популяризиране 

на туристическия продукт в общината. 

Мярката включва 1 проект. 

Констатации: По мярката, съгласно програмата за реализация, се планира единствено 

разработването на сайт на Община Белица и внедряване на туристически географски 

информационни системи на стойност 5 хил. лв. Секцията „Туризъм“ на интернет-страницата на 

Общината8 все още е в процес на разработка към датата на изготвяне на настоящата ПО (началото 

на м. април 2022 г.). 

Все пак, в изпълнение на мярката може да се причислят „Разходи за участие в 

международното туристическо изложение СМТ, Щутгарт (Германия)“ на стойност 3,5 хил. лв. 

Приложим по мярката е индикаторът „Международни туристически изложения/панаири, 

на които общината е представена“, който не е изпълнен (изпълнението му е 7,5%). Реализирани 

са три участия при целева стойност от 40 броя. Липсват данни за другите две участия, с които да 

бъде попълнено финансовото изпълнение по мярката. 

                                                 
8 Туризъм - Община Белица (obshtinabelitsa.com) 

https://obshtinabelitsa.com/turizam
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Оценка на постигане на мярката:  Мярката е осъществена частично . Отчетената като 

реализирана дейност не отговаря директно на заложеното по мярката и финансовата реализация 

е по-малка от планираната. Основната дейност – създаването на сайт към момента на изготвяне 

на ПО на ОПР няма данни да е осъществена. 

4.3.4. Мярка 3.4. Правене на съвременни политики и междуобщинска координация за 

подобряване качеството на живот в община Белица. 

Мярката включва 2 дейности. 

Констатации: Мярката повтаря включените и по другите три приоритетни оси. За разлика от 

другите три, по тази приоритетна ос бюджетът е значително по-голям и възлиза на 800 хил. лв. 

По мярката може да се отчете реализирането на проекта „Подготовка на предпроектни 

проучвания за развитие на ски-туризма в планинските райони на Белица, България и Македонска 

Каменица, Македония“ (включен и към Мярка 3.2.) на стойност 138 хил. лв. 

Няма заложени индикатори за отчитане на тази мярка, както и на същите, част от другите 

приоритетни оси. 

Оценка на постигане на мярката: Мярката е осъществена частично . Тази оценка се дава в 

контекста на представеното по-горе разбиране за идеята и целите на заложената мярка. 

Осъщественият проект отговаря на условието за междуобщински и дори международен проект, 

целящ подобряване качеството на живот. Финансовата му стойност е по-ниска от индикативно 

заложената и проектът е единствен по мярката. 

4.4. ПРИОРИТЕТНА ОС IV: СЪВРЕМЕННО АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ В 

ОБЩИНА БЕЛИЦА. 

Нито един от заложените индикатори за въздействие и продукт в ОПР Белица не може да 

се обвърже с тази приоритетна ос. 

Както при останалите приоритетни оси, финансовото разпределение по източници за 

всички дейности и проекти е еднакво. За П4 конкретно то е - 3% със средства на Община Белица, 

24,25% от ЦБ и 72,75% от ФЕС. 

4.4.1. Мярка 4.1. Стратегическо планиране и гражданско участие. 

Мярката включва 1 дейност. 

Констатации: Мярката предвижда реализирането на дейността стимулиране и развитие на 

гражданското участие при създаване и реализиране политиките на общината. Предвиденият 

бюджет е 130 хил. лв. 

Отчита се изпълнението на 10 инициативи на стойност 410 хил. лв., като всички са 

свързани с изготвянето на стратегически и инвестиционни проекти. Доколкото част от тях 

предвиждат провеждането на обществени обсъждания по време на изготвянето им, може да се 

приеме, че гражданското участие е стимулирано. Трябва да се отчете редовното публикуване на 

новини за работата на ОбА на страницата на Общината, провеждането на срещи, анкети, 

обсъждания и други. 

Оценка на постигане на мярката:  Мярката е осъществена успешно . Изразходваните 

средства многократно надвишават планираните, а Общината води политика на открито и 
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прозрачно управление, като търси мнението на населението и участието му при вземането на 

решения. 

4.4.2. Мярка 4.2. Развитие на административните услуги. 

Мярката включва 2 дейности. 

Констатации: Мярката е насочена към подобряването на предлаганите от ОбА услуги. 

Предвидени са две дейности - създаване и развитие на инфраструктура за предоставяне на 

съвременно, качествено административно обслужване и разнообразяване и развитие на 

структурата от общински и административни услуги. Общият размер на предвидените средства 

е 200 хил. лв. 

Отчита се реализирането на 11 дейности на стойност 872 хил. лв. Наличните данни само 

частично отразяват извършените подобрения в материалната база, броя и качеството на 

предлаганите административни услуги. 

Оценка на постигане на мярката:  Мярката е осъществена успешно , тъй като отчетените 

инвестиции са 4 пъти повече от планираните. Направени са редица подобрения в материалната 

база на администрацията, както и са разкрити нови услуги, които водят до съществено и трайно 

подобрение в работата на ОбА и ползвателите на публични услуги. 

4.4.3. Мярка 4.3. Ефективно и ефикасно усвояване на средствата от фондовете на ЕС. 

Мярката включва 3 дейности. 

Констатации: По мярката са планирани три дейности – изграждане на мрежа от партньорства за 

ефективно и ефикасно усвояване на средствата от фондовете на ЕС и други донорски програми 

и инициативи; въвеждането на добри практики за работа на проектен принцип; прилагане на 

интегриран подход в работата по програми и изпълнението на проекти. Индикативната стойност 

за реализирането им е 500 хил. лв. 

Реализацията на мярката може да се оцени с общо 52-та реализирани проекта (от 

включените в Приложение 1 на ПО), реализирани със средства от фондовете на ЕС и с публичен 

бенефициент. Общата им стойност е 32,6 млн. лв. От частни бенефициенти са реализирани още 

22 проекта на стойност 8 млн. лв. Община Белица е развила партньорство с Община Македонска 

Каменица от Република Северна Македония, като са реализирани два проекта, включени в 

оценката на мерките по П1 и П2 - Проект „Подготовка на предпроектни проучвания за развитие 

на ски-туризма в планинските райони на Белица, България и Македонска Каменица, Македония“ 

и Проект „Подобряване качеството и достъпността до природни забележителности в община 

Белица и община Македонска Каменица“. 

Оценка на постигане на мярката:  Мярката е осъществена успешно , тъй като Община 

Белица е развила успешна мрежа от партньорства, реализирани са 74 проекта, финансирани със 

средства от ЕС на обща стойност 40,6 млн. лв. 

4.4.4. Мярка 4.4. Правене на съвременни политики и междуобщинска координация за 

подобряване качеството на живот в община Белица. 

Мярката включва 2 дейности. 

Констатации: Мярката повтаря включените и по другите три приоритетни оси. Индикативната 

стойност на заложените средства е като при П1 и П2 - 300 хил. лв. 
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Като изпълнени проекти по мярката могат да се приемат двата, реализирани в 

партньорство с Община Македонска Каменица от Република Северна Македония. Тяхната обща 

стойност е 340 хил. лв. Общината е член на Националното сдружение на общините в Република 

България, като по тази линия също осъществява редица дейности и партньорства. 

Междуобщински партньорства се осъществяват и във връзка с регионалното управление на 

отпадъците в общо депо, болничното обслужване на община Белица от болницата в гр. Разлог, и 

други. 

Оценка на постигане на мярката:  Мярката е осъществена успешно , тъй като Община 

Белица е развила успешна мрежа от партньорства както на регионално, така и на национално и 

международно равнище. Част от тях са свързани с предлагането на услуги за гражданите на 

община Белица, които самата тя не може да си позволи и от тази гледна точка са изключително 

важни (пример е болничната помощ, която се осъществява в гр. Разлог). 

Обобщеният преглед на оценката показва, че от общо 18 анализирани мерки, напълно 

или частично осъществени са 17 от тях (94,4%), а отчетена като неосъществена е само 1 

мярка (5,6%): 

  Осъществени успешно  са 12 мерки (66,7%); 

  Частично осъществени  са 5 мерки (27,7%); 

  Не е осъществена  1 мярка (5,6%). 

Прегледът на оценката по отделни приоритетни оси показва следните резултати: 

 Приоритетна ос I: от 6 мерки, 4 са осъществени успешно (66,7%) и 2 частично 

(33,3%). Няма неосъществени мерки; 

 Приоритетна ос II: от 4 мерки, 3 са осъществени успешно (75%) и 1 не е осъществена 

(25%); 

 Приоритетна ос III: от 4 мерки, 1 е осъществена успешно (25%) и 3 частично (75%). 

Няма неосъществени мерки; 

 Приоритетна ос IV: от 4 мерки, всички са осъществени успешно (100%). 

Най-добро е изпълнението на П4, където всички мерки са успешно осъществени. Следва 

изпълнението на П2, където 75% от мерките са успешно осъществени, макар че по тази 

приоритетна ос е единствената неосъществена мярка (повтарящата се във всички П мярка 

„Правене на съвременни политики и междуобщинска координация за подобряване качеството на 

живот в община Белица“). По П1 успешно осъществени са 66,7% от мерките. С най-нисък дял на 

успешно реализираните мерки е П3 – само 25%. 

5. ОЦЕНКА НА СТЕПЕНТА НА ФИНАНСОВА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОПР. 

*Констатираните несъответствия между Таблици 34 и 35, Програмата за реализация 

и Индикативната финансовата таблица по отношение на индикативния бюджет по П1 не 

са отстранени в периода на действие на ОПР. Настоящата ПО приема посочените стойности 

в Индикативната финансова рамка и в Програмата за реализация като верни. Спрямо тях 

се отчита общата финансова реализация на ОПР, реализацията по приоритетни оси и по 

източници на финансиране. 
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Оценката за степента на финансова реализация на ОПР е направена спрямо всички 

идентифицирани дейности и проекти за периода 2014-2020 г. на територията на община Белица. 

Те са представени в Приложение 1. 

Общият размер на привлечените средства е 69 311 016,26 лв. (69,3 млн. лв.). 

*При анализите, проектите, отнасящи се до различни приоритетни оси, са включени 

към всеки един от тях, съответно средствата за тях участват няколко пъти в сметките и 

увеличават размера на изразходваните средства с 356 хил. лв. до сумата от 69,7 млн. лв. 

(0,51% припокриване), въпреки че реално изразходваните средства са общо 69,3 млн. лв.! 

Трябва да се направят следните допълнителни уточнения относно начина на съставяне на 

таблицата в Приложение 1, отразяващи се на нейната точност: 

 развитието на Община Белица е комплексно и не се изчерпва със заложените в 

ОПР дейности. Много от тях не могат да се изведат и да бъдат посочени конкретно 

привлечени или изразходвани средства. Освен конкретни разработени и осъществени 

проекти, за развитието на Общината допринасят административното обслужване, 

дейностите образование, здравеопазване, охрана и сигурност, опазване на околната 

среда и екология, култура и спорт, както и други; 

 при съпоставянето на изходните данни от различните източници, а дори и от един и 

същ източник, са установени липси, грешки и разминавания, които са отстранени, 

доколкото това е било възможно; използвани са единствено проверени данни, за 

които категорично може да се потвърди, че са верни; 

 посоченият брой на проектите е условен, тъй като общи дейности и проекти в 

различните източници са представени както обединени, така и самостоятелно; в част 

от случаите няма възможност за пълно проследяване за окрупняване или разделяне на 

всеки един случай; 

 не са взети предвид част от финансовите корекции (ако такива са наложени) по 

проекти, които все още могат да бъдат обжалвани; 

 включени са стойностите на т. нар. „преходни проекти“, започнали през предишния 

програмен период (2007-2013 г.), които имат извършени дейности и разплатени 

средства през периода 2014-2020 г.; 

 не са включени стойностите по договори, подписани след 31.12.2020 г., но са включени 

налични данни за извършени плащания и през 2021 г. (плащания, засягащи дейности, 

извършени в периода 2014-2020 г., но разплатени след него), налични към датата на 

съставяне на настоящата ПО – началото на м. април 2022 г.; 

 не са включени стойностите на плащанията на земеделските стопани по Общата 

селскостопанска политика на ЕС. Те също оказват въздействие върху развитието на 

община Белица, която е от селски тип и селското стопанство е една от основните 

икономически дейности; 

 Covid-19 мерките включват всички проекти, реализирани във връзка с преодоляване 

последствията от Covid-19. 

Финансовият анализ е направен на ниво приоритетни оси, като най-устойчиво и 

нетърпящо изменение ниво в стратегическата рамка на ОПР Белица. 

В Приложение 1 е представен „Списък с реализирани проекти и дейности на ОПР Белица 

2014-2020 г.“, включващ всички проекти, разпределени по приоритетни оси, с бюджета им по 

източник на финансиране и периода на реализация. 
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В Приложение 2 е представена „Обобщена таблица за финансовото изпълнение на ОПР“ 

с разпределение по приоритетни оси, спрямо източника на финансиране. 

5.1. ОБОБЩЕНА ФИНАНСОВА ОЦЕНКА. 

В обобщената финансова оценка е представено финансовото изпълнение на ОПР по 

приоритетни оси спрямо индикативните стойности (Вж. Таблица 1. Обобщена финансова 

оценка на степента на реализация на ОПР). В представянето по приоритетни оси са отчетени 

проекти, отнасящи се до повече от една мярка, като в края на таблицата са показани и „чистите“ 

стойности, без припокриване и дублиране на суми. 

При заложен индикативен бюджет от 169 309 000,00 лв., отчетеният реализиран е в 

размер на 69 311 016,26 лв., или 40,94% от него. 

При преглед по отделни приоритетни оси, прави впечатление, че са преизпълнени две от 

тях, като по П2 преизпълнението е впечатляващо – 1634,95%. Това се дължи на силно заниженият 

индикативен бюджет по тази приоритетна ос, насочена към инвестиции в икономическото 

развитие на общината. При планирани 635 хил. лв. се отчитат привлечени 10,4 млн. лв. (над 16 

пъти повече!). Преизпълнен е още П4 с изпълнение от 143,55%. П3 е с изпълнение от 93,13%, 

което е почти пълно изпълнение. Най-слаб е резултатът за П1 – реализацията е на 33,42%. Това 

оказва съществено влияние върху цялостната реализация на ОПР, тъй като по тази приоритетна 

ос е заложен 97,42% от индикативния бюджет. Въпреки преизпълнението на 2 приоритетни оси 

(едната над 16 пъти!) и почти пълната реализация на друга, заради слабото представяне на П1, 

общото изпълнение на ОПР Белица възлиза на 40,94%. 

П1 запазва позицията си като приоритетната ос с най-голяма финансова тежест спрямо 

индикативното и реалното изпълнение на ОПР. П2 от последно място изпреварва П3 и П4, като 

заема второто място. П3 и П4 губят по една позиция (от 2-ро на 3-то място и от 3-то на 4-то, 

съответно). 

Извънредните приходи, свързани с пандемията от Covid-19, са в размер на 112 хил. лв. 

(0,16%) и не оказват съществено влияние върху общия обем на привлечените средства. 
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Таблица 1. Обобщена финансова оценка на степента на реализация на ОПР 

ПРИОРИТЕТНИ ОСИ 

ИНДИКАТИВНА 

СТОЙНОСТ 

(хил. лв.) 

ИЗПЪЛНЕНИ 

ПРОЕКТИ 

(брой) 

ИЗПЪЛНЕНИЕ 

СТОЙНОСТ 

(хил. лв.) 

ФИНАНСОВА 

РЕАЛИЗАЦИЯ 
(%) 

Приоритетна ос I. Развитие качеството на живот в община Белица 164 939 164 55 125 33,42% 

Приоритетна ос II. Развитие на устойчива икономика в община Белица 635 11 10 382 1634,95% 

Приоритетна ос III. Развитие на туризма в община Белица 2 605 11 2 426 93,13% 

Приоритетна ос IV. Съвременно административно обслужване в община 

Белица 
1 130 23 1 622 143,55% 

Covid-19 мерки - 13 112 - 

ОБЩО (с припокриване на проекти по няколко приоритетни оси): 169 309 222 69 667 41,15% 

ОБЩО (без припокриване на проекти по приоритетни оси): 169 309 218 69 311 40,94% 

Източник: Авторски колектив, ИУПП® по данни от ОПР, ГД, КР, ИСУН/2020 и други 
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5.2. ОЦЕНКА НА СТЕПЕНТА НА ФИНАНСОВА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОПР ПО 

ГОДИНИ. 

Анализът на финансовото изпълнение по години дава възможност да се проследи 

изпълнението на ОПР през целия период 2014-2020 г. както общо, така и по отделни приоритетни 

оси. При анализа е включена и 2021 г., но единствено с проекти, започнали през разглеждания 

програмен период и за които се е получило разплащане през тази година (до края на м. декември 

2021 г.). 

При най-доброто развитие на дейностите по плана, с балансирана реализация на проектите 

и разпределение на паричните потоци, всяка година би трябвало да се реализират дейности на 

стойност около 14% от общия бюджет за 7-годишния период (12,5% в настоящия случай, тъй 

като са включени и получени средства през 2021 г. за проекти, реализирани преди 31.12.2020 г.). 

Прегледът на финансовата реализация на ОПР Белица показва, че привлеченият 

финансов ресурс е разпределен сравнително равномерно през годините, без такива с липса 

на привлечени средства. 

Най-успешна е 2015 г., в която са реализирани 22,77% от всички средства, следвана от 

2014 г. (17,45%), 2016 г. (12,46%) и 2020 г. (12,25%). Тези четири години са със стойности, 

надвишаващи или много близко до идеалната средна годишна стойност от 12,5%. 

През останалите години стойностите са под средната, но няма такива с изключително 

ниски стойности, доближаващи се до нулевата. Те са в границите 8,13% - 10,14%. Най-ниска е 

стойността за 2021 г. (7,58%), която формално е извън периода на действие на ОПР Белица 2014-

2020 г. 

През първите години 2015-2016 г. все още се завършват преходни проекти, започнати през 

предишния програмен период по съществуващото правило N+2/N+3 и тепърва се изясняват 

критерии и стартират новите оперативни програми за периода 2014-2020 г. Към 2016 г. старите 

проекти са вече реализирани и това води до спад в обема на привлечените средства през 2017 г., 

която е най-слабата за периода 2014-2020 г. (дял от 8,13%). През следващите години има 

възстановяване на обема на получените средства и не се стига до траен период на намаляване. 

Фигура 3. Обобщена финансова реализация на ОПР Белица по години (в лв.) 

 

Източник: Авторски колектив, ИУПП® 
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Привличането на средствата е ритмично. Кривата на общата финансова реализация 

(с натрупване) бележи постоянно увеличение през целия разглеждан период със съвсем 

незначителни колебания в скоростта на натрупване. Процесът на привличане на средства 

е непрекъснат без хоризонтални части („плата“), показващи период без постъпващи 

плащания. 

Приносът на средствата по отделните приоритетни оси отговарят на обема им. С най-

голям дял в привлечените средства през всички години е П1, свързан с инвестиции в подобряване 

на инфраструктурата, опазването на околната среда, управлението на отпадъците, образованието, 

социалните дейности, здравеопазването, пазара на труда, културата. Единствено през 2016 г. П2 

(свързан с инвестиции в икономиката) има почти равна стойност с инвестициите по П1. 

Инвестициите по П3 и П4 през всички години оказват почти минимална роля, но това се обуславя 

на големите различия във финансовата тежест между отделните приоритетни оси. 

Анализът по приоритетни оси показва съвпада ли тяхната реализация с общия процес и 

кои от тях оказват най-сериозно влияние върху него. 

5.2.1. Финансова реализация на Приоритетна ос I. 

Приоритетната ос обхваща редица дейности, с изключение на икономиката, туризма и 

подобряването на административния капацитет в община Белица. Проектите включват както 

строително-монтажни работи (СМР), така и т.нар. „меки мерки“. П1 е първа по размер както на 

индикативните средства, така и на реално привлечените. Изпълнението е най-слабо спрямо 

останалите приоритетни оси – едва 33,42%. 

Фигура 4. Финансова реализация на Приоритетна ос I от ОПР Белица по години (в лв.) 

 

Източник: Авторски колектив, ИУПП® 
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единствено през 2020 г. годишният дял отговаря на търсената средна стойност – 12,5%. През 

останалите 4+1 години, делът варира между 6,27% и 10,3%. 

Кривата, отчитаща финансовата реализация с натрупване, показва постоянно и стабилно 

нарастване, без видими съществени изменения в „скоростта“ си. Единствено за първите две, най-

успешни години, тя видимо има по-бързо нарастване. Въпреки небалансираното разпределение 

на средствата по години, има ритмичност в тяхното привличане, без години със стойности близки 

до нула и без привлечен финансов ресурс. 

5.2.2. Финансова реализация на Приоритетна ос II. 

Приоритетната ос е насочена към развитие на икономиката в община Белица. Тя е с най-

малък индикативен бюджет (едва 635 хил. лв.), но успява да задмине П3 и П4. Заема второто 

място при реалното изпълнение на ОПР Белица с привлечени 10,4 млн. лв. Постигнато е най-

доброто изпълнение от 1634,95%, което се дължи на подцененият индикативен бюджет и 

изключително малкия му размер. 

Моделът на финансова реализация се различава от общия, но отново е небалансиран. 

Първите две години са най-слаби с привлечени едва 6,08% от всички средства. Най-успешна е 

2016 г., когато са реализирани 31,28% от средствата. Тази успеваемост през 2016 г. и относително 

по-слабото представяне на П1 са причината, през тази година П2 да има осезателен дял при 

общата реализация и да е почти наравно по финансова тежест с П1. До края на периода, успешни 

са също 2017 г., 2018 г. и 2020 г., през които делът е над търсения среден. 2019 г. с дял от 6,33% 

и 2021 г. (формално извън срока на действие на ОПР Белица) с дял 7,01% са видимо по-слаби от 

останалите. 

Фигура 5. Финансова реализация на Приоритетна ос II от ОПР Белица по години (в лв.) 

 

Източник: Авторски колектив, ИУПП® 
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2014-2015 г. тя има почти хоризонтално положение, следва период на нарастване до 2018 г., като 

през 2018-2019 г. следва ново забавяне. След 2019 г. до 2021 г. се наблюдава ново засилване. 

Въпреки това, освен в периода 2014-2015 г., няма „хоризонтални“ участъци, при които липсват 

привлечени средства или те да са минимални. 
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5.2.3. Финансова реализация на Приоритетна ос III. 

Приоритетната ос е насочена към развитието на туризма в община Белица, макар такива 

дейности да са залегнали и в някои мерки от П1. 

Приоритетната ос е втора по размер на планираните средства, но е изпреварена от П2 при 

реализацията на ОПР Белица. Изпълнението е на 93,13%, което е почти пълна реализацията на 

заложения бюджет. 

Моделът на реализация е крайно небалансиран, като има наличие на 3 години с нулеви 

или близки до нулата приходи. 49,87% от привлечените средства са реализирани през 2015 г., а 

още 29,79% през 2018 г. 2014 г. (14,43%) е единствената друга със значителен дял и такъв, 

надвишаващ търсената средна годишна стойност от 12,5%. Сумарният дял на периодите 2016-

2017 г; и 2019-2021 г. е едва 5,91% (общо за 5 години), като той е разпределен почти изцяло през 

2016 г. (2,9%) и 2019 г. (2,7%). 

Фигура 6. Финансова реализация на Приоритетна ос III от ОПР Белица по години (в лв.) 

 

Източник: Авторски колектив, ИУПП® 

Кривата, показваща финансовата реализация с натрупване изразява неритмичното 

привличане на средствата, като с изключение на периодите 2014-2015 г. и 2017-2018 г. се 

наблюдават „плата“ – кривата е в хоризонтално положение и показва нулево или минимално 

постъпление на средства. 

5.2.4. Финансова реализация на Приоритетна ос IV. 
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заема последното място, след изкачването на П2. Финансовата реализация е на 143,55%. Това е 

една от двете преизпълнени приоритетни оси. 

Моделът на реализация отново е небалансиран. Най-успешна е първата година от 
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2017 г. са привлечени 25,14%. Други години със стойности над търсените средни са 2015 г. (14,6% 

дял) и 2018 г. (16,42% дял). През останалите 4 години от разглеждания период, стойностите са 

много под средните, в границите 1,59%-4,38% (общ дял от 10,52%). 

Фигура 7. Финансова реализация на Приоритетна ос IV от ОПР Белица по години (в лв.) 

 

Източник: Авторски колектив, ИУПП® 

Кривата с натрупване онагледява неритмично привличане на средствата, като има два 

периода на почти хоризонтално положение на кривата, показващо липса на постъпващи средства 

(2015-2016 г. и 2018-2021 г.). 
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5.3. ОЦЕНКА НА СТЕПЕНТА НА ФИНАНСОВА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОПР СПРЯМО 

ТЕРИТОРИЯТА И НАСЕЛЕНИЕТО. 

Разпределението на привлечения финансовия ресурс по територии и население дава 

възможност да се оцени, балансирано ли се развива територията на общината и дали населението 

ѝ получава равнопоставен достъп до инвестиции. 

Фигура 8. Териториално разпределение на усвоените средства по населени места/землища 

 

Източник: Авторски колектив, ИУПП® по „Географска карта на община Белица, България“ (автор: 

Ikonact) 

За всеки един проект от Приложение 1 е определена територията, за която той се отнася. 

Част от включените проекти засягат повече от едно населено място/землище или дори цялата 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0)#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Bulgaria_Belitsa_Municipality_geographic_map_bg.svg
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0)#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Bulgaria_Belitsa_Municipality_geographic_map_bg.svg
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територия на общината – пример за това са проекти за рехабилитацията на пътни отсечки, 

обслужващи връзки между две или повече населени места, административни дейности, 

обслужващи цялото население, но концентрирани в общинския център и други. В такива случаи, 

привлечените средства се отчитат като инвестиция, насочена в развитието на цялата община и 

засягащи цялото ѝ население. 

Тъй като дадени инвестиции се отнасят за повече от едно населено място, се получава 

припокриване на проекти, чиито стойности участват повече от веднъж. С отчитане на 

припокриването, общия размер на инвестициите е: 

 25 011 361,06 лв. общи инвестиции, които се отнасят за цялата територия на 

общината и не могат да бъдат локализирани в конкретно землище или населено 

място; 

 59 336 463,58 лв. в отделни населени места в общината; 

 84 347 824,64 лв. общ размер на инвестициите при отчитане на припокриването. 

При 69 311 016,26 лв. финансова реализация на ОПР, се припокриват инвестиции 

на стойност 15 036 808,38 лв. (21,69% припокриване). 

От съществено значение за правилното отчитане на териториалното разпределение на 

направените инвестиции е съотношението на размера на направените инвестиции спрямо 

населението, към което са насочени. За целта се използва показателят „лв. инвестиции на 1 

жител (лв./ж.)“. Той има следните стойности за община Белица: 

 6 521,21 лв./ж. при изключване на общите за територията инвестиции и преглед 

единствено на тези по конкретни населени места; 

 9 270,01 лв./ж. при включване на общите инвестиции на територията на общината. 

Спрямо средната стойност, населените места попадат в две категории – такива, в 

които инвестициите са над средната стойност по населени места и такива, където те са под 

нея. 

Две населени места са получили над средната инвестиция на жител спрямо общите. 

С най-висока стойност на показателя е с. Дагоново (20 808,70 лв./ж.), а след него е с. Горно 

Краище (10 330,81 лв./ж.). В с. Горно Краище преобладават инвестициите в публичния сектор 

(инфраструктура, образование, социални дейности), докато в с. Дагоново се реализира и голям 

частен проект за развитие на производство на стойност 5,8 млн. лв. 

Инвестициите, насочени към цялата територията на общината (29,65% от всички), 

разделени на населението ѝ също са под средната стойност – 2 748,80 лв./ж. Но ако бъдат 

добавени към индивидуалните показатели за отделните територии, още пет населени места 

получават инвестиции на жител над средните – с. Лютово (8 832,87 лв./ж.), с. Бабяк (8 658,86 

лв./ж.), с. Краище (8 564,18 лв./ж.), с. Кузьово (7 777,66 лв./ж.) и гр. Белица (6 559, 24 лв./ж.). Част 

от инвестициите, насочени към цялата община, отнасящи се до ОбА де факто са реализирани в 

гр. Белица. Административното обслужване е съсредоточено в общинския център, но е насочено 

към цялото население на общината. 

В седемте населени места с инвестиции над средните е съсредоточено 92,34% от 

населението на общината, но общият дял на инвестициите в тях е само 69,89% от общите. 

Общинският център гр. Белица, в който живее 32,27% от населението, има дял от едва 18,85% от 

инвестициите в конкретни населени места. Село Краище, в което живеят още 26,72% от жителите 



37 

получава 23,83% от инвестициите. По-висок дял от тях имат с. Дагоново (при население 7,88% 

от общото, получава 25,14% от инвестициите в конкретни населени места) и с. Горно Краище 

(население – 12,87%; дял от инвестициите по населени места – 20,39%). В седемте населени места 

с инвестиции под средните живее 7,32% от населението, а те получават 0,64% от размера на 

инвестициите в отделни селища. Общите инвестиции, насочени към цялата територия на 

общината, имат дял от 29,65%. 

Има само едно населено място, в което се отчита липсата на конкретно осъществени 

проекти. Това е с. Гълъбово с население 31 д. към 31.12.2020 г. (0,34% от общото). 

В община Белица се наблюдава относително добър териториален баланс в 

разпределянето на усвоените средства спрямо територията, както и спрямо 

разпределението между населението. 

За развитието на дадено населено място и увеличение на населението му, инвестициите 

трябва да се увеличават, както важи и обратния процес (в общия случай) – отливът на 

инвестиции води до отлив на население и липса на развитие. 

5.4. ОЦЕНКА НА СТЕПЕНТА НА ФИНАНСОВА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОПР ПО 

ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ. 

В ОПР са заложени източници на финансиране, като сравнението между индикативното и 

реално отчетеното разпределение дава възможност да се оцени финансовата реализация на ОПР 

спрямо тях. 

Заложеното индикативно разпределение предвижда осигуряване на финансирането на 

дейностите по ОПР основно със средства от ФЕС (71,04%) и ЦБ (23,68%). Съвкупно, те имат дял 

от 94,73%. На трето място са планираните средства от Общинския бюджет (5,27%). Няма 

планирани инвестиции с произход Частни инвестиции и Други източници. Предвиждането на 

висок дял от един източник (над 70%) крие сериозен риск от зависимост и проблеми, при 

възникване на извънредни обстоятелства и невъзможност за реализирането му. От друга страна, 

липсата на планиране на средства от Други източници и най-вече Частни инвестиции изкуствено 

ограничава възможностите за привличане на финансов ресурс и пренебрегва ролята на бизнеса 

за развитието на общината. 

Таблица 2. Финансова реализация на ОПР по източници на финансиране 

Източник на 

финансиране 

Индикативно 

разпределение 

Отчетено 

разпределение Изпълнение 

(лв.) (%) (лв.) (%) 

Общински бюджет 8 928 850,00 5,27% 8 018 784,34 11,57% 89,81% 

Фондове на ЕС 120 285 112,50 71,04% 40 765 315,39 58,82% 33,89% 

Централен бюджет 40 095 037,50 23,68% 14 362 791,28 20,72% 35,82% 

Частни инвестиции 0,00 0,00% 4 371 130,20 6,31% - 

Други източници 0,00 0,00% 1 792 995,05 2,59% - 

Общо: 169 309 000,00 100,00% 69 311 016,26 100,00% 40,94% 

Източник: Авторски колектив, ИУПП® 

Реалното изпълнение показва запазване на заложените позиции, но също реализация на 

средства с произход Частни инвестиции и Други източници. На първо място остават средствата 
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от ФЕС, но с намалял с над 12% дял до 58,82%. Изпълнението по този източник е едва 33,89%, 

най-слабото от трите планирани. На второ място остават средствата от ЦБ с 20,72% дял, като той 

също намалява спрямо индикативния с 2,96%. Средствата от централния бюджет имат втората 

най-слаба финансова реализация спрямо предвидената (35,82%). Трябва да се изтъкне, че 

вероятно за значителна част от постъпилите средства от ЦБ няма налични данни и те не са 

отчетени. С държавно финансиране са редица делегирани дейности в социалната и 

образователната сфери, които са сред основните в бюджета на Община Белица. На трето място 

остават средствата от Общинския бюджет, който увеличава дела си над два пъти – до 11,57%. 

Последните две места се заемат от Частните инвестиции и от средствата от Други източници. 

Въпреки че въобще не са планирани такива средства, частните инвестиции допринасят с над 4 

млн. за реализирането на ОПР (6,31%). От Други източници са средствата от спечелени проекти 

към Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда, Националния 

доверителен „Еко фонд“, Програма „Красива България“, кредити, дарения и други. Те 

допринасят с 1,8 млн. лв. за реализирането на ОПР (2,59% дял). 

Липсата на големи размествания между индикативното и реалното изпълнение на 

бюджета, спрямо източниците на средствата, показва че е той е бил добре планиран от тази 

гледна точка. Подценени са двата източника – Частни инвестиции и Други източници, 

които в крайна сметка допринасят с 8,89% от привлечените инвестиции. 

Негативно влияние оказва слабото изпълнение на двата основни източника, което се 

отразява съществено на общата финансова реализация на целия ОПР Белица 2014-2020. 

Обезпокоително е разчитането до голяма степен изцяло на външни източници за 

реализирането на ОПР – средствата от ФЕС, от ЦБ и от Други източници имат дял от 

82,12%, който е потенциално по-висок заради вероятно неотчетените средства от ЦБ. 

Положително е реализирането на двойно по-голям дял от планирания на собствените 

инвестиции от страна на Община Белица. Това показва ангажираността и възможностите 

на Общината към реализирането на собствения ѝ план. 

Изводите от цялостната финансова оценка на ОПР са следните: 

 финансовата реализация на ОПР е сравнително ниска (40,94%). Вероятно има 

непълни данни (липсата на ГД, данни за получени средства от ЦБ и други), при 

наличието на които, този процент би се повишил. Също така, инвестиционната 

програма на ОПР е планирана много амбициозно и индикативният бюджет от 

169,3 млн. лв. съответства на много по-голяма и развита община; 

 привлеченият финансов ресурс е реализиран небалансирано, но ритмично през 

годините. Няма „нулеви“ години при реализирането на общата финансова рамка, а 

единствено по част от приоритетните оси; 

 териториалното разпределение е сравнително добре балансирано – териториално, 

общината е разделена на две части. Тази, в която основно е съсредоточено населението 

на общината, получава инвестиции над средните, а другата, с минимална част от него 

- по-ниски. Като абсолютни стойности, към 92,34% от населението са насочени 69,89% 

от размера на средствата; 

 планираното разпределение по източници е запазено, като няма промяна в 

подреждането им. Двата източника, от които не са планирани средства, все пак 
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участват с общ дял от близо 9%. Двата основни източника не са изпълнени, което се 

отразява на цялостното финансово изпълнение на ОПР. 

При бъдещо планиране е необходимо залагането на по-обективен размер на бюджета 

с по-балансирано разпределение на средствата по приоритетни оси и източници. При 

изпълнението на програмата за реализация трябва да се осигурят проектна готовност и 

други мерки, така че да се търси максимално използване на наличните възможности и да 

не се допускат „нулеви години“ без постъпващи инвестиции по отделните приоритетни оси. 

Трябва да се търси баланс в териториалното разпределение и дори „наваксващи“ 

инвестиции в по-изостаналите територии, така че да им се даде шанс да се изравнят с по-

напредналите. 

6. ОЦЕНКА НА ОБЩОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ. 

Дълготрайното въздействие, което оказва реализацията на ОПР Белица 2014-2020 г., не 

може да бъде оценено непосредствено след приключване на плановия период, защото част от 

проектите имат хоризонт на изпълнение до 2022-2023 г., а при други трябва да мине време, за да 

се преценят икономическите и социалните ефекти от тях. Още повече, че 2020 година е уникална 

с това, че през месец март бе обявена световната пандемия от Covid-19, която засегна значителна 

част от социално-икономическия живот у нас. Това неминуемо оказа влияние върху планирането 

на капиталовите разходи на общините, текущите разходи и изпълнението на приетите бюджети. 

Голяма част от средствата на национално и местно ниво се насочиха към преодоляване на 

последствията и борбата с Covid-19. 

Настоящата обща оценка на въздействието на ОПР обхваща два етапа. Първият 

представя най-обобщено социално-икономическото състояние в общината по ключови 

демографски, социални и икономически показатели. Въпреки че те не са повлияни само от 

изпълнението на ОПР, може да се приеме, че тези показатели най-точно отразяват резултатите от 

провеждането на политики на регионално и местно ниво. 

Вторият етап представя резултатите от изготвените конкретни специфични за ОПР 

индикатори, които би следвало да отразяват ефектите от неговото изпълнение на територията на 

община Белица. 

6.1. ОБОБЩЕНО СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКО СЪСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ НА 

ОБЩИНАТА. 

Ключовите показатели за социално-икономическото състояние и развитие на общината са 

характеристиките на неговите население и икономика. Наличните данни позволяват да бъде 

направено сравнение между началото на периода на действие на ОПР (началото на 2014 г.) и 

неговия край (края на 2020 г.). 

Динамиката на населението в община Белица показва, че броят на населението за периода 

намалява, което е обща тенденция за цялата страна, с изключение на част от най-големите градове 

и единици други общини. В началото на периода на действие на ОПР Белица – към 31.12.2013 г., 

населението на общината е 9 762 души. В края му (към 31.12.2020 г.), то е 9 099 души (намаление 

с 663 души или със 6,8% за периода от 7 години). 

Коефициентът на раждаемост (брой раждания на 1000 души) за община Белица също 

бележи изменение в посока влошаване през периода, макар и минимално (с 0,05‰). Той намалява 
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от 8,68‰ до 8,63‰. В сравнение с другите нива на планиране, показателят за община Белица е 

по-лош спрямо този за област Благоевград (8,8‰) и Югозападния район (9,3‰), но е малко по-

добър от средния за страната (8,5‰). 

Коефициентът на смъртност (брой умрели на 1000 души от населението) също бележи 

негативна тенденция за разглеждания период, като тя е по-силно изразена, отколкото при 

раждаемостта. През 2013 г. коефициентът има стойност 10,72‰, а през 2020 г. се повишава до 

15,52‰. Коефициентът за област Благоевград е 16,4‰, за Югозападния район е 15,9‰ и 18‰ на 

национално равнище. В следствие пандемията от Covid-19 при данните за 2020 г. има влошаване 

на показателя с около 3 пункта. Коефициентът за община Белица има по-благоприятни 

стойности, отколкото на другите три нива на планиране. 

Естественият прираст в общината е отрицателен -63 души (за 2020 г.), като отново има 

влошаване спрямо прякото сравнение със стойностите към началото на периода (-20 души за 2013 

г.). Показателят механичен прираст е също с отрицателна стойност и в началото, и в края на 

разглеждания период, но има подобрение в стойностите при прякото сравнение между 2013 г. и 

2020 г. Негативните естествен и механичен прирасти съвкупно водят до трайното намаление в 

броя на населението в община Белица. 

Стойностите само на един показател (механичен прираст) бележат подобрение, а на 

друг (коефициент на раждаемост) - негативното изменение е незначително (-0,05‰). 

Отрицателните естествен и механичен прираст водят до намаляване на населението. 

Положително е, че раждаемостта се запазва на едно и също равнище (незначително 

намаление), но не може да компенсира влошаването при смъртността. Демографският 

проблем е актуален както в община Белица, така и на национално ниво и са необходими 

целенасочени действия за неговото разрешаване. Част от по-добрите или сходни показатели 

за общината спрямо областта, района и националното равнище показват, че Община 

Белица не изостава, но и не успява да пребори негативните тенденции. 

Таблица 3. Социално-икономически показатели на община Белица 

Показател 

(актуалност на данните) 

Стойност 

Изменение в началото на 

периода 

в края на 

периода 

брой на населението (към 31.12.2013 г. и 31.12.2020 г.) 9 762 9 099 -663 

коефициент на раждаемост (за 2013 г. и 2020 г.) 8,68‰ 8,63‰ -0,05‰ 

коефициент на смъртност (за 2013 г. и 2020 г.) 10,72‰ 15,52‰ +4,8‰ 

естествен прираст (за 2013 г. и 2020 г.) -20 -63 -43 

механичен прираст (за 2013 г. и 2020 г.) -52 -37 +15 
  

брой предприятия (към 2014 г. и 2020 г.) 236 245 +9 

брой заети лица (към 2014 г. и 2020 г.) 745 803 +58 

стойност на произведената продукция от 

нефинансовите предприятия (за 2014 г. и 2020 г.) 
18 894 000 лв. 22 507 000 лв. 3 613 000 лв. 

произведена продукция на 1000 д. 
(за 2014 г. и 2020 г.) 

1 941 031 лв. 2 460 050 лв. 519 019 лв. 

разходи за придобиване на дълготрайни 

материални активи (за 2014 г. и 2020 г.) 
2 009 000 лв. 1 777 000 лв. -232 000 лв. 

ниво на безработица (за 2013 г. и 2020 г.) 51,1% 38,4% -12,7% 

средна брутна годишна работна заплата 
(за 2012 г. и 2020 г.) 

4 926 лв. 9 388 лв. +4 462 лв. 

Източник: Авторски колектив, ИУПП®, по данни от НСИ и Дирекция „Бюро по труда“ 
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При икономическите показатели, общият брой на предприятията в общината бележи 

увеличение със символичните 9 броя (3,8%). Така, към края на 2020 г., развиват дейност 245 

предприятия, които са произвели продукция с финансов еквивалент от 22 507 хил. лв. (ръст с 19% 

за периода). Производителността на труда се повишава с 26,7% спрямо произведеното на 1000 

д., при положение, че броят на заетите лица се увеличава само със 7,8%. Единственият 

икономически показател, бележещ негативна тенденция, е размерът на разходите за инвестиции. 

Те намаляват с 13,1%. 

Нивото на безработицата бележи значително намаление с 24,9%, но остава много по-

високо от показателите на национално (5,1%), регионално (3,6%) и областно ниво (7,2%) за 2020 

г. Средната брутна годишна работна заплата бележи забележителен ръст с 90,6%. Но остава с по-

ниска стойност спрямо тази в областта (10 867 лв.), района (20 357 лв.) и на национално равнище 

(16 687 лв.). 

Икономическото развитие на общината бележи положителна тенденция. Има 

увеличение по всички разгледани показатели, с изключение на намаляващия размер на 

инвестициите при пряко сравнение между първата и последната година на разглеждания период 

на действие на ОПР Белица. 

Реализирането на ОПР Белица 2014-2020 г. е създало предпоставки за по-добро 

качество на живот в общината – има развитие на икономиката, инвестират се средства в 

подобряване на средата и предоставяне на качествени услуги на населението и бизнеса. 

Ниската позиция, от която стартира общината и тесният ѝ икономически профил – основно 

дърводобив и шивашка промишленост, са ограничаващи фактори за развитие. В следствие 

реализирането на ОПР се отчита икономическо развитие, съпътствано от подобрена 

инфраструктура и околна среда. Водената активна социална политика, заедно с икономическия 

ръст, би трябвало да са предпоставка за положително развитие и на демографските показатели, 

но такова към момента не се наблюдава. Като цяло, демографските тенденции по-трудно обръщат 

посоката си на развитие спрямо икономическите такива. 

6.2. СИСТЕМА ОТ ИНДИКАТОРИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА. 

За целите на наблюдението и оценката на ОПР е разработен „Механизъм за наблюдение и 

оценка на стратегически документи за местно развитие“. Индикаторите, които се определят за 

наблюдение, и на база които трябва да бъдат извършвани годишните оценки за изпълнението на 

ОПР обхващат косвени индикатори (индикатори за въздействие) – 10 броя; и преки 

индикатори (индикатори за продукт) – 38 броя. 

Отчитат се следните слабости при определянето и отчитането на индикаторите: 

 системата от индикатори няма ясна структура и обоснованост - индикаторите за 

въздействие не са обвързани с приоритетните оси, а индикаторите за продукт с 

конкретните мерки и дейности. Има приоритетни оси и мерки, за които няма заложени 

индикатори – т.е. системата от индикатори има съществени пропуски и не покрива 

цялостно стратегическата рамка на ОПР Белица; 

 няма определени междинни стойности за оценка, а за голяма част от 

индикаторите базовата стойност е „0“, което не позволява да се измери напредъка 

от началото до края на програмния период; 

 приложените матрични карти са базови и не са конкретно разработени и 

приложими за ОПР Белица 2014-2020 г.; 
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 има големи пропуски в периодичността на отчитане на индикаторите, като 

такова не е извършвано към нито един от наличните ГД - липсата на пълни данни 

затруднява пълната оценка, тъй като за дадени индикатори е важно изменението през 

годините и средните стойности за периода. В следствие на пандемията от Covid-19 и 

други събития, може да се получи изкривяване в интерпретацията на показанията на 

индикаторите, ако се сравняват само за началото и края, а не за целия период. 

За нуждите на ПО е изготвена Справка по матрицата на индикаторите към 2020 г. от 

страна на ОбА, която е непълна. Доколкото има налични данни, тези пропуски са отстранени. 

При отчитане на по-горните констатации е извършена оценка на изпълнението на 

индикаторите. Тя е направена спрямо наличните данни от Справката за изготвяне на ПО и от 

публични източници. Преглед на изпълнението на индикаторите вече е направено в т. 4. 

„Оценка на степента на постигане целите и устойчивостта на резултатите“. Обобщената 

оценка за изпълнението на индикаторите е следната: 

Индикатори за въздействие: 

 преизпълнени (>100%) - няма; 

 изпълнени (между 80% и 100%) – няма; 

 частично изпълнена (между 50% и 80%) са стойностите на 2 индикатора (20%); 

 не са изпълнени (<50%) целевите стойности на 5 индикатора (50%); 

 с отрицателно развитие (<0%) - няма; 

 изпълнението на 3 индикатора не може да бъде оценено, защото стойностите 

липсват, грешни са, или са компрометирани (30%). 

Няма изпълнени или преизпълнени индикатори за въздействие. Частично изпълнени 

са 20%, а неизпълнените са 50%. 

Индикатори за продукт: 

 преизпълнени (>100%) са целевите стойности на 10 индикатора (26,32%); 

 изпълнени (между 80% и 100%) са целевите стойности на 11 индикатора 

(28,95%); 

 частично изпълнени (между 50% и 80%) са стойностите на 2 индикатора (5,26%); 

 не са изпълнени (<50%) целевите стойности на 15 индикатора (39,47%); 

 с отрицателно развитие (<0%) - няма; 

 индикатори, които не могат да бъдат оценени - няма. 

Изпълнени или преизпълнени са 55,3% от индикаторите за продукт, докато делът на 

неизпълнените е 39,47%. 

Обобщено, изпълнени или преизпълнени са 21 от общо 48 индикатора за въздействие 

и продукт (43,75%), докато не са изпълнени 20 броя (41,67%). 
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Като Приложение 3 към настоящата ПО е представена „Обобщена система от индикатори 

за наблюдение и оценка“ с оценка на степента на постигането им и коментари по самите 

индикатори. 

7. ОЦЕНКА НА ЕФЕКТИВНОСТТА И ЕФИКАСНОСТТА НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ 

РЕСУРСИ. 

Оценката на ефективността и ефикасността е изготвена на базата на сравнителен и 

количествен анализи. 

Първият включва преглед на заложени в ОПР проекти и инициативи и доколко те са 

реализирани в периода 2014-2020 г. (още наричан „техническо изпълнение на ОПР“). Тъй като 

представеният към ОПР Белица индикативен списък с проекти не е изчерпателен, не може да се 

оцени степента на тяхната реализация. Всички проекти (представени в Приложение 1), отчетени 

в настоящата ПО са вече реализирани с незначителен брой такива, в процес на реализация и през 

новия програмен период 2021-2027 г. Всичко това налага оценката да бъде на базата 

реализирането на заложените мерки и дейности. Основата на този анализ е поставена в т. 4. 

„Оценка на степента на постигане целите и устойчивостта на резултатите“. Степента на 

ефективност се определя в следните граници: 

 ниска ефективност <50%; 

 средна ефективност 50%<=>80%; 

 висока ефективност >80%. 

Вторият анализ включва оценка на ефикасността, която се базира на връзката между 2 

фактора – използвани ресурси и постигнато изпълнение по приоритетни оси (ефективност). Чрез 

оценката се илюстрира доколко ефикасно са вложени ресурсите, като измерва изразходвания 

бюджет за постигането на всяка от приоритетните оси. 

7.1. ОЦЕНКА НА ЕФЕКТИВНОСТТА. 

7.1.1. Сравнение между заложените в Приоритетна ос I на ОПР дейности и изпълнението 

им. 

П1 е насочена към мерки в множество направления – подобряване на техническата и 

инженерната инфраструктури; облагородяването на средата; опазване на околната среда; 

управление на отпадъците; въздействие на пазара на труда, развитие на образованието, 

здравеопазването, социалните дейности, културата. Тази приоритетна ос е на първо място по 

размер на планираните (164,9 млн. лв.) и привлечените (55,1 млн. лв.) средства, но на последно 

място по степен на изпълнение (33,42%). 

По П1 са планирани 41 дейности. Отчетени са 164 осъществени проекта (най-много 

спрямо останалите приоритетни оси). При сравнение на заложените дейности и тяхното 

изпълнение се отчита че, 36 дейности са изпълнени, а 5 не са. Изпълнението на дейностите по 

приоритетната ос е 87,8%. Тя и заложените към нея дейности са с висока степен на 

ефективност. 
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7.1.2. Сравнение между заложените в Приоритетна ос II на ОПР дейности и изпълнението 

им. 

П2 е насочена към развитие на икономиката в община Белица. Тази ос е последна по 

размер на индикативните средства (635 хил. лв.), но втора по реално привлечените (10,4 млн. лв.) 

и първа по степен на изпълнение (1634,95%). 

По П2 са планирани 10 дейности. Отчетени са 11 осъществени проекта (на последно място, 

споделено с П3). При сравнение на заложените дейности и тяхното изпълнение се отчита, че 6 

дейности са изпълнени, а 4 не са. Изпълнението на дейностите по приоритетната ос е 60%. Тя 

и заложените към нея дейности са със средна степен на ефективност. 

7.1.3. Сравнение между заложените в Приоритетна ос III на ОПР дейности и изпълнението 

им. 

П3 е насочена към развитието на туризма в община Белица. Тази приоритетна ос е втора 

по размера на индикативните (2,6 млн. лв.) и трета на привлечените (2,4 млн. лв.) средства, с 

третото най-добро изпълнение, близко до пълно (93,13%). 

По П3 са планирани 10 дейности. Отчетени са 11 осъществени проекта (наравно с П2, на 

последно място по брой). При сравнение на заложените дейности и тяхното изпълнение се 

отчита, че 6 дейности са изпълнени, а 4 не са. Изпълнението на дейностите по приоритетната 

ос е 60%. Тя и заложените към нея дейности са със средна степен на ефективност. 

7.1.4. Сравнение между заложените в Приоритетна ос IV на ОПР дейности и изпълнението 

им. 

П4 е насочена към мерки за повишаване компетенциите на ОбА, предлаганите от нея 

услуги и развитието на партньорства. Тази приоритетна ос е на трето място по размер на 

индикативния (1,1 млн. лв.) и четвърта (на последно място) по размер на реализирания бюджет 

(1,6 млн. лв.), с втората най-добра реализация - 143,55%. 

По П1 са планирани 8 дейности. Отчетени са 23 осъществени проекта (на второ място от 

всички приоритетни оси). При сравнение на заложените дейности и тяхното изпълнение се 

отчита, че 8 дейности са изпълнени и няма неизпълнена. Изпълнението на дейностите по 

приоритетната ос е 100%. Тя и заложените към нея дейности са с висока степен на 

ефективност. 

7.2. ОЦЕНКА НА ЕФИКАСНОСТТА. 

Оценката на ефикасността е изготвена, базирайки се на сравнението на двата показателя 

– използвани ресурси и постигнато изпълнение. Тя дава представа за финансовата ефективност 

на ОПР Белица 2014-2020 г. Важно е да се подчертае, че не винаги финансовата ефективност е 

еквивалентна на социалните ползи – новоразкрити работни места, спестено време при 

административно обслужване, получаване на подкрепа и други. 

Въпреки това, графиката дава отправна точка и по същество тя прави съпоставка между 

вложените ресурси в проекти, техния брой и в каква степен те са допринесли за изпълнението на 

съответната приоритетна ос. В нея големината на кръга показва броя на реализираните проекти 

към всяка от приоритетните оси. Колкото по-голям е кръгът, толкова повече реализирани проекти 

има към нея. В същото време колко по-нагоре е по ординатната ос, толкова по-висок е процентът 
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на финансово изпълнение. А колкото е по-надясно по абсцисата – толкова повече средства са 

изразходвани в абсолютна стойност. 

Ефикасността е измерена без да бъдат взети под внимание средствата, получени от 

физическите и юридическите лица по т.нар. „плащания за единица площ“ за периода 2014-2020 

г. Това е така, защото те изначално не са били изрично планирани в ОПР, доколкото те са по-

скоро компенсаторни и не влияят в значителна степен за социално-икономическото развитие на 

общината, а и Общинска администрация няма как да влияе върху парични потоци по тях. 

Измерването на ефикасността не включва още средствата, които са получени по различни 

мерки, свързани с преодоляване на Covid-19 в размер на 112 хил. лв. – тъй като тези разходи 

възникват при форсмажорни обстоятелства и няма как да бъдат планирани или отчетени към 

дадена приоритетна ос в ОПР. 

Фигура 9. Сравнение между вложените ресурси в проекти, техния брой и приноса им към изпълнението 

на приоритетните оси на ОПР 

 

Източник: Авторски колектив, ИУПП® 

Графиката визуализира дисбаланса при изпълнението на ОПР на община Белица по 

приоритетни оси. Следва да се подчертае, че този дисбаланс се дължи основно на предвидените 

и изразходваните средства по отделните приоритетни оси. В този смисъл ниската ефикасност, 

показана на графиката, може да се интерпретира и като лошо планиране на средствата при 

изготвяне на ОПР Белица 2014-2020 г.: 

Приоритетна ос I. Развитие качеството на живот в община Белица е първа по размер 

на планираните средства (165 млн. лв.) и по стойността на осъществените проекти (55,1 млн. лв.). 

Броят на реализираните проекти е най-голям (164 броя). Финансовата реализация е най-слабата 

– 33,42%. Без съмнение, това е най-значимата приоритетна ос за ОПР Белица 2014-2020 г. и 

нейното непълно реализиране е основен фактор за неизпълнението на общата финансова рамка. 

П1 включва реализацията на множество важни проекти в различни направления, свързани с 

обновяването на инфраструктурата; образователните, здравните, социални и културни дейности; 

управление на отпадъците; опазване на околната среда и други, които изискват много ресурси и 

време за осъществяване. 

Приоритетна ос I

55 125 хил. лв.

33.42%

Приоритетна ос II

10 382 хил. лв.

1634.95%

Приоритетна ос III

2 426 хил. лв.

93.13%

Приоритетна ос IV

1 622 хил. лв.

143.55%
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Приоритетна ос II. Развитие на устойчива икономика в община Белица е с финансово 

изпълнение от 1634,95%. Това се дължи на незначителния финансов ресурс, планиран за тази 

основна приоритетна ос. При планирани средства от 635 хил. лв. (на последно място), стойността 

на осъществените проекти е 10,4 млн. лв. (второ място). Броят на реализираните проекти е малък 

(11 броя), но те са от съществено значение за подпомагане на малката местна икономика и 

насърчаване на активността на предприемачите и привличането на частни инвестиции. 

Приоритетна ос III. Развитие на туризма в община Белица е трета по размер на 

привлечените инвестиции (10,4 млн. лв.) и трета по изпълнение (93,13%). Броят на реализираните 

проекти е равен на тези по П2. Приоритетната ос е важна от гледна точка на желанието на община 

Белица да се развива като туристически център. Част от дейностите, свързани с развитието на 

туризма, са включени към П1 – „Създаване на „Център за обучение и квалификация в туризма““, 

„Поддържане на изградената туристическа материално-техническа база“, инвестиции във ВиК 

инфраструктурата на курортен комплекс „Семково“. 

Приоритетна ос IV. Съвременно административно обслужване в община Белица е на 

последно място по привлечените средства (1,6 млн. лв.), въпреки че е втора по реализация и има 

преизпълнение (143,55%). Втора е по брой на проектите – 23. Реализирането на приоритетната 

ос е свързано с функционирането на ОбА, която е пряко отговорна за реализирането на всички 

общински политики, включително и изпълнението на ОПР Белица 2014-2020. Реализираните 

успехи в изпълнението му са в резултат и на изпълнението на тази приоритетна ос в частност. 

Оценката на ефикасността при изразходване на средства може да се направи и чрез още 

една гледна точка – тази на произхода на финансовите ресурси за подпомагане на общинските 

приоритети за развитие. От тази гледна точка, Община Белица е високоефективна при 

изразходването на собствен ресурс, тъй като за всеки похарчен 1 лв. от общинския ресурс е 

успяла да привлече 7,64 лв. от други източници! 

8. ИЗВОДИ (ОБОБЩЕНА ОЦЕНКА) И ПРЕПОРЪКИ ОТНОСНО ПРОВЕЖДАНЕТО НА 

ПОЛИТИКАТА ЗА РЕГИОНАЛНО И МЕСТНО РАЗВИТИЕ. 

8.1. ОБОБЩЕНА ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПР БЕЛИЦА 2014-2020 ГОДИНА. 

При изготвяне на обобщената оценка са взети всички изводи, направени в предходните 

точки, като е разработена скала на оценка, която отговаря на следните въпроси: 

 Реализираните проекти съответстват ли на определената стратегическа цел на ОПР? 

 Съответстват ли изразходваните ресурси на заложените приоритетни оси? 

 Съответстват ли изразходваните ресурси на постигнатите резултати? 

 Постигнатите резултати дали се очаква да са устойчиви във времето? 

Целенасочено, настоящето обобщение е извършено на ниво „приоритетни оси“, защото в 

цялостната стратегическа рамка на ОПР те би следвало да са най-устойчиви. 

Използваната скала е тристепенна: 

 Приоритетната ос е изцяло осъществена 

 Приоритетната ос е частично осъществена 

 Приоритетната ос не е осъществена 
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Таблица 4. Обобщена оценка по приоритетни оси 

Приоритетна ос 
Оценка на 

изпълнението 
Коментар/препоръка 

Приоритетна ос I. Развитие 

качеството на живот в община 

Белица 

 

Приоритетната ос отговаря на стратегическата 

рамка. Реализирани са много голям брой 

проекти, които допринасят за високата степен 

на ефективност. 

Ниската финансова реализация се дължи не 

толкова на лошо изпълнение на П1, а по-скоро 

на прекалено амбициозната и нереалистична 

прогноза при бюджетирането и 

съсредоточаването над 90% от финансовия 

ресурс в тази приоритетна ос. 

Реализираните проекти водят до значително 

подобрение в редица направления – околна 

среда и облагородяване, техническа и 

инженерна инфраструктура, публични услуги. 

Осъществяването им ще има трайно 

въздействие върху развитието на общината. 

Препоръчително е да няма такава голяма 

концентрация на средства и разнородни 

дейности в един приоритет. 

Приоритетна ос II. Развитие 

на устойчива икономика в 

община Белица 

 

Приоритетната ос отговаря на стратегическата 

рамка. Реализирани са не голям брой проекти и 

е постигната средна степен на ефективност. 

Обратно на П1, тази приоритетната ос е силно 

подценена от финансова гледна точка, в 

резултат на което е преизпълнена (1634,95%). 

Мерките акцентират на най-важните 

потенциали за развитие на местната 

икономиката, но предложените дейности и 

ограничен бюджет не предполагат 

пълноценната им реализация. 

Препоръчва се по-добро и цялостно 

планиране. Местната икономика е основен 

двигател за развитието на една община. 

Приоритетна ос III. Развитие 

на туризма в община Белица 

 

Има основание за отделянето на туризма от 

останалата икономика в отделна приоритетна 

ос, от гледна точка на акцентирането върху 

развитието му. 

Реализирани са само 11 проекта. Отлична 

финансова реализация с преизпълнение, но 

средно ниво на ефективност. 

Само по първата мярка са предвидени и 

реализирани дейности със съществен принос за 

развитието на туризма. Дейности, отнасящи се 

до развитието на туризма са включени към П1, 

а не към П3 („Създаване на „Център за 

обучение и квалификация в туризма““, 

„Поддържане на изградената туристическа 

материално-техническа база“, „Ремонт на 

канализационна мрежа в КК „Семково““, 

„Възстановяване на ПСОВ за КК „Семково““). 
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Приоритетна ос 
Оценка на 

изпълнението 
Коментар/препоръка 

Приоритетна ос IV. 

Съвременно административно 

обслужване в община Белица 

 

Приоритетът е формулиран и структуриран 

добре. 

Почти отлична финансова реализация (93,13%) 

и високо ниво на ефективност. 

Важен за цялостното функциониране на ОбА и 

осъществяване на планираните политики, в 

частност изпълнението на ОПР. 

Източник: Авторски колектив, ИУПП® 

8.2. ИЗВОДИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПР ОТНОСНО ПРОВЕЖДАНЕТО НА 

ПОЛИТИКАТА НА РЕГИОНАЛНО И МЕСТНО РАЗВИТИЕ. 

Основните изводи, съдържащи се в ПО, имат за цел да характеризират провежданата 

местна политика по реализацията на ОПР. Очертават се слабите и положителните моменти от 

процеса на изпълнение на общинския план, които да бъдат ползвани както при реализацията на 

ПИРО 2021-2027 г., така и при евентуална негова актуализация. 

Изводите, които са направени в резултат от извършената последващата оценка, могат да 

бъдат систематизирани по следния начин: 

 ОПР на Белица е основният документ за управление и провеждане на интегрирана 

местна политика за устойчиво развитие на Общината; 

 Разработеният ОПР има слабости като структура, съдържание и обоснованост на 

предложената стратегическа рамка. Това е видно от констатираните технически и 

методически грешки; 

 Визията поставя отчетлив акцент върху общинската администрация, докато Мисията 

и Стратегическата цел дават различен акцент за развитие на общината от посоченото 

във Визията. От тази гледна точка, Визията, Мисията и Стратегическата цел не са 

достатъчно добре прецизирани и обвързани една с друга. Стратегическата цел повтаря 

Мисията. От по-тесен обхват във Визията се отива към по-широк в Стратегическата 

цел, а би трябвало да е обратното – Визията задава общата представа за желано 

развитие на общината, която се доразвива и детайлизира в по-долните нива на 

стратегическата рамка; 

 Приоритетните оси отговарят на поставената цел и кореспондират с плановите 

документи на областно и регионално ниво; 

 Част от мерките са разположени в грешни приоритетни оси, ако се има предвид 

логическото им разпределение в стратегическата рамка. Неясна остава ролята на 

повтарящата се във всички приоритетни оси последна мярка; 

 Липсва индикативна таблица на проектите към ОПР, като е налична единствено 

Индикативна финансова таблица и Програма за реализация. Това затруднява 

значително оценката на ОПР – теоретично всички дейности на територията на 

общината съдействат за нейното развитие в положителна или отрицателна посока. 

Значителните като обем извършени дейности през плановия период от 7 год. 

изключително затруднява анализа им и причисляването към стратегическата рамка на 

ОПР. Част от планираните дейности се приравняват на проекти, но други по-скоро 

представят набор от проекти за тяхното осъществяване. Дейностите и проектите не 

винаги означават едно и също нещо; 
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 Индикативният бюджет е прекалено амбициозен за функционалните и 

териториални характеристики на община Белица. С размера си отговаря на община 

от по-горно ниво, големина и развитие на икономиката. Това е и причина за отчетеното 

по-ниско изпълнение от планираното; 

 Не е наличен пълният брой от ГД за напредъка на изпълнението на ОПР. В този смисъл 

липсва цялата необходима информация за оценка на ОПР. Липсват важни детайли за 

споменатите проекти – каква е индикативната стойност, кога е започнал и кога 

завършва даден проект, какво е финансовото разпределение по години и по източници; 

 Системата от индикатори няма ясна структура и обоснованост – допуснати са 

технически, методически и логически грешки в тях. Установени са неточности при 

избора на индикаторите и определяне на показателите им, липсват базови стойности. 

Това затруднява отчитането и оценката им. Липсва междинна стойност за всички 

индикатори; 

 Изпълнението на индикаторите не е отчитано през годините; 

 Липсват ПрО и МО, които вероятно биха установили пропуските в ОПР и биха 

предложили поправки/актуализации за отстраняването им; 

 Финансовото изпълнение на ОПР е слабо (40,94%), но това се дължи най-вече на лошо 

и прекалено амбициозно планиране на ОПР Белица, а не поради слаба реализация на 

плана от страна на ОбА. Има два изпълнени над 100% финансово приоритети и един 

изпълнен над 93%. Слабият резултат се дължи изцяло на изпълнението на приоритетна 

ос I, която е с най-голяма индикативна и реализирана финансова тежест; 

 Значителното увеличение на дела на общинските средства при реализирането на 

ОПР показва ангажираността и възможностите на Общината за реализирането 

на плана. 

Финансовата реализация е на средно ниво, докато цялостната техническа 

реализация е на добро ниво (66,7%), като има само една неизпълнена мярка, чието наличие 

в стратегическата рамка е спорно (неколкократно дублирана). Отчетени са постигнати 

средни и високи нива на ефективност и ефикасност. 

Има нужда от подобрение на процесите по планиране и наблюдение на плана – 

изготвяне на ГД с отчитане на заложените индикаторите и използването им като ефективен 

инструмент за оценка и корекции в провежданите политики, за да се реализират поставените 

цели. 

Ефектите от прилагането на плана са видими и позитивни – икономиката на община 

Белица се развива в положителна посока; подобряват се образованието, здравеопазването, 

социалните услуги; обновява се техническата инфраструктура; ОбА функционира на добро ниво 

за община с характеристиките на Белица. 

8.2.1. Сравнение с изводите и препоръките на ПО на Регионалния план за развитие (РПР) 

на Югозападния район (ЮЗР) от ниво 2. 

С промени в ЗРР в сила от 13.03.2020 г. е отменено изготвянето на ПО на Областната 

стратегия за развитие на област Благоевград за периода 2014-2020 г. и на Регионална схема за 

пространствено развитие на област Благоевград за периода 2014-2020 г., но такъв е изготвен на 

Регионалния план за развитие на ЮЗР за периода 2014-2020 г. 
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Наличието на ПО на РПР на ЮЗР прави възможно настоящият доклад да бъде 

сравнен с подобен от по-високо йерархично ниво, т.е. да се сравни провеждането на 

политиките на регионално и местно развитие. Все пак, липсата на ПО на ниво област като 

междинно ниво, не дава възможност за пряко сравняване между отделните нива, тъй като ОПР и 

РПР на ЮЗР не са непосредствено разположени в йерархичната структура. 

Може да се направи сравнение в заключенията на ПО на РПР на ЮЗР и ПО на ОПР Белица 

относно напредъка по социално-икономическите показатели. Трябва да се отчете и сериозната 

диспропорция в района за планиране, в който се включва и столицата на страната - град София: 

 ЮЗР е единственият район от ниво 2, в който не се наблюдава намаление на 

населението. Това се дължи на нарастването на населението на област София 

(столица). Прогнозите на НСИ потвърждават устойчивостта на тенденцията на 

сравнителна демографска стабилност на района. При изключване на област 

София (столица) биха се отчели измененията в демографските профили на района 

и общината, които показват наличие на устойчива тенденция на намаляване на 

населението. 

 Социалното и икономическото развитие на ЮЗР и на община Белица се 

характеризират с положителна промяна на ключови макроикономически 

индикатори. 

 Продължава да не се наблюдава съществен напредък в преодоляването на 

вътрешнорегионалните различия в ЮЗР, като област Благоевград е пример за това. 

Различията по отношение на брутния вътрешен продукт на глава от населението се 

увеличават. Община Белица е пример за периферна, малка и с относително малко 

население община, с малка икономика, която се бори за развитието, но и е трудно да 

навакса изоставането от други, по-развити и облагодетелствани части на района. 

Тези сходства показват зависимостта на община Белица от процесите на по-горно ниво. 

Със своята големина и икономика, Общината не е съществен фактор на областно ниво, а още по-

малко на регионално. Това я поставя в неизгодна позиция на подчинение и зависимост от процеси 

от по-високо равнище. Въпреки това, общината има своите потенциали, показва по-благоприятни 

стойности на част от демографските показатели, спрямо останалите нива на планиране и 

реализира икономически напредък. 

При осъществяването на местните политики за развитие са необходими проява на 

ясно осъзнаване и приоритизиране на силните страни и потенциалите, решителност и 

последователност на действията, гъвкавост спрямо променящите се условия и проява на 

иновативност. 
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8.3. ИЗВОДИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПР ПО ПРИЕТИТЕ КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА. 

В долната таблица са систематизирани изводите, направени в ПО по критериите за оценка. Те могат да послужат на Общината за насока при 

бъдещи разработки на различни стратегически документи, свързани с провеждането на местна политика. 

Таблица 5. Изводи за изпълнението на ОПР, според приетите критерии за оценка 

Обоснованост Ефективност Ефикасност Устойчивост Прозрачност 

ОПР Белица страда от 

някои недостатъци при 

планирането. 

Налице е приемственост и 

обвързаност с планови и 

стратегически документи от 

предишни периоди и от други 

териториални равнища. 

Мисия, Визия и 

Стратегическа цел са 

неясно формулирани – 

необходимо е да са по-кратки 

и ясни, да има йерархична 

последователност между тях. 

Част от мерките и 

разпределението им между 

приоритетните оси са 

необосновани. 

Липса на индикативни 

проекти и установени 

проблеми в избора и 

отчитането на 

индикаторите. 

Финансова реализация от 

40,94%, като причина за 

това е надценения 

потенциал за привличане 

на инвестиции. Три от 

четирите приоритетни оси са 

с почти изпълнен или 

преизпълнен бюджет. 

Привлечен значителен 

финансов ресурс – 69,3 млн. 

лв. 

Изпълнени множество и 

съществени проекти, важни 

за развитието на община 

Белица. 

Пряко влияние на 

различни сфери от живота 

в общината – икономика, 

социални дейности, околна 

среда и инфраструктура, 

административен капацитет. 

Изразходването на 

ресурсите, при 

изпълнението на проектите 

в периода 2014 – 2020 г., е 

ефикасно, доколкото се 

провеждат съответните 

процедури по Закона за 

обществените поръчки, които 

позволяват получаването на 

най-добро съотношение 

цена/качество. 

Сравнението между 

заложените финансови 

средства и очакваните 

резултати с постигнатото към 

края на 2020 г., показва, че 

ефикасността на ОПР по 

приоритетни оси е на 

средно и на високо ниво. 

Голяма част от 

реализираните проекти 

имат дълготраен резултат, 
което неминуемо ще има 

устойчив ефект върху 

цялостното развитие на 

общината. От тях най-

забележими примери са 

проектите за 

инфраструктурно развитие. 

Инвестициите и 

положителното развитие на 

икономиката, социалните 

дейности и качественото 

административно 

обслужване са двигател на 

общото развитие. 

Реализацията на част от 

проектите продължава и 

след 31.12.2020 г., когато 

изтича периодът на действие 

на ОПР Белица 2014-2020. 

ОПР е леснодостъпен на 

интернет страницата на 

Общината. 

Нарушен е процесът по 

наблюдение и оценка на ОПР 

с липсата на ПрО, част от ГД 

и МО. 

По-значимите проекти, 

финансирани със средствата 

на ЕСИФ, имат бюджет за 

публичност, който се 

разходва за запознаване на 

обществеността с очакваните 

резултати. 

Източник: Авторски колектив, ИУПП® 
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9. ПРИЛОЖЕНИЯ. 

Приложение 1: Списък с реализирани проекти и дейности на ОПР Белица 2014-2020 г. 

Приложение 2: Обобщена таблица за финансовото изпълнение на ОПР Белица 2014-2020 г. 

Приложение 3: Обобщена система от индикатори за наблюдение и оценка на ОПР Белица 2014-

2020 г. 
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Приложение 1: Списък с реализирани проекти и дейности на ОПР Белица 2014-2020 г. 
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Приоритетна ос I. Развитие качеството на живот в 

община Белица 
55 124 532,05 4 903 897,34 34 900 704,38 13 605 304,28 0,00 1 714 626,05   

1 

Проект „Внедряване на 

енергоефективни мерки в 

образователната инфраструктура на 

община Белица - ОУ9 „Св. Паисий 

Хилендарски“, с. Краище“ 

  181 968,00   181 968,00                         

2 

Проект „Развитие на устойчива 

социална политика в Община Белица 

чрез създаване на Общинско 

предприятие „Звено за услуги в 

домашна среда““ 

  132 346,00   132 346,00                         

3 Проект „Децата-еднакви в различието“   219 522,02   219 522,02                         

4 
Проект „Шанс за активен и независим 

живот“ 
  352 922,39   352 922,39                         

5 

Проект „Инвестиции за възстановяване 

на щети по горите от горски пожари в 

землището на общ. Белица, обл. 

Благоевград“ 

  30 826,12   30 826,12                         

6 

Проект „Постигане на независимост и 

социална интеграция на възрастни и 

хора с увреждания на територията на 

Община Белица“ 

  366 769,68   366 769,68                         

7 

- 

9 

Проект „Домашни грижи за достоен 

живот“ (Патронажна грижа за 

възрастни хора и лица с увреждания) - 

3 проекта 

  455 010,57   455 010,57                         

10 

Проект „Реконструкция на общински 

сгради, в които се предоставят 

обществени услуги, с цел подобряване 

  73 743,40   73 743,40                         

                                                 
9 ОУ - Основно училище 
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на тяхната енергийна ефективност на 

територията на община Белица“ 

11 

Проект „Изграждане на спортна 

инфраструктура в УПИ10 XX, кв.16 по 

плана на с. Краище, общ. Белица“ 

  31 808,00   31 808,00                         

12 

- 

13 

Проект „Прилагане на мерки за 

социално-икономическа и 

образователна интеграция на уязвими 

групи в община Белица“ - 2 проекта 

  753 982,42   753 982,42                         

14 

Проект „Социално предприемачество 

без граници на територията на община 

Белица“ 

  385 477,55   385 477,55                         

15 
Проект „Осигуряване на топъл обяд в 

община Белица“ 
  1 053 317,93   1 053 317,93                         

16 

- 

28 

Ремонт и изграждане на ВиК мрежата - 

13 проекта 
  1 317 807,75 95 304,00   1 018 033,00   204 470,75                   

29 

Проект „Възстановяване на обекти с 

историческо и културно значение и 

запазване на материалното и 

нематериално културно наследство в 

Белица и Македонска Каменица“ 

  619 640,57   619 640,57                         

30 

Проект „Реконструкция и 

рехабилитация на общински пътища: 

„BLG1020 / II - 84, Якоруда - Разлог / 

жп гара Белица - Краище - Лютово - 

Бабяк – Орцево“, „BLG1021 / III - 8406 

(Белица - лет. Семково“  „BLG1024 / 

BLG1020, жп гара Белица - Лютово / 

Краище - Горно Краище“ 

  824 269,00   824 269,00                         

                                                 
10 УПИ - Урегулиран поземлен имот 
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31 

Проект „Реконструкция, оборудване и 

обзавеждане на образователна 

инфраструктура, включваща следният 

обект: СУ11 „Св. Св. Кирил и 

Методий“, град Белица“ 

  960 537,00   960 537,00                         

32 

Проект „Ремонт на покрива на сграда в 

община Белица, в която се предоставят 

три социални услуги в общността“ 

  81 398,14 31 502,14   49 896,00                       

33 

Проект „Основен ремонт на здравно 

заведение с промяна на 

предназначението за дом за социални 

услуги в град Белица“ 

  157 176,00     157 176,00                       

34 

- 

41 

Проект „Реконструкция и ремонт на 

уличната и пътната мрежа в населените 

места на община Белица“ - 8 проекта 

  3 124 731,80   2 139 442,00 985 289,80                       

42 
Ремонт на улица „Митко Саев“ в град 

Белица 
  100 886,00     100 886,00                       

43 

Проектиране на строително-монтажни 

работи и авторски надзор и изграждане 

на улично осветление в местността 

„Гарата“, община Белица 

  119 999,00     119 999,00                       

44 
Проект „Доизграждане на канализация 

в село Краище, община Белица“ 
  1 897 823,38     1 062 602,90   835 220,48                   

45 

Проект „Изпълнение на инженеринг 

(вкл. работно проектиране, строително 

- монтажни работи и авторски надзор) 

за повишаване на енергийната 

ефективност на Административна 

сграда на община Белица“ 

  180 001,00         180 001,00                   

                                                 
11 СУ - Средно училище 
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46 

Основен ремонт и текущ ремонт и 

поддържане на общинските пътища и 

улици на територията на община 

Белица за периода 2016-2019 г. 

  2 868 000,00     2 868 000,00                       

47 

Проект „Възстановяване на асфалтова 

улична настилка след подмяна на 

водопровод в село Бабяк, община 

Белица“ 

  172 678,49         172 678,49                   

48 

Възстановителни и укрепителни 

мероприятия по Бучиндолско дере в гр. 

Белица 

  194 114,00     194 114,00                       

49 

Проект „Пристройка, отредена за 

детска градина към обществена сграда 

с идентификатор № 77596.1.30.1 по 

К.К. и К.Р12. на с. Горно Краище, 

община Белица“ 

  339 078,23     339 078,23                       

50 Проект „Културен мост през вековете“   432 306,53   432 306,53                         

51 
Провеждане на общински празник 

„Европейски диалози“ 
  1 000,00   1 000,00                         

52 

Организиране на събития „Община 

Белица в годината на българското 

председателство на Съвета на ЕС“ 

  500,00   500,00                         

53 
Проект „Обичам природата – Аз 

участвам“ 
  2 708,00         2 708,00                   

54 

Програма „Българските библиотеки – 

съвременни центрове за четене и 

информираност“ 

  4 516,56     4 516,56                       

55 

Проект „Подобряване качеството и 

достъпността до природни 

забележителности в община Белица и 

община Македонска Каменица“ 

4 201 331,00   201 331,00                         

                                                 
12 К.К. и К.Р. - Кадастрална карта и кадастрални регистри 
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56 

Проект „Висококачествен интернет за 

местни жители и посетители в 

центровете на обществения живот“ 

(„WiFi4EU - насърчаване на интернет 

свързаността в местните общности“) 

  29 337,45   29 337,45                         

57 Механизъм „Лична помощ“   1 308 968,96     1 308 968,96                       

58 
Схеми „Училищен плод“ и „Училищно 

мляко“ 
  97 995,19   97 995,19                         

59 

Проект „Развитие на способностите на 

учениците и повишаване мотивацията 

им за учене чрез дейности, развиващи 

специфични знания, умения и 

компетентности (Твоят час)“ 

  105 927,00   105 927,00                         

60 
Проект „Образователна философия за 

ново поколение“ (Еразъм +) 
  11 760,00   11 760,00                         

61 
Проект „Нови възможности за грижа“ 

(личен асистент) 
  346 062,04   346 062,04                         

62 

Здравни медиатори по проект на 

Сдружение „Национална мрежа на 

здравните медиатори“ 

  138 059,00     138 059,00                       

63 „Регионална програма за заетост“   427 222,99     427 222,99                       

64 
Проект „Обучение и заетост за младите 

хора“ 
  26 000,00   26 000,00                         

65 
Изграждане на спортна площадка в с. 

Дагоново 
  80 126,56 2 335,00   77 791,56                       

66 
Проект „Доизграждане на стадиона в с. 

Краище“ 
  222 208,21     222 208,21                       

67 

Изграждане на открита спортна 

площадка и място за отдих в с. Горно 

Краище 

  74 011,00 14 011,00   60 000,00                       

68 
Проект „Основен ремонт на стадион, 

гр. Белица“ 
  48 640,00 48 640,00                           

69 
Разходи за дейности от спортния 

календар на общината 
  24 000,00 24 000,00                           
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70 
Разходи за дейности от културния 

календар на общината 
  177 755,20 177 755,20                           

71 Разходи за дейността на ФК „Белица“   45 640,00 45 640,00                           

72 

Разходи за дейностите по 

сметосъбиране и сметоизвозване; 

поддържане чистотата на териториите 

за обществено ползване; ликвидиране 

на микросметища и почистване 

коритата на дерета и реки  

  1 612 560,00 1 612 560,00                           

73 
Разходи за дейностите по зимното 

поддържане и снегопочистване  
  1 533 794,00 1 533 794,00                           

74 
Националната кампания „Да изчистим 

България заедно“ 
  15 000,00 15 000,00                           

75 

- 

76 

Ремонт и изграждане на напоителни 

канали в община Белица - 2 проекта 
  18 925,00 6 000,00   12 925                       

77 Ремонт на валевиците в Белица   7 000,00 7 000,00                           

78 

Монтиране на заграждения (огради) 

към църквите „Св. Димитър“ и „Св. 

Георги“ 

  3 500,00 3 500,00                           

79 
Национална програма „Квалификация 

2018“ 
  7 450,00     7 450,00                       

80 
Програма „Глобални библиотеки – 

България“ 
  1 508,00         1 508,00                   

81 Програма „Обучения и заетост“   1 831 701,52   1 831 701,52                         

82 Програма „Старт на кариерата“   168 500,00     168 500,00                       

83 Програма „Помощ за пенсиониране“   39 576,00     39 576,00                       

84 
Програма „Активиране на неактивни 

лица“ 
  105 449,07     105 449,07                       

85 

Разходи за функционирането на 

здравни кабинети в учебните и 

детските заведения  

  469 912,00 469 912,00                           
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86 

Проект „Градинката – да я 

пресъздадем, отново оживим и заедно с 

младите озеленим“ 

  8 289,00     8 289,00                       

87 
Изграждане на подпорна стена в с. 

Дагоново 
  9 571,00     9 571,00                       

88 
Извършен ремонт на полски и горски 

пътища 
  50 000,00 50 000,00                           

89 

Проект „Белица - посланик на малките 

планински общини в ЕС в Зимен 

празник 2018“ 

  5 571,33         5 571,33                   

90 Разходи за читалищна дейност   1 039 203,00 7 823,00   1 031 380,00                       

91 
Национална програма „Иновации в 

действие“ 
  4 600,00     4 600,00                       

92 

Национална програма 

„Информационни и комуникационни 

технологии“ 

  33 211,00     33 211,00                       

93 Проект „Подкрепа за успех“   251 598,00   251 598,00                         

94 Проект „Образование за утрешния ден“   22 486,00   22 486,00                         

95 

- 

96 

Проект „Активно приобщаване в 

системата на предучилищното 

образование“ - 2 проекта 

  17 896,00   17 896,00                         

97 

Ежегодни разходи за поддържане в 

добро техническо състояние на 

съществуващата материална база - 

спортна зала и стадион в град Белица, 

спортна зала и стадион в с. Краище 

  57 330,00 57 330,00                           

98 
Закупуване на съдове за разделно 

събиране на биоразградими отпадъци  
  10 600,00 10 600,00                           

99 

Проект „Предприемачество с 

планински релеф! Насърчаване на 

младежката инициативност към 

иновации и трансформации“ 

  16 814,00     16 814,00                       
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100 
Изграждане на места за отдих с 

барбекю в КК13 „Семково“ 
  5 000,00 5 000,00                           

101 

- 

109 

Доставка на оборудване, техника, 

компютри и програмни продукти за 

образователните институции в 

общината - 9 проекта 

  204 361,00 194 841,00   5 237,00   4 283,00                   

110 

Проект „Експониране на 

етнографското наследство и 

природните забележителности на 

община Белица с прилагане на аудио-

визуални компютърни технологии“ 

  393 709,00   393 709,00                         

111 
Изготвяне на инвестиционен проект за 

обект „Спортна площадка“, с. Бабяк 
  4 320,00 4 320,00                           

112 
Рехабилитация на улици в село Горно 

Краище и село Дагоново 
  1 955 785,00   1 955 785,00                         

113 

Благоустрояване на улици и 

изграждане на подпорни стени в с. 

Краище 

  1 176 747,00 13 000,00 1 163 747,00                         

114 

Проект „Реконструкция и 

доизграждане на част от 

водопроводната и канализационната 

мрежа и възстановяване на уличната 

настилка в с. Дагоново“ 

  1 344 324,00 12 555,00 1 331 769,00                         

115 

Проект „Подмяна на водопроводна 

мрежа в село Бабяк и изграждане на 

пречиствателна станция за питейни 

води с. Бабяк (първа фаза)“ 

  364 614,00     364 614,00                       

116 Ремонт на игрище, с. Краище   105 591,00     105 591,00                       

                                                 
13 КК – Курортен комплекс 
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117 

Проект „Реконструкция и 

доизграждане на част от 

канализационната и водопроводната 

мрежа и възстановяване на уличната 

настилка в село Горно Краище, община 

Белица. Изграждане на довеждащ 

колектор за отпадъчни води от село 

Дагоново до село Краище“ 

  5 838 490,00   5 838 490,00                         

118 
Обновяване и ремонт на сграда с 

идентификатор 39270.1.374.2 
  108 256,00 108 256,00                           

119 
Ремонт на обществена тоалетна в село 

Горно Краище 
  8 258,00 8 258,00                           

120 
Ремонт на път „Краище - Лютово - 

Бабяк - Орцево“ 
  292 407,00     126 351,00   166 056,00                   

121 
Ремонт на път „Елешница - границата с 

общ. Разлог - Черешово“ 
  64 172,00     23 330,00   40 842,00                   

122 
Основен ремонт на общински път 

„Белица - Семково“ 
  463 477,00     372 140,00   91 337,00                   

123 

Проект „Изграждане на довеждащ 

колектор за отпадни води от село 

Горно Краище до ПСОВ“ 

  3 606 822,00   3 606 822,00                         

124 

Реконструкция на общински път BLG 

3023 (/ III - 8406 / Белица - м. Адрианов 

чарк) 

  2 530 226,00   2 530 226,00                         

125 
Проект „Детски кът до паметник 

„Васил и Сава Кокарешкови““ 
  9 949,00         9 949,00                   

126 

Проект „Изграждане на 

канализационни съоръжения за 

пречистване на отпадъчни води за село 

Дагоново и село Горно Краище“ 

  3 826 088,00 19 500,00 3 806 588,00                         

127 

Укрепване на дере чрез бетоново 

корито и изграждане на плочест 

водосток в с. Горно Краище 

  125 405,00     125 405,00                       
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128 
Укрепителни мероприятия на дере, 

преминаващо през село Дагоново 
  116 146,00     116 146,00                       

129 
Благоустрояване на улици в с. Краище 

и Изготвяне на интегриран план 
  1 991 089,00   1 991 089,00                         

130 Ремонт на мост, с. Бабяк   2 368,00     2 368,00                       

131 Ремонт на читалище, с. Бабяк   14 905,00     14 905,00                       

132 
Ремонт на път „Белица - 

Драглище/границата с общ. Разлог“ 
  155 482,00     155 481,00   1,00                   

133 
Поддръжка и планов ремонт на 

пристройка към ДГ14, с. Краище 
  3 600,00 3 600,00                           

134 
Изграждане на метален мост над р. 

Места в с. Краище 
  42 872,00 42 872,00                           

135 Ремонт на сграда на НУ15, с. Дагоново   47 271,00 47 271,00                           

136 

Основен ремонт на общински път „Жп 

гара Белица - Краище - Лютово - Бабяк 

- Орцево“ 

  100 024,00     100 024,00                       

137 Проект „Независим живот“   324 996,00   324 996,00                         

138 
Изграждане на видео наблюдение в 

община Белица 
  10 900,00 6 000,00   4 900,00                       

139 
Изграждане на подпорна стена в с. 

Бабяк 
  58 648,00 16 649,00   41 999,00                       

140 
Изграждане на „Разолкова градинка“, 

гр. Белица 
  44 698,00 44 698,00                           

141 
Енергийно обследване и техническо 

проектиране на улично осветление 
  23 808,00 23 808,00                           

142 
Енергийно обследване на сградата на 

Община Белица 
  3 586,00 3 586,00                           

                                                 
14 ДГ - Детска градина 
15 НУ - Начално училище 
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143 
Енергийно обследване и проектиране 

на сградата на ОУ, с. Бабяк 
  33 552,00 33 552,00                           

144 

Рехабилитация на ул. „Димо 

Хаджидимов“ и ул. „Георги 

Андрейчин“, гр. Белица 

  588 674,00     588 674,00                       

145 Закупуване на техника за поддръжка   3 970,00     3 970,00                       

146 
Придобиване на статична електрическа 

печка 
  5 280,00 5 280,00                           

147 
Изграждане на архитектурни елементи 

за обслужване на отдиха и туризма 
3 5 545,00 5 545,00                           

148 

- 

152 

Придобиване на автобусни спирки - 5 

проекта 
  8 788,00     8 788,00                       

153 
Основен ремонт на тротоари, с. 

Кузьово 
  4 026,00     4 026,00                       

154 

- 

157 

Обновяване на площади и паркови 

пространства в община Белица - 4 

проекта 

  849 908,00     849 908,00                       

158 
Основен ремонт водопровод и 

доизграждане на ул. „Алекса Сачков“ 
  24 840,00 5 000,00   19 840,00                       

159 
Закупуване на лек автомобил за ДГ 

„Надежда“ 
  3 000,00 3 000,00                           

160 
Капиталов трансфер за болницата в гр. 

Разлог 
  2 000,00 2 000,00                           

161 Придобиване на озвучителна апаратура   7 500,00 7 500,00                           

162 
Изграждане на детска площадка в гр. 

Белица 
  10 000,00 10 000,00                           

163 
Придобиване на сграда за ОУ, с. 

Краище 
  50 400,00 50 400,00                           

164 
Поставяне на асансьор в сграда „Дом 

за социални услуги“ 
  14 700,00 14 700,00                           
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Приоритетна ос II. Развитие на устойчива икономика 

в община Белица 
10 381 953,66 2 768 066,00 4 002 757,46 0,00 3 611 130,20 0,00   

1 

Проект „Инвестиция за ново начало на 

млад предприемач в сферата на 

туризма“ 

  18 356,00   18 356,00                         

2 

Проект „Стартиране на производство 

на високоефективни, екологични 

пелети от остатъчни продукти в 

дървопреработването“ 

  11 286,00   11 286,00                         

3 

Проект „Изграждане на кланица в 

имоти № 03504.155.60 и 03504.155.63, 

землище на гр. Белица, общ. Белица, 

обл. Благоевград“ 

  1 505 299,25   860 171,00   645 128,25                     

4 

Проект „Подобряване на 

производствения капацитет в 

„ЛИФОЕТ - 2007“ ЕООД“ 

  184 000,00   128 800,00   55 200,00                     

5 
Проект „Отглеждане на биологични 

картофи“ 
  24 447,50   24 447,50                         

6 
Проект „Стартова помощ за създаване 

на стопанство на млад фермер“ 
  24 447,50   24 447,50                         

7 

Проект „Стартова помощ за развитието 

на земеделското стопанство на Фатиме 

Джемал Гагъм, в гр. Белица, община 

Белица, област Благоевград, за 

отглеждане на оранжерийни зеленчуци 

и трайни насаждения“ 

  24 447,50   24 447,50                         

8 

Проект „Предприятие за преработка на 

плодове и зеленчуци и закупуване на 

технологично оборудване в с.Дагоново“ 

  5 821 603,91   2 910 801,96   2 910 801,95                     

9 
Приходи от отдаване под наем на 

общински земеделски земи 
  280 173,00 280 173,00                           

10 
Приходи от отдаване под наем на 

общински гори и добита дървесина 
  2 477 093,00 2 477 093,00                           

11 
Изготвяне на Горскостопански план на 

община Белица 
4 10 800,00 10 800,00                           
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0
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0

2
0

<
 

Приоритетна ос III. Развитие на туризма в община 

Белица 
2 426 109,48 35 825,00 1 630 284,48 0,00 760 000,00 0,00   

1 

Проект „Подготовка на предпроектни 

проучвания за развитие на ски-туризма 

в планинските райони на Белица, 

България и Македонска Каменица, 

Македония“ 

4 138 151,48   138 151,48                         

2 

Поставяне на информационни табла и 

указателни табели към природни и 

исторически обекти и 

забележителности 

  2 000,00 2 000,00                           

3 
Изграждане на обект „Атракционно 

съоръжение“ 
  760 000,00       760 000,00                     

4 

Разходи за участие в международното 

туристическо изложение СМТ, 

Щутгарт (Германия) 

  3 500,00 3 500,00                           

5 

Разходи за участие в представяне на 

българските ЕДЕН дестинации на 

щанда на Министерството на туризма 

на изложение „Ваканция и Спа Експо“, 

гр. София 

  1 980,00 1 980,00                           

6 
Изграждане на екопътека „Гълъбово - 

Дуйова дупка - Бабячка чука“ 
  351 608,00   351 608,00                         

7 
Изграждане на екопътека „Парк за 

танцуващи мечки - Сухото езеро“ 
  360 306,00   360 306,00                         

8 

Изграждане на екопътека „Синево - 

Писовица - Дъба - Влаховец - Тепето - 

Саждина - Калливата Рампа - Парк за 

танцуващи мечки“ 

  430 440,00   430 440,00                         

9 

Изграждане на екопътека „Римския 

мост - Чирек - Бабячка чука - село 

Бабяк“ 

  349 779,00   349 779,00                         
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10 
Изграждане на архитектурни елементи 

за обслужване на отдиха и туризма 
1 5 545,00 5 545,00                           

11 Доставка и монтаж на 6 бр. билбордове   22 800,00 22 800,00                           

Приоритетна ос IV. Съвременно административно 

обслужване в община Белица 
1 622 120,48 327 341,00 458 923,48 757 487,00 0,00 78 369,00   

1 

Проект „Повишаване на 

квалификацията на служителите в 

администрацията на община Белица“ 

  119 441,00   119 441,00                         

2 

Основни и текущи ремонти на 

административна сграда на община 

Белица 

  417 847,00 62 583,00   296 881,00   58 383,00                   

3 

Проект „Подготовка на предпроектни 

проучвания за развитие на ски-туризма 

в планинските райони на Белица, 

България и Македонска Каменица, 

Македония“ 

3 138 151,48   138 151,48                         

4 

Проект „Подобряване качеството и 

достъпността до природни 

забележителности в община Белица и 

община Македонска Каменица“ 

1 201 331,00   201 331,00                         

5 
Доставка и монтаж на компютри, 

техника и оборудване за ОбА 
  35 750,00 19 646,00   16 104,00                       

6 
Изготвяне на Горскостопански план на 

община Белица 
2 10 800,00 10 800,00                           

7 

Изготвяне на задание за изработване и 

опорен план на „Общ устройствен план 

за Белица“ 

  36 720,00 6 480,00   15 120,00   15 120,00                   

8 
Основен ремонт на сграда на Кметство, 

с. Краище 
  147 917,00 18 392,00   129 525,00                       

9 
Закупуване на превозни средства за 

нуждите на ОбА 
  93 200,00 93 200,00                           
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10 

Проучване и проектиране на 

санитарно-охранителни зони около 

водоизточници, ползвани за питейна 

вода 

  15 500,00     15 500,00                       

11 
Изготвяне на ПУП-ПРЗ16 на гробищни 

паркове 
  27 146,00     27 146,00                       

12 
Изготвяне на проект за „Общ 

устройствен план на община Белица“ 
  165 378,00 13 647,00   146 865,00   4 866,00                   

13 
Ремонт на административни сгради в с. 

Орцево, с. Горно Краище и с. Бабяк 
  27 582,00 27 582,00                           

14 
Придобиване на машини и оборудване 

за Звено „Гори“ 
  3 719,00 3 719,00                           

15 
Закупуване на програмни продукти за 

ОбА 
  5 572,00 3 072,00   2 500,00                       

16 
Изграждане на пожароизвестителна 

система 
  4 646,00     4 646,00                       

17 
Изготвяне на проект „Канализация в с. 

Краище“ 
  8 000,00     8 000,00                       

18 
Изготвяне на проект „Реконструкция 

на улична мрежа в с. Краище“ 
  98 640,00 43 640,00   55 000,00                       

19 
Изработване на проект за превенция на 

пожарите в община Белица 
  3 000,00     3 000,00                       

20 
Изготвяне на проект за Читалище, гр. 

Белица 
  23 080,00 23 080,00                           

21 
Основен ремонт на сграда на Кметство, 

с. Черешово 
  10 000,00     10 000,00                       

22 
Основен ремонт на сграда на Кметство, 

с. Горно Краище 
  6 500,00 1 500,00   5 000,00                       

                                                 
16 ПУП-ПРЗ – Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване 
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23 

Изработване на проект за 

рехабилитация и модернизация на 

общинска инфраструктура - системи за 

външно изкуствено осветление на град 

Белица и село Краище 

  22 200,00     22 200,00                       

Covid-19 мерки 112 128,07 0,00 112 128,07 0,00 0,00 0,00   

1 

- 

13 

Преодоляване недостига на средства и 

липсата на ликвидност, настъпили в 

резултат от епидемичния взрив от 

COVID-19 - 13 проекта 

  112 128,07   112 128,07                         

ИЗПЪЛНЕНИЕ (с припокриване):   69 666 843,74 8 035 129,34 41 104 797,87 14 362 791,28 4 371 130,20 1 792 995,05   

Припокриване:   355 827,48 16 345,00 339 482,48 0,00 0,00 0,00   

ОБЩО ИЗПЪЛНЕНИЕ:   69 311 016,26 8 018 784,34 40 765 315,39 14 362 791,28 4 371 130,20 1 792 995,05   
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Приложение 2: Обобщена таблица за финансовото изпълнение на ОПР Белица 2014-2020 г. 

Приоритетна ос 

Местно публично 

финансиране 

(хил. лв.) 

Външно публично финансиране 

(хил. лв.) 

Частно 

финансиране 

(хил. лв.) 
ОБЩО 

Общински 

бюджет 

Общ 

дял (%) 

Централен 

бюджет 

Общ 

дял (%) 

Фондове 

на ЕС 

Общ 

дял (%) 

Други 

източници 

Общ 

дял 

(%) 

Фондове, 

фирми 

Общ 

дял 

(%) 

Приоритетна ос I. Развитие 

качеството на живот в община 

Белица 

4 904 7,04% 13 605 19,53% 34 901 50,10% 1 715 2,46% 0 0,00% 55 125 

Приоритетна ос II. Развитие на 

устойчива икономика в община 

Белица 

2 768 3,97% 0 0,00% 4 003 5,75% 0 0,00% 3 611 5,18% 10 382 

Приоритетна ос III. Развитие 

на туризма в община Белица 
36 0,05% 0 0,00% 1 630 2,34% 0 0,00% 760 1,09% 2 426 

Приоритетна ос IV. 

Съвременно административно 

обслужване в община Белица 

327 0,47% 757 1,09% 459 0,66% 78 0,11% 0 0,00% 1 622 

Covid-19 мерки 0 - 0 - 112 0,16% 0 - 0 - 112 

ОБЩО ЗА ОПР 2014-2020: 8 035 11,53% 14 363 20,62% 41 105 59,00% 1 793 2,57% 4 371 6,27% 69 667 

ОБЩО без припокриване: 69 311 
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Приложение 3: Обобщена система от индикатори за наблюдение и оценка на ОПР Белица 2014-2020 г. 

№ 
Индикатори за 

въздействие 
Специфична цел 

Източник на 

информация 

Мерна 

единици 

Базова 

стойност  

Отчетна 

стойност 

2020 г. 

Целева 

стойност 

(2020 г.) 

Изпълнение Коментар 

1 
Дял на населението със 

средно и по-високо 

образование 

Развитие на устойчива 

икономика; Развитие на 

човешкия потенциал 

НСИ % 36   50 
не може да се 

оцени 

В Справката, изготвена от ОбА, 

не е посочена стойност към 

2020 г. и няма общодостъпна 

такава 

2 Равнище на безработица 
Развитие на устойчива 

икономика 
НСИ % 60 38,4 20 

частично 

изпълнен 

(52,1%) 

Данните за 2020 г. са взети от 

Агенцията по заетостта. 

3 
Създадени / регионални 

клъстери и мрежи 

Развитие на устойчива 

икономика 

НСИ, ИСУН, 

ДФЗ17 
брой 0 0 2 

не е изпълнен 

(0%) 

В Справката, изготвена от ОбА, 

не е посочена стойност към 

2020 г. Стойността е по 

налични данни от други 

източници. 

4 
Реализирани проекти за 

разработени/внедрени 

иновации в общината 

Развитие на устойчива 

икономика 

НСИ, ИСУН, 

ДФЗ 
брой 0 2 10 

не е изпълнен 

(20%) 

В Справката, изготвена от ОбА, 

не е посочена стойност към 

2020 г. Отчетената такава е по 

допълнителни данни от ИСУН 

2020. 

5 
Реализирани проекти в 

областта на селското и 

горското стопанство 

Развитие на устойчива 

икономика 
ИСУН, ДФЗ брой 0 3 35 

не е изпълнен 

(8,6%) 

В Справката, изготвена от ОбА, 

не е посочена стойност към 

2020 г. Отчетената такава е по 

допълнителни данни от ИСУН 

2020. 

6 
Реализирани проекти в 

областта на леката 

промишленост 

Развитие на устойчива 

икономика 
ИСУН, ДФЗ брой 0 2 35 

не е изпълнен 

(5,7%) 

В Справката, изготвена от ОбА, 

не е посочена стойност към 

2020 г. Отчетената такава е по 

допълнителни данни от ИСУН 

2020. 

7 
Средна работна заплата 

в общината (годишна) 

Развитие на устойчива 

икономика 
НСИ лева 4 680 9 388 12 000 

частично 

изпълнен 

(78,2%) 

  

                                                 
17 ДФЗ – Държавен фонд „Земеделие“ 
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№ 
Индикатори за 

въздействие 
Специфична цел 

Източник на 

информация 

Мерна 

единици 

Базова 

стойност  

Отчетна 

стойност 

2020 г. 

Целева 

стойност 

(2020 г.) 

Изпълнение Коментар 

8 
Средногодишен 

туристически поток 
Развитие на туризма НСИ, МИЕТ18 брой 600   6 000 

не може да се 

оцени 

В Справката, изготвена от ОбА, 

не е посочена стойност към 

2020 г. и няма общодостъпна 

такава. 

9 
Лица обхванати от 

предоставяните 

социални услуги 

Предоставяне на 

качествени и ефективни 

социални услуги 

Община Белица брой 300 1 600 3 500 
не е изпълнен 

(45,7%) 
  

10 
Отпаднали ученици - в 

процент от всички, 

средногодишно 

Развитие на човешкия 

потенциал 
Община Белица % 1   0,01 

не може да се 

оцени 

В Справката, изготвена от ОбА, 

не е посочена стойност към 

2020 г. и няма общодостъпна 

такава. 

 

№ Индикатори за продукт Специфична цел 
Източник на 

информация 

Мерна 

единици 

Базова 

стойност  

Отчетна 

стойност 

2020 г. 

Целева 

стойност 

(2020 г.) 
Изпълнение Коментар 

Образование 

1 
Изграден център за 

обучение и 

квалификация в туризма 

Развитие на човешкия 

потенциал 
Община Белица брой 0 0 1 

не е изпълнен 

(0%) 
  

2 
Изготвяне на програма 

за ранно професионално 

ориентиране 

Развитие на човешкия 

потенциал 
Община Белица брой 0 0 2 

не е изпълнен 

(0%) 
  

3 

Реализирани 

информационни 

кампании за 

предотвратяване ранното 

отпадане от 

образователната система 

Развитие на човешкия 

потенциал 
Община Белица брой 0 4 7 

частично 

изпълнен 

(57,1%) 

  

4 

Осигурени нови 

компютърни 

конфигурации в 

училищата 

Развитие на човешкия 

потенциал 
Община Белица брой 0 106 60 

преизпълнен 

(176,7%) 
  

                                                 
18 МИЕТ – Министерство на икономиката, енергетиката и туризма (старо наименование, днес Министерство на икономиката и индустрията) 
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№ Индикатори за продукт Специфична цел 
Източник на 

информация 

Мерна 

единици 

Базова 

стойност  

Отчетна 

стойност 

2020 г. 

Целева 

стойност 

(2020 г.) 
Изпълнение Коментар 

5 

Разработване на 

стратегия за осигуряване 

на по-лесен достъп до 

целеви обучения за 

земеделски и горски 

стопани 

Развитие на човешкия 

потенциал 
Община Белица брой 0 0 2 

не е изпълнен 

(0%) 
  

6 

Проведено проучване на 

потребностите на пазара 

на труда в община 

Белица с цел повишаване 

компетенциите на 

учащите в тези области 

Развитие на човешкия 

потенциал 
Община Белица брой 0 1 4 

не е изпълнен 

(25%) 
  

7 
Реализирани проекти за 

участие в образователни 

и обучителни схеми 

Развитие на човешкия 

потенциал 
Община Белица брой 0 9 4 

преизпълнен 

(225%) 
  

8 
Реализирани проекти в 

областта на 

образованието 

Развитие на човешкия 

потенциал 
Община Белица брой 0 28 12 

преизпълнен  

(233,3%) 
  

Социални дейности и здравеопазване 

9 
Разкриване на Дневен 

център за възрастни хора 

с увреждания 

Предоставяне на 

качествени и 

ефективни социални 

услуги 

Община Белица брой 0 0 1 
не е изпълнен 

(0%) 
  

10 
Разкриване на Дневен 

център за деца с 

увреждания 

Предоставяне на 

качествени и 

ефективни социални 

услуги 

Община Белица брой 0 1 1 
изпълнен  

(100%) 
  

11 
Въведени нови социални 

услуги и практики 

Предоставяне на 

качествени и 

ефективни социални 

услуги 

Община Белица брой 0 5 6 
изпълнен  

(83,3%) 
  

12 

Център за обществена 

подкрепа: изграждане, 

стартиране и 

предоставяне на услуги 

Предоставяне на 

качествени и 

ефективни социални 

услуги 

Община Белица брой 0 1 1 
изпълнен  

(100%) 
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№ Индикатори за продукт Специфична цел 
Източник на 

информация 

Мерна 

единици 

Базова 
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13 

Разработване на планове 

и стратегии в областта на 

социалните и 

образователни услуги на 

общинско ниво 

Предоставяне на 

качествени и 

ефективни социални 

услуги 

Община Белица брой 0 4 4 
изпълнен  

(100%) 
  

14 

Осигуряване на достъпна 

среда за децата с 

увреждания - изградени 

рампи и подстъпи 

Предоставяне на 

качествени и 

ефективни социални 

услуги 

Община Белица брой 0 7 7 
изпълнен  

(100%) 
  

Благоустрояване, инфраструктура и транспорт 

15 
Населени места с изцяло 

изградена 

канализационна мрежа 

Подобряване 

условията на живот 
Община Белица брой 5 5 12 

не е изпълнен 

(41,7%) 
  

16 
Населени места с изцяло 

изградена водопроводна 

мрежа 

Подобряване 

условията на живот 
Община Белица брой 4 12 12 

изпълнен  

(100%) 
  

17 ПСОВ 
Подобряване 

условията на живот 
Община Белица брой 1 2 2 

изпълнен  

(100%) 
  

18 
Подобрени / 

рехабилитирани 

общински пътища 

Подобряване 

условията на живот 
Община Белица km 0 26 300 

не е изпълнен 

(8,7%) 
  

19 
Подобрена улична мрежа 

в лошо състояние 

Подобряване 

условията на живот 
Община Белица km 0 80 100 

изпълнен  

(80%) 
  

20 
Построени нови 

общински пътища 

Подобряване 

условията на живот 
Община Белица km 0 0 100 

не е изпълнен 

(0%) 
  

21 

Реализирани проекти в 

областта на инженерно-

техническата 

инфраструктура, 

благоустрояване и 

транспорт 

Подобряване 

условията на живот 
Община Белица брой 0 25 25 

изпълнен  

(100%) 
  

22 

Реализирани проекти за 

подобряване и 

поддържане на 

дребномащабна 

инфраструктура 

Подобряване 

условията на живот 
Община Белица брой 0 5 5 

изпълнен  

(100%) 
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Околна среда и води 

23 
Изградени депа за 

третиране на отпадъци 

Подобряване 

условията на живот 
Община Белица брой 0 1 1 

изпълнен  

(100%) 
  

24 
Премахнати 

нерегламентирани 

сметища 

Подобряване 

условията на живот 
Община Белица брой 0 7 5 

преизпълнен 

(140%) 
  

25 

Дял на населението 

обхванато от системата 

на организирано 

сметосъбиране и 

сметоизвозване 

Подобряване 

условията на живот 
Община Белица % 60 100 85 

преизпълнен 

(117,6%) 
  

26 Подменени контейнери 
Подобряване 

условията на живот 
Община Белица брой 0 441 200 

преизпълнен 

(220,5%) 
  

27 

Реализирани 

информационни 

кампании свързани с 

опазване на околната 

среда 

Подобряване 

условията на живот 
Община Белица брой 0 12 10 

преизпълнен 

(120%) 
  

28 
Реализирани проекти в 

областта на екологията и 

биоразнообразието 

Подобряване Община Белица брой 0 26 5 
преизпълнен  

(520%) 
  

Култура, спорт, туризъм 

29 
Проведени културно-

масови мероприятия 

Запазване и развитие 

на културно-

историческото 

наследство 

Община Белица брой 0 66 20 
преизпълнен 

(330%) 
  

30 
Новосъздадени 

туристически атракции 
Развитие на туризма Община Белица брой 0 3 5 

частично 

изпълнен 

(60%) 

  

31 
Обновени туристически 

атракции 
Развитие на туризма Община Белица брой 0 6 15 

не е изпълнен 

(40%) 
  

32 
Стратегически програми 

за развитие на туризма 
Развитие на туризма Община Белица брой 0 1 3 

не е изпълнен 

(33,3%) 
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33 
Новоизградени/обновени/ 

модернизирани културни 

обекти 

Запазване и развитие 

на културно-

историческото 

наследство 

Община Белица брой 0 2 10 
не е изпълнен 

(20%) 
  

34 

Международни 

туристически 

изложения/панаири, на 

които общината е 

представена 

Развитие на устойчива 

икономика 
Община Белица брой 0 3 40 

не е изпълнен 

(7,5%) 
  

35 
Създаден Съвет по 

въпросите свързани с 

туризма 

Развитие на устойчива 

икономика 
Община Белица брой 0 0 1 

не е изпълнен 

(0%) 
  

Икономика и общинска собственост 

36 
Енергийни обследвания 

на сгради, общинска 

собственост 

Подобряване 

условията и качество 

на живот 

Община Белица брой 0 11 38 
не е изпълнен 

(28,9%) 
  

37 

Сгради, общинска 

собственост, внедрили 

мерки за енергийна 

ефективност 

Подобряване 

условията и качество 

на живот 

Община Белица брой 0 6 32 
не е изпълнен 

(18,8%) 
  

38 

Реализирани 

информационни 

кампании сред бизнеса за 

алтернативни форми за 

осигуряване на заетост 

Развитие на устойчива 

икономика 
Община Белица брой 0 12 7 

преизпълнен  

(171,4%) 
  

 


