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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

Настоящият доклад представя резултатите от Междинната оценка на Общинския план за 

развитие (ОПР) на община Правец за периода 2014-2017 г. Тя е изготвена от „Фондация за 

прозрачни регламенти” (Изпълнител) в съответствие с нормативните изисквания и в 

изпълнение на Договор с администрацията на община Правец (Възложител). 

Общинският план за развитие (ОПР) на община Правец за периода 2014-2020 г. е 

основополагащ, стратегически документ и инструмент за управление, който очертава 

средносрочната перспектива за икономическо, социално, инфраструктурно и екологично 

развитие на общината. Планът съдържа подробен социално-икономически анализ и кратък 

SWOT анализ, на базата на който са аргументирани компонентите за стратегията на ОПР. 

Стратегията включва визия, конкретизирана в една основна цел и три стратегически цели, 

които се осъществяват в 9 приоритетни направления, допълнени от два хоризонтални 

приоритета. Визията и целите изразяват желаното бъдещо състояние на общината, докато 

приоритетните области очертават сферите от социално-икономическия живот на местната 

общност, където се насочват необходимите усилия на общинската администрация и нейните 

партньори за постигането на това желано състояние. Приоритетните области включват мерки 

и конкретни проекти, които са обобщени в индикативната финансова таблица на ОПР. ОПР 

съдържа описание на инструментите за неговото наблюдение и оценка, като индикатори и 

съвкупност от действия, включително разработването на Междинна оценка. 

1.1. НОРМАТИВНА РАМКА 

Междинната оценка на Плана за развитие на община Правец е разработена в съответствие с 

чл. 33 (1) от Закона за регионално развитие (ЗРР), който изисква изготвянето на обобщена 

преценка на общинското развитие между 2014 и 2017 година. Междинната оценка е 

нормативно планирана за средата на програмния период – 2017 г. Нейната роля е да 

анализира и оцени изпълнението на общинския план в първата половина от неговия период 

на действие, след което да формулира необходимите препоръки за корекции през 

следващите години. Значението на Междинната оценка е свързано с две главни направления: 

 оптимизиране съдържанието и изпълнението на ОПР до края на програмния период; 

 осигуряване на основа за изготвянето на Последваща оценка и на ОПР 2021-2027. 

Последващата оценка следва да се изготви с натрупване от 2014 г., тоест да включва и 

резултатите от Междинната оценка. По този начин констатациите на настоящия документ са 

неразделна част от общата оценка на общинското управление между 2014 и 2020 г. Според 

процеса по разработването, наблюдението и оценката на ОПР, Последващата оценка ще се 

изготвя през 2021 г., когато ОПР за периода 2021-2027 г. вече ще бъде разработен и ще се 

изпълнява. При тази последователност, констатациите на Междинната оценка ще бъдат 

основа за стратегическото планиране през следващия програмен период. 

Освен това, наблюдението и оценката на изпълнението на общинските планове за развитие 

се извършват за постигане на ефективност и ефикасност на стратегическото планиране, 

програмирането, управлението и ресурсното осигуряване на регионалното развитие. 

Резултатите от наблюдението и оценката на изпълнението на общинските планове за 
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развитие служат като основа за наблюдението и оценка на Областната стратегия за развитие, 

Регионалния план за развитие и съответно на Националната стратегия за регионално развитие 

(чл. 31, ал. 1 във връзка с чл. 9 от ЗРР). 

1.2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И СТРУКТУРА НА МЕЖДИННАТА ОЦЕНКА 

Предмет на настоящата разработка е степента на развитие на община Правец, свързано с 

изпълнението на проекти и дейности заложени в стратегията за реализация на ОПР. (Тук е 

място веднага да отбележим, че  действащият ОПР на Правец с хоризонт на изпълнение 2020 

г. не съдържа оперативна Програма за реализация с конкретни проекти и параметри за 

изпълнение, което е съществен пропуск за оценяване на напредъка по реализацията му.) 

Докато общинският план анализира и оценява състоянието и тенденциите на развитие в 

общината, Междинната оценка обхваща социално-икономическото развитие от гледна точка 

на изпълнението на ОПР. Оценката разглежда вложените инвестиции и ресурси в социалната 

сфера, икономиката, околната среда, културата, управлението и функционално-

пространственото развитие. Направените анализи акцентират върху дейностите за 

осъществяването на конкретните проекти и не разглеждат резултатите от изпълнението на 

регулярни дейности на общинската администрация. 

Целите на междинната оценка са: 

 Анализиране и оценка на резултатите от изпълнението на ОПР Правец в периода 2014-

2017 г.; 

 Формулиране на обосновани препоръки за актуализиране съдържанието на ОПР и 

дейностите за нейното осъществяване за остатъка от периода до 2020 г.;  

 Предприемане на необходимите действия за по-нататъшно изпълнение и наблюдение на 

ОПР, развитие на партньорства и осигуряване на информация във връзка с нейното 

изпълнение. 

Структурата на Междинната оценка включва четири раздела, дефинирани от чл. 33 (2) на ЗРР: 

 оценка на първоначалните резултати от изпълнението на общинския план за развитие 

(ОПР); 

 оценка на степента на постигане на целите на ОПР; 

 оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси; 

 изводи и препоръки за изпълнението на ОПР. 

Първите три компонента на документа са свързани с анализ и оценка на различните аспекти 

от изпълнението на ОПР. Четвъртият съдържа предложения за усъвършенстване и 

актуализация на плана и подходите за неговото приложение.  

Първият компонент на МО съдържа общ преглед на проектите и инициативите с принос към 

плана – реализирани или в процес на реализация в рамките на отчетния период. Тук са 

систематизирани различни проекти и инициативи по тяхната принадлежност към 

приоритетните области. Първата преценка завършва с идентифициране на неизпълнени 

ключови проекти и мерки, които не са подплатени с конкретни реализации. 
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Вторият компонент оценява степента в изпълнението на целите и приоритетните области, 

като надгражда оценката от първоначалните резултати. Стойностите на систематизираните 

проекти и инициативи са обобщени в обща финансова оценка за изпълнението на ОПР. В този 

елемент са сравнени актуалните и целевите стойности на индикаторите от ОПР.  

Третият компонент съдържа преценката на ефективността и ефикасността на изпълнението, 

базирана на съотношението между направените разходи и постигнатите ползи в рамките на 

целите и приоритетните области на ОПР. Този компонент синтезира информацията за 

проектите и индикаторите от предните части и добавя обзор на предприетите действия по 

изпълнението и наблюдението на ОПР – основна предпоставка за ефикасност и ефективност 

в управлението. 

Четвъртият компонент отразява най-важните констатации на МО и причините за моментното 

състояние. Изводите са ориентирани към: 

 проектите и инициативите; 

 индикаторите; 

 действията по изпълнението и наблюдението на плана. 

Конкретните препоръки са базирани на изводите и са разделени в две групи: 

 препоръки относно промяна на съдържанието на ОПР, включително необходимостта от 

актуализация; 

 препоръки за усъвършенстване на процесите по изпълнението и наблюдението на 

общинския план. 

1.3. ПОДХОД, КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА И ОСНОВНИ ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ 

Основният подход при разработването на междинната оценка съчетава  външната експертна 

оценка и консултации с общинската администрация. Оценката се формира от прилагането на 

добре познат и често използван инструментариум от методи като сравнителен и причинно-

следствен анализ, екстраполация, аналогия, критериална оценка, експертна оценка, 

селекция, синтез, индукция. Водещи в работата и избора на съответен метод са изискванията 

на утвърдените методически указания и техническото задание. 

Основните източници на информация за МО на ОПР включват: 

 Актуалният ОПР на община Правец (2014-2020); 

 Наличните годишни отчети/справки за изпълнението на плана до края на 2017 г.; 

 Изпълнени и действащи Секторни стратегии и програми на общинско ниво; 

 Официалните страници на УО на оперативните програми и единния информационен 

портал на Структурните фондове на ЕС; 

 Текуща статистика на НСИ. 

Изпълнителят е извършил оценката на база на надеждни статистически, фактологически и 

финансови данни от официалните източници на информация и от собствено проучване. 
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1.4. СТРУКТУРА И СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКЛАДА ЗА МЕЖДИННАТА ОЦЕНКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПР НА 

ОБЩИНА ПРАВЕЦ (2014-2020) ЗА ПЕРИОДА 2014-2017 Г. 

В структурно отношение оценката и докладът следват последователността, заложена в ЗРР и 

ППЗРР. Структурата на Доклада включва следното съдържание: 

 Въведение: Описание на законодателната рамка, целите, предмета и структурата на 

оценката, както и на процеса по разработването, наблюдението и оценката на ОПР; 

 Оценка на първоначалните резултати от изпълнението на ОПР: обща характеристика на 

първоначалните резултати; общение на изпълнените и неизпълнените проекти и 

инициативи по мерки (частта за неизпълнените проекти е непълноценно развита, поради 

факта, че ОПР Правец няма Програма за реализация);  

 Оценка на степента на постигане на целите и приоритетите на ОПР: Анализ и оценка на 

финансовото изпълнение на целите и приоритетите спрямо разчетите от ОПР (степен на 

финансово изпълнение по цели и приоритети); 

 Отчитане актуалните стойности на индикаторите от ОПР; 

 Оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси: оценка на 

ефективността; анализ и оценка на изразходваните финансови ресурси; анализ и оценка 

на организационните ресурси за изпълнение и наблюдение на ОПР – отчет на изготвените 

годишни доклади, тяхната структура и съдържание;  

 Изводи и препоръки за изпълнението на ОПР: формулиране на изводи по отношение на 

проектите и инициативите, индикаторите, начина за изпълнение на ОПР; формулиране на 

изводи по отношение на съдържанието и начина на изпълнение на ОПР. 
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2. ОЦЕНКА НА ПЪРВОНАЧАЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПР ПРАВЕЦ 

2.1. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ИЗПЪЛНЕНИТЕ ПРОЕКТИ И ИНИЦИАТИВИ 

Общинският план за развитие на община Правец се изпълнява чрез отделните проекти и 

инициативи с принос към стратегическите цели и приоритети на плана. За да бъдат оценени 

постигнатите резултати за периода 2014-2017 са систематизирани и анализирани проекти от  

следните източници на информация: 

 Годишни доклади за изпълнението на ОПР Правец през 2015, 2016 и 2017 г.; 

 Списъци с изпълнявани проекти от община Правец за периода 2014-2017 г.; 

 Информационна система за управление и наблюдение на структурните инструменти на 

ЕС в България за периода 2007-2013 г.; 

 Информационна система за управление и наблюдение на структурните инструменти на 

ЕС в България за периода 2014-2020 г.; 

 Списък с проектите и субсидиите по ПРСР 2007-2013. 

Всички отчетени проекти и инициативи са отнесени към конкретен приоритет, специфичните 

цели и мерките на общинския план, като са обхванати три основни категории: 

 проекти и инициативи, които са завършени през отчетния период. Тук се присъединяват 

проекти и инициативи, които са започнати преди утвърждаването на ОПР Правец 2014-

2020. Мотивът за разглеждането им от Междинната оценка е свързан с техния принос към 

постигането на приемственост между развитието на общината през изминалия и 

настоящия програмен период. При финансовото отчитане на тази категория, където е 

имало детайлна финансова информация, са представени бюджетите за годините на 

изпълнение в рамките на периода 2014-2017 г.; 

 проекти и инициативи, които са изцяло реализирани през отчетния период; 

 проекти и инициативи, които са в процес на реализация, включително оценени и 

договорени проектни предложения в рамките на отчетния период. 

Въпреки, че реалното финансово изпълнение и отчитане на последната категория излиза 

извън времевата рамка на отчетния период, тя се разглежда като неразделна част от усилията 

и предприетите действия, които съответстват на целите и приоритетите на ОПР. 

По този начин са отчетени общо 86 проекта със стойност на финансовото изпълнение 

от 34 388 380 лв. Значителният брой проекти и инициативи и обща финансова стойност са 

основание за положителна първоначална оценка относно изпълнението на ОПР Правец. Тази 

обща констатация ще бъде конкретизирана с детайлни количествени анализи по отделните 

приоритети и източници на финансиране. Резултатите от изпълнението на ОПР ще бъдат 

интерпретирани като съвкупност от конкретни причинно-следствени връзки, които ще 

мотивират окончателните становища на Междинната оценка. 

Характеристиките на отчетените 86 проекта са следните: 

 общото финансово изпълнение достига 34 388 380  лв. със средна стойност на проектите 

от 399 860 лв. Трябва да се вземе под внимание, че за част от отчетените проекти липсва 
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финансова информация, с което те не допринасят към общата стойност. Без тези проекти, 

средната стойност се увеличава до 648 840 лв; 

 3 проекта са на стойност под 10 000 лв.; 

 14 проекта са в групата на стойностите между 10 000 и 100 000 лв.; 

 27 проекта са в групата на стойностите между 100 000 и 1 000 000 лв.; 

 9 проекта са със стойност над 1 000 000 лв.; 

 33 проекта и реализации нямат остойностен принос към изпълнението на ОПР заради 

липсата на данни за финансова стойност. 

Най-висока средна стойност за проект е отчетена в Приоритет 3.2. „Приоритет 2: Интегрирано 

управление на водите“, което отразява съсредоточаването на малък брой инфраструктурни 

проекти с голяма стойност в рамката на приоритета, включително проекти за реконструкция 

и изграждане на ВиК мрежи и съоръжения с финансиране по ПРСР 2007-2013 и централния 

бюджет. Общото финансово изпълнение на петте проекта с принос към управлението на 

водите е 13 651 650 лв., което се равнява на значителен дял от 39,70%.  

Обратно, най-ниската средна стойност е отчетена в Приоритет 2.3. „Повишаване и 

поддържане на квалификацията на работната сила“, където попадат проектите за 

осигуряване на обучения и заетост – малко на брой, но и с много ниски стойности, което 

разкрива ограничените инвестиции за насърчаване на икономическата активност и заетостта 

в общината. Четирите отчетени проекта достигат едва 130 870 лв., разпределени между 

източниците на ОПРЧР 2007-2013 и Национална програма на МТСП, Агенция по заетостта. 

Най-много проекти и инициативи са свързани с Приоритет 2.2. „Повишаване на културния и 

образователен статус на населението“, което показва регулярните дейности в подкрепа на 

образованието и културния живот в община Правец. Преобладават отчетените проекти за 

повишаване на качеството на предучилищното и училищното образование чрез „меки“ мерки 

за подобряване на методиките и програмите за обучение, както и ремонтните дейности за 

училища и детски градини. По-малък дял са проектите в областта на културната сфера, а най-

малко остават проектите за развитие на спорта, които също са компонент от тематичния 

обхват на приоритета. Въпреки големия брой проекти, приоритетът формира едва 1 546 830 

лв. или 4,50% от обобщения финансов резултат за ОПР Правец през първите три години от 

неговото изпълнение. Това е знак както за изпълнението на проекта чрез малки по стойност 

„меки“ мерки и регулярни, но частични ремонтни дейности в сферата на образованието, така 

и за значителния брой на проектите без остойностен принос заради липсата на данни за 

стойност.  

Най-малко са проектите в изпълнение на Приоритети 1.2. „Насърчаване на инвестиционната 

активност“ и 2.1. „Подобряване на достъпа до здравни услуги и повишаване на тяхното 

качество“ – по 3 в двата приоритета. Инвестиционната активност в общината е подобрена в 

резултат на три проекта на бизнеса, като финансовият еквивалент на този тип инвестиции от 

общо 4 094 840 се дължи най-вече на един конкретен проект – „Разширяване на дейността в 

ГРИППА АД чрез внедряване в производство на многослойно PET фолио и термоформовъчни 

опаковки от PET фолио“ на стойност от  3 701 190 лв. по ОПРКБИ 2007-2013 г. Прави 
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впечатление, че фирмите от община Правец до момента не участват по новата ОПИК 2014-

2020. Трите проекта за подобряване на достъпа до здравни услуги представляват 

информационни кампании и предоставяне на здравно консултиране, заради което са с малка 

тежест спрямо общия финансов отчет на ОПР Правец. 

Фигура 1. Общо изпълнение на ОПР Правец 

 

Приложената графика нагледно представя приоритетите с добро съотношение между брой 

проекти и средна стойност – това са приоритети 1.3. „Подобряване на енергийната 

ефективност и рационално използване на енергийните ресурси“ (11 проекта със средна 

стойност от 484 780 лв.) и 4.1. „Инфраструктура“ (част от двата т. нар. „хоризонтални 

приоритета“ с 15 проекта при средна стойност от 447 730 лв.). През отчетния период община 

Правец изпълнява последователна политика за подобряване на енергийната ефективност в 

общината, подкрепена от конкретни проекти за енергийна ефективност на сгради и 

енергоспестяващо улично осветление, като преобладават проектите за многофамилни 

жилищни сгради по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни 

жилищни сгради (НПЕЕМЖС). Инфраструктурните проекти са представени от реконструкция 

на общински пътища и улици в рамките на населените места, обновяване на публични 

пространства, вкл. обществени зелени площи и междублокови пространства. Отчетени са и 

два проекта за обновяване на храмове. По този начин става ясно, че досегашният напредък по 

изпълнението на ОПР Правец е разпределен най-вече между приоритети Приоритет 3.2. 
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„Интегрирано управление на водите“ (39,7% от общото финансово изпълнение), 4.1. 

„Инфраструктура“ (19,53% от общото финансово изпълнение) и 1.3. „Подобряване на 

енергийната ефективност и рационално използване на енергийните ресурси“ (15,51% от 

общото финансово изпълнение). Още два приоритета отбелязват добро изпълнение, като по 

отношение на Приоритет 1.2. „Насърчаване на инвестиционната активност“ (11,91% от 

общото финансово изпълнение) се дължи на един конкретен проект, а при Приоритет 1.1. 

„Развитие на приоритетни сектори“ (6,99% от общото финансово изпълнение) на по-

балансирано изпълнение, но изцяло свързано с местния туристически продукт. Останалите 6 

приоритета допринасят с едва 6,37% от сборния финансов резултат на ОПР Правец. 

Следващата таблица обобщава първоначалните резултати от изпълнението на отделните 

приоритети в общинското развитие. В предложеното обобщение е посочен и отчетлив 

недостатък на ОПР Правец – някои специфични цели и мерки на отделните приоритетите се 

дублират. Проектите, които съответстват на повторените специфични цели и мерки са 

съотнесени към тези, към които имат по-директен принос. Това създава дисбаланс в 

изпълнението на част от приоритетите, при които остават предвиждания без отчитане на 

проекти. 

Приоритет Резултат 

Приоритет 1.1. „Развитие на приоритетни 

сектори“ 

 

По-ниска средна стойност в сравнение с 

усредненото ниво при 8 отчетени проекта от общо 

86 – приоритетът формира 6,99% от инвестициите 

от рамката на ОПР Правец; 

Небалансирано изпълнение в рамките на 

приоритета, като до момента са отчетени проекти 

единствено за културен и селски туризъм; 

Липсват отчетени инвестиции в подкрепа на 

селското стопанство; 

Прогресът на приоритета е резултат от успешното 

привличане на инвестиции от ПРСР 2007-2013; 

Специфична цел 1.1.3. „Реконструкция и 

модернизация на транспортната инфраструктурата, 

с цел привличане на инвестиции“ остава без 

отчетени проекти, тъй като инфраструктурните 

транспортни проекти са предмет най-вече на 

Приоритет 4.1. „Инфраструктура“ 

Приоритет 1.2. „Насърчаване на 

инвестиционната активност“ 

 

Висок дял от общото финансово изпълнение, но 

при много малък брой проекти – 11,91% при само 3 

отчетени проекта; 

Зависимост на общия напредък по приоритета от 

един единствен проект на частния сектор по 

ОПРКБИ 2007-2013; 
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Приоритет Резултат 

Изпълнението на приоритета е съсредоточено в 

една от заложените специфични цели; 

Липсват проекти в подкрепа на привличането на 

чуждестранни инвестиции, развитие на селското и 

горското стопанство; 

Обхватът на приоритета по отношение на селското 

стопанство дублира част от предходния приоритет 

Приоритет 1.3. „Подобряване на енергийната 

ефективност и рационално използване на 

енергийните ресурси“ 

 

Общо 11 броя или 13% от всички отчетени проекти 

с висока средна стойност определят значителна 

тежест на приоритета в общото изпълнение на ОПР 

Правец; 

Преобладаващ дял на проектите и инвестициите за 

подобряване на енергийната ефективност в 

многофамилни жилищни сгради с финансиране от 

НПЕЕМЖС 

Приоритет 2.1. „Подобряване на достъпа до 

здравни услуги и повишаване на тяхното 

качество“ 

Ограничен принос в общото изпълнение, резултат 

от едва 3 проекта с ниската средна стойност от 

81 170 лв.; 

Трите осъществени проекта са свързани със 

здравно консултиране и провеждане на 

информационни кампании 

Приоритет 2.2. „Подобряване на достъпа до 

здравни услуги и повишаване на тяхното 

качество“ 

Най-голям брой отчетени проекти, но при ниска 

средна стойност, с което приоритетът  е отчетен с 

1 546 832 лв. или едва 4,50% от общия финансов 

резултат на общинския план; 

Комбиниране на различни финансови източници, 

вкл. общински бюджет, оперативни програми през 

изминалия и настоящия програмен период (ОПРЧР 

и ОПНОИР), Проект "Красива България", други 

национални и международни програми; 

Голям дял на проектите в подкрепа на 

образованието 

Приоритет 2.3. „Повишаване и поддържане 

на квалификацията на работната сила 

активност“ 

Незначителен брой проекти и принос в общото 

изпълнение; 

Четирите изпълнени проекта допринасят за една от 

трите дефинирани специфични цели – Специфична 

цел 2.3.3. „Повишаване степента на заетост“; 

Липсват инициативи за квалификация, 

преквалификация и обучения на работната сила 
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Приоритет Резултат 

Приоритет 3.1. „Управление на отпадъците в 

съответствие с изискванията на европейската 

и националната нормативна уредба“ 

Незначителен брой проекти и принос в общото 

изпълнение; 

Двата отчетени проекта нямат остойностен принос 

към изпълнението на плана 

Приоритет 3.2. „Интегрирано управление на 

водите“ 

Малък брой проекти при най-голяма средна 

стойност на проект и общо финансово изпълнение 

от 13 651 650 лв.;  

Инфраструктурни проекти със значителен бюджет, 

свързани с ВиК системите на общината и 

пречистването на отпадъчните води; 

Комбиниране на европейско (ПРСР 2007-2013) и 

национално финансиране 

Приоритет 3.3. „Устойчиво управление на 

горите, опазване и поддържане на 

защитените територии и биоразнообразието, 

смекчаване на последствията от промените в 

климата“ 

Незначителен брой проекти и принос в общото 

изпълнение 

Приоритет 4.1. „Инфраструктура“ 

Голям брой отчетени проекти при съответствие 

между обем проекти и обем разходени средства; 

Преобладаващ дял на проектите в подкрепа на 

Специфична цел 4.1.1. „Развитие на транспортната 

инфраструктура“ и Специфична цел 4.1.4.  

„Развитие на обществената, културна и религиозна 

инфраструктура“ в частта ремонт и реконструкция 

на площадни и паркови пространства; 

Комбиниране на различни финансови източници; 

Част от обхвата на Специфична цел 4.1.4.  

„Развитие на обществената, културна и религиозна 

инфраструктура“ се дублира с Приоритет 2.2. 

„Подобряване на достъпа до здравни услуги и 

повишаване на тяхното качество“, поради което 

ремонтните дейности на образователна 

инфраструктура не се отчетени тук, а към 

секторния приоритет 

Приоритет 4.2. „Административен капацитет“ 

Незначителен брой проекти и принос в общото 

изпълнение, свързани с проект по ОПАК 2007-2013, 

изготвяне на ОУП на община Правец и капиталови 

разходи от общинския бюджет за техническо 

оборудване на общинската администрация 

Обобщените резултати потвърждават положителния извод за значителния напредък по 

изпълнението на ОПР Правец, който не е равномерно разпределен между отделните 
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приоритети. В рамката на общото изпълнение се наблюдават значителни дисбаланси между 

броя проекти и усвоените/разходени средства. Пет от общо единадесет приоритета формират 

93,63% от общото финансово изпълнение до момента. 

Таблица 1. Общо изпълнение на ОПР Правец 

Приоритетна област 

Общо 
финансово 
изпълнение 

/хил. лв/ 

% от общото 
изпълнение 

Брой проекти 
Средна стойност 

/хил. лв/ 

Стратегическа цел 1 11 830,14 34,40% 22 537,73 

Приоритет 1.1 2 402,75 6,99% 8 300,34 

Приоритет 1.2 4 094,84 11,91% 3 1 364,95 

Приоритет 1.3 5 332,55 15,51% 11 484,78 

Стратегическа цел 2 1 921,20 5,59% 36 53,37 

Приоритет 2.1 243,50 0,71% 3 81,17 

Приоритет 2.2 1 546,83 4,50% 29 53,34 

Приоритет 2.3 130,87 0,38% 4 32,72 

Стратегическа цел 3 13 651,65 39,70% 9 1 516,85 

Приоритет 3.1 0,00 0,00% 2 0,00 

Приоритет 3.2 13 651,65 39,70% 5 2 730,33 

Приоритет 3.3 0,00 0,00% 2 0,00 

Хоризонтални 
приоритети 

6 985,39 20,31% 19 367,65 

Приоритет 4.1 6 715,94 19,53% 15 447,73 

Приоритет 4.2 269,45 0,78% 4 67,36 

За всички проекти 34 388,38 100,00% 86,00 399,86 

 

2.2. ОБОБЩЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИТЕ ПРОЕКТИ ПО СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ 

За оценка на постигнатия напредък по изпълнението на целите и приоритетите на общината 

през първата половина от настоящия планов период (2014–2017) е направен анализ за 

реализирането на Визията, Стратегическите цели, Приоритетите и заложените в тях мерки и 

конкретни проекти.  

Визията, целите и приоритетите за развитие на общината са формулирани на базата на 

изводите от социално-икономическия и SWOT-анализа.  

Визията отразява желанието за достигане на определено ниво на развитие на община Правец 

за периода 2014-2020 г.:  

Община Правец – привлекателен за живот и работа екологично чист район, ефективно 

използваща своя потенциал за постигане на устойчив растеж, създаване на нови 

работни места, бизнес и туризъм, със съхранено природно и културно наследство. 

Достигането на желаното състояние в развитието на общината очертано във Визията е 

формулирано като обща цел за периода 2014-2020 г.: 
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Устойчиво местно развитие, постигане на икономически растеж, подобрено качество 

на живот, съхранени културни и исторически ценности. 

Общата цел ОПР Правец за периода 2014-2020 г. е конкретизирана в три стратегически цели: 

1. Икономическо развитие; 

2. Социално развитие; 

3. Опазване на околната среда и действия по изменението на климата. 

На базата на анализ на силните и слабите страни, възможностите и рисковете пред община 

Правец, към всяка от трите стратегически цели са очертани по три приоритетни 

области и отделно са формулирани още 2 хоризонтални приоритета (общо 11 

приоритета). Във всяка една от тези приоритетни области са формулирани специфични 

цели, които от своя страна съдържат конкретни мерки и проекти за тяхното осъществяване. 

Междинната оценка систематизира различните проекти и инициативи с принос към 

стратегическите цели и приоритети на ОПР. Пълният списък на проектите е част от структурата 

на документа и е представен в Приложение №1. Списък с проектите в община Правец. Тук е 

направен обзор на резултатите от гледна точка на тяхната принадлежност и насоченост към 

специфичните цели и мерките на плана. 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ  1.  ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ 

Тази стратегическа цел се осъществява основно в три приоритетни направления. 

ПРИОРИТЕТ 1.1. Развитие на приоритетни сектори 

Специфична цел 1.1.1: Развитие на туризма на базата на природните 

забележителности и културно-историческото наследство 

Целта предвижда предприемането на две мерки: Мярка 1.1.1.1. „Разработване на програма 

за развитието на туризма 2014-2020” и Мярка 1.1.1.2. „Създаване на единна информационна 

система и кадрово обезпечаване на туризма”. През първата половина от реализацията на ОПР 

по нито една от тези мерки не са били предприемани действия за тяхното реализиране.  Като 

се има предвид формулировката на Специфичната цел 1.1.1. ориентирана към развитие на 

туризма на базата на природните забележителности и културно-историческото наследство, 

тук може да се отчетат изпълнените през 2014 и 2015 г. шест проекта по ПРСР 2007-2013 с 

бенефициент Община Правец на обща стойност от 1 573 250 лева. Тези проекти са били 

заложени в ОПР от предходния планов период 2007-2013 г. 

Специфична цел 1.1.2: Стимулиране на икономическото развитие в селата с насочване 

на инвестиции към селското стопанство, хранително-вкусовата промишленост и 

туризма  

Предвидените мерки за осъществяване на тази цел са: Мярка 1.1.2.1: „Разнообразяване на 

земеделските култури”; Мярка 1.1.2.2: „Подпомагане развитието на устойчиво, 

високоефективно и модерно селско стопанство” и Мярка 1.1.2.3 „Стимулиране развитието на 

селски туризъм”. През отчетния период има реализирани два проекта за развитието на 

селския туризъм по ПРСР 2007-2013 на обща стойност 745 500 лв. за изграждане на 
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туристически маршрут, съоръжения, атракции и културно-историческа експозиция на 

средновековна църква в землището на с. Осиковица и изграждане на туристически маршрут, 

съоръжения, атракции на открито и експозиция на късноантичната крепост в местността 

„Боровец“ в землището на село Разлив. 

За „Разнообразяване на земеделските култури” и „Подпомагане развитието на устойчиво, 

високоефективно и модерно селско стопанство” няма предприети конкретни действия, или 

реализирани проекти. Това налага в евентуална актуализация на плана да се преоцени 

практическото изпълнение на тази специфична цел. 

Специфична цел 1.1.3: Реконструкция и модернизация на транспортната 

инфраструктура, с цел привличане на инвестиции 

По тази специфична цел е планирана една Мярка 1.1.3.1 „Реконструкция и модернизация на 

транспортната инфраструктурата”, но тя се дублира с обхвата на Приоритет 4.1. 

„Инфраструктура“, където са отчетени изпълнените проекти за транспортна 

инфраструктура – поради тази причина тук няма отчетени резултати. Обновяването 

на транспортната инфраструктура не трябва да бъде предмет на икономическата 

стратегическа цел, поради което при евентуална актуализация на ОПР, тази 

специфична цел следва да отпадне. 

Общото заключение от изпълнението на Приоритет 1.1. „Развитие на приоритетни сектори”, 

е че реализираните осем проекта на обща стойност 2 318 750 са преходни от предишния 

планов период и ориентирани директно към един сектор – туризма. Няма предприети 

дейности за насочване на инвестиции към селското стопанство и хранително-вкусовата 

промишленост. 

ПРИОРИТЕТ 1.2. Насърчаване на инвестиционната активност 

Специфична цел 1.2.1: Насърчаване на предприемачеството, иновациите и 

инвестициите за развитието на малкия и среден бизнес, базиран на благоприятните 

възможности, които предоставя регионалната среда, в т.ч. предприемане на мерки за 

по-пълноценно използване на наличния поземлен фонд 

В стратегията на ОПР Правец са предвидени две мерки за осъществяване на тази специфична 

цел: Мярка 1.2.1.1: „Стимулиране на местното предприемачество” и Мярка 1.2.1.2: 

„Модернизиране на малкия и среден бизнес, чрез внедряване на нови технологии и 

производства”. Изпълнени са два проекта през 2014 г.: ‚Добра храна - успешна работа“ за 

стартиране на успешна самостоятелна дейност  за 14 330 лв. по ОПРЧР 2007-2013 с 

бенефициент "ЦИЦЕРОН - 13" ЕООД и „Разширяване на дейността в ГРИППА АД чрез 

внедряване в производство на многослойно PET фолио и термоформовъчни опаковки от PET 

фолио“ за 3 701 190 лв. по ОПРКБИ 2007-2013 с бенефициент "ГРИППА" АД. В процес на 

изпълнение е проект за "Подобряване условията на труд в "ГРИППА" АД" на стойност 379 320 

лв. по действащата ОПРЧР 2014-2020 отново с бенефициент "ГРИППА" АД. 

Специфична цел 1.2.2: Активизиране на инвестициите, чрез публично-частното 

партньорство с общината 
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Предвидени са две мерки за осъществяване на тази специфична цел: Мярка 1.2.2.1: Създаване 

на публично-частни партньорства и инициативи за икономическо развитие. Мярка 1.2.2.2: 

Стимулиране на сътрудничеството и партньорството – международно, трансгранично, 

междуобщинско.  

През отчетния период няма реализирани дейности или проекти по тази специфична цел. 

Специфична цел 1.2.3: Привличане на чужди инвестиции и разработване на проекти за 

разнообразяване структурата на икономиката с неземеделски дейности 

Предвидена е само една мярка за осъществяване на тази специфична цел: Мярка 1.2.3.1: 

„Стимулиране на местното предприемачество и конкурентоспособност”.  

През отчетния период няма реализирани дейности или проекти по тази специфична цел. 

Специфична цел 1.2.4: Развитие на екологично селско и горско стопанство, в т.ч. 

овощарство, добив на диворастящи горски плодове и билки, пчеларство и др. при 

устойчиво управление на природните ресурси 

По тази специфична цел са предвидени две мерки: Мярка 1.2.4.1. „Стимулиране развитие на 

нетрадиционно земеделие и създаване на екологични стопанства” и Мярка 1.2.4.2. 

„Увеличаване площите на трайните насаждения”.  

През отчетния период няма реализирани дейности или проекти по тази специфична цел. 

По приоритетът за насърчаване на инвестиционната активност има реализирани два проекта 

и един е в процес на реализация. Трите проекта са заложени в мерките на Специфична цел 

1.2.1. По останалите три специфични цели няма реализирани дейности или проекти. 

Състоянието на реализацията на ОПР по този приоритет показва проблеми на 

незадоволително планиране, които следва да се преосмислят в евентуална актуализация на 

плана и да се заложат в една добре премислена Програма за реализация до 2020г. 

ПРИОРИТЕТ 1.3. Подобряване на енергийната ефективност и рационално използване на 

енергийните ресурси 

Специфична цел 1.3.1: Подобряване на енергийната ефективност на производства, 

сгради и съоръжения 

За осъществяването на тази специфична цел е предвидена Мярка 1.3.1.1. „Разработване на 

проекти за прилагане на енергоспестяващи мерки публичните сгради“. По тази мярка са 

осъществени множество проекти: 

 Саниране сградата на Общинска администрация гр. Правец за 113 830 лв. по ПРСР 2007-

2013, завършен проект през 2015 г.; 

 Седем проекта по НПЕЕМЖС в периода 2015-2017 г. на обща стойност 5 192 720 лв. с 

бенефициент Община Правец; 

 Инвестиции в енергоспестяващи осветителни тела, нови плафони и нови трасета за улично 

осветление за 26 000 лв. от Общинския бюджет; 

 Енергийно обследване на уличното осветление на територията на община Правец 

финансирано от Европейската банка за развитие; 
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 Частични ремонти на 11 конкретни публични сгради. Няма данни за изразходваните 

средства и източниците на финансиране. 

Специфична цел 1.3.2: Повишаване на информираността за енергийната ефективност 

Предвидени са: Мярка 1.3.2.1: „Провеждане на информационни кампании“ и Мярка 1.3.2.2: 

„Оказване на експертна помощ при окомплектоване на проекти“.  

Специфичната цел се изпълнява като задължителна съпътстваща дейност във връзка с 

внедряването на мерки за енергийна ефективност по НПЕЕМЖС. 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2 - СОЦИАЛНО РАЗВИТИЕ 

Тази стратегическа цел се осъществява основно в три от приоритетните направления 

(приоритети 2.1, 2.2 и 2.3): 

ПРИОРИТЕТ 2.1. Подобряване на достъпа до здравни услуги и повишаване на тяхното 

качество 

Специфична цел  2.1.1: Обхващане на населението с програми за здравна профилактика. 

Интеграция на уязвимите групи  

Специфичната цел се постига с дейности по Мярка 2.1.1.1. „Работа с уязвимите групи и 

повишаване на процента на преминалите профилактични прегледи. По тази мярка през 2014 

и 2015 г. са реализирани две инициативи: "Грижа за първите седем години на децата от 

община Правец – гаранция за тяхното бъдеще", в т.ч. услуга "Здравна консултация за деца", 

финансирана от Международната банка за възстановяване и развитие и провеждане на 

кампаниите "Ден на екс пушача", "Превенция на болести предавани по полов път", 

Информационна кампания за борба с туберкулозата". 

Специфична цел 2.1.2: Повишаване на здравната култура 

Няма предвидени мерки по тази специфична цел. С актуализация на плана тази цел може да 

отпадне, защото по същество мерките за повишаване на здравната култура на населението 

могат да се включат към Специфична цел 2.1.1. 

Специфична цел 2.1.3: Подобряване на достъпа до медицински и дентално медицински 

услуги 

Мярка 2.1.3.1 „Осигуряване на медицински и дентални услуги във всяко населено място от 

общината”. По тази мярка се изпълнява проект от 2016, който продължава и сега по ОПРЧР 

2014-2020 за 243 500 лв. с бенефициент община Правец. 

В рамките на този приоритет практически се изпълнява един проект за около 250 хил. лева по 

действащата ОПРЧР 2014-2020. По останалите две специфични цели следва да се обмислят 

действени инициативи за профилактиката и здравната култура на населението. 

ПРИОРИТЕТ 2.2. Повишаване на културния и образователен статус на населението 

Специфична цел 2.2.1: Повишаване на качеството на предучилищното и училищното 

образование и въвеждане на нови методи и програми 
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Мярка 2.2.1.1. „Подобряване достъпа до предучилищно, училищно и общообразователно 

образование”. По тази мярка се реализират 10 проекта с разнообразно финансиране и 

различни бенефициенти, като: 

 „Развитие на професионалното образование и обучение в сътрудничество с 

работодателите”; стойност 165 720 лв.; финансиране от ОПРЧР 2007-2013; бенефициент - 

Професионална гимназия по компютърни технологии и системи - гр. Правец; 

 "Готови за училище"; стойност 253 500; финансиране от ОПНОИР 2014-2020; бенефициент 

Сдружение "Разнообразни и равни"; 

 "Грижа за първите седем години на децата от община Правец – гаранция за тяхното 

бъдеще", в т.ч. услуга "Допълнителна подготовка за равен старт в училище" финансиране 

от Международната банка за възстановяване и развитие; бенефициент Община Правец; 

 "Готови за училище 2014-2016 г." - ОДЗ "Звънче"-с.Джурово; (няма информация за 

стойност и финансов източник); 

 „Всеки ученик може да бъде отличник” - ЦМЕДП „Амалипе” в ОУ „В.Левски”-с.Видраре и 

ОУ „Хр.Ботев”-с.Джурово; (няма информация за стойност и финансов източник); 

 „Да продължим заедно” за стимулиране на децата роми да продължат образованието си 

след VІІІ клас; ЦОИДУЕМ Община Правец; (няма информация за стойност и финансов 

източник); 

 „Равен шанс” за безплатни учебници и пътуване на деца – роми, за обучение в средни 

училища  от Община Правец (няма информация за стойност и финансов източник); 

 Дейности по проект BG05M2OP001-3.003-0001 „Подкрепа за равен достъп и личностно 

развитие“; по ОПНОИР 2014-2020; бенефициент ОУ "Васил Левски" - гр.Правец; 

 „Education +”, ЮНЕСКО; ГПЧЕ "Алеко Константинов"; 

 Проект "Fit for Work in Europe" Еразъм +, дейност КД2 ГПЧЕ "Алеко Константинов". 

Специфична цел 2.2.2: Създаване на учебно заведение с професионална насоченост  

Мярка 2.2.2.2  Подобряване достъпа до професионално образование с насоченост към 

туризма.  

Няма реализиран или в процес на реализация проект по тази мярка. 

Специфична цел 2.2.3: Стимулиране на дейности в различни сфери на културния живот 

Мярка 2.2.3.1. „Разработване на стратегия за опазване на културното наследство в община 

Правец. 

Към момента няма и не се работи по такава стратегия. 

Мярка 2.2.3.2. „Обновяване, ремонт и оборудване на културните институции. По тази мярка 

са реализирани или са в процес на реализация следните проекти“: 

 Проектиране и реализация на ново художествено-пространствено оборудване на 

експозиции в Исторически музей гр. Правец, стойност - 255 340 лв. по ПРСР 2007-2013; 

бенефициент Община Правец; 
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 Доставка на озвучителна техника и оборудване по проект "Фолклорното наследство на 

Правец в музика и звуци 222 640 лв. по ПРСР 2007-2013; Община Правец; 

 Извършени ремонтни дейности в Историческия Музей в Правец, в т.ч.: 1. Ремонт на 

покрив на Експозиционна сграда в Музеен комплекс; 2. Ремонт на покрив на Хана на Вутьо 

Попиванов (Туняка) – филиал на ИМ-Правец в с. Видраре; 3. Ремонт на родната къща на 

Тодор Живков, Общински бюджет; Община Правец; 

 Ремонт на стълбите и цялата площадка на външната тераса на експозиционна сграда при 

Музеен комплекс, филиал на ИМ-Правец; Общински бюджет; Община Правец; 

 Развитие на туризма в трансграничния регион на България и Сърбия, чрез създаване на 

туристически атракции и експониране на представителни културно-исторически обекти 

на общините Сурдулица и Правец; Програма за трансгранично сътрудничество Интеррег 

– ИПП България - Сърбия 2014-2020 г. Община Сурдулица/ИМ-Правец. 

Мярка 2.2.3.3. Развитие на художествена самодейност и културни събития. По тази мярка са 

финансирани от общинския бюджет дейностите от културния календар през периода 2014-

2017 г. на обща стойност 104 000 лв. 

Специфична цел 2.2.4: Развитие на образованието и спорта, чрез използване и 

модернизиране на съществуващата материална база 

Мярка 2.2.4.1. „Обновяване на материалната и техническата база на образователните 

институции“. Проектите, които се реализират по тази мярка, са:  

 „Реконструкция и модернизация на дворно пространство към Детска градина „Здравец“; 

бюджет – 179 400 лв., финансиране по МТСП - "Красива България"; бенефициент Община 

Правец; 

 „Подмяна на плочник на част от двора на ОУ „Васил Левски” и ГПЧЕ „Алеко Константинов” 

в УПИ I l кв.101, гр. Правец; 

  „Основен ремонт на спортни салони и покрив в сградите на ОУ „Васил Левски“ и ГПЧЕ 

„Алеко Константинов” за 1 426 000 по МТСП - "Красива България" с бенефициент Община 

Правец; 

 Оборудване на компютърна зала в ГПЧЕ „Ал.Константинов” по Програма „ИКТ в училище”; 

Община Правец; 

 Изграждане на тенис зала в ОУ "Васил Левски"; 

 Проект „Училището - център на общността”; 

 Изграждане на два броя спортни площадки в ОУ „Л. Каравелов”- с .Осиковица; 

 Изграждане на нов подход към входа и нова настилка около северната стена на детска 

градина „Индира Ганди” гр. Правец; 

 Ремонт на седем класни стаи в сградата на ОУ „Васил Левски” и ГПЧЕ „Алеко 

Константинов” в гр. Правец; 

 Занималня за деца на родители, работещи в администрация в община Правец; Проект 

"Красива България"; 
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 Основен ремонт на ОУ „ Любен Каравелов“ с. Осиковица – стойност 148 000 лв. от 

Общинския бюджет; 

 Ремонт на покрива на ОУ в с. Джурово за 174 000 лв. от Общинския бюджет;  

 Ремонтни дейности в ДГ „ Слънце“ с. Осиковица със средства от Общинския бюджет; 

 Ремонт на покрив и изграждане на отоплителна инсталация ОУ "Васил Левски" с. Видраре 

със средства от Общински бюджет; 

 Финансиране на дейностите от спортния календар в размер на 379 000 лв. от Общински 

бюджет. 

Мярка 2.2.4.2. „Обновяване на материалната и техническата база на спортната 

инфраструктура“.  

Няма реализирани дейности по тази мярка. 

Мярка 2.2.4.3. „Насърчаване дейността на спортните и младежките клубове“.  

Направени са разходи за финансиране на дейностите от спортния календар в размер на 379 

000 лв. от Общинския бюджет. 

ПРИОРИТЕТ 2.3. Повишаване и поддържане на квалификацията на работната сила 

Специфична цел 2.3.1: Участие в курсове за квалификация и преквалификация на 

работната сила 

Мярка 2.3.1.1. „Превенция на отпадането от пазара на труда“.  

Няма реализирани дейности по тази мярка. 

Мярка 2.3.1.2. „Повишаване професионалните умения и квалификация на работната сила“.  

Няма реализирани дейности по тази мярка. 

Специфична цел 2.3.2: Образование за реална заетост, мобилност и предприемачество 

Мярка 2.3.2.1. „Стимулиране на предприемачеството“.  

Няма реализирани дейности по тази мярка. 

Специфична цел 2.3.3: Повишаване степента на заетост 

Мярка 2.3.3.1. „Подобряване условията на труд и повишаване на доходите“. Реализираните 

дейности по тази мярка са „Осигуряване на организиран транспорт от и до работното място 

на заетите лица в "TACK" EOOД за по-висока заетост и социална интеграция – бюджет от 128 

160 лв. по ОПРЧР 2007-2013; бенефициент "TACK" EOOД; 

Мярка 2.3.3.2. „Насърчаване на работодателите за наемане на работа на младежи до 29 

години“. Реализация на програми и проекти за осигуряване на заетост. „Старт в кариерата” – 

6 120 лв. от Национална програма, МТСП, Агенция по заетостта, Община Правец (текущ 

проект); 

Мярка 2.3.3.3. „Включване в регионални и национални програми за трудова заетост“ – 

„Заетост и обучение на хора с трайни увреждания” 2016-2018 г. – 27 780 лв. Национална 

програма, МТСП, Агенция по заетостта, Община Правец (текущ проект); „Заетост и обучение 
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на хора с трайни увреждания” 2017-2019 г. - 68 810 лв. от Националната програма, МТСП, 

Агенция по заетостта, Община Правец (текущ проект). 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3: ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ДЕЙСТВИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЕТО НА 

КЛИМАТА 

ПРИОРИТЕТ 3.1. Управление на отпадъците в съответствие с изискванията на европейската 

и националната нормативна уредба 

Специфична цел 3.3.1: Изграждане на инфраструктура, системи и инсталации за 

предотвратяване, оползотворяване и обезвреждане на отпадъци 

Мярка 3.3.1.1. „Разработване на програма за опазване на околната среда и управлението на 

отпадъците“. Изпълнена е актуализация на Програма за управление на отпадъците към 

Програма за опазване на околна среда и управление на отпадъците на община Правец 2014-

2020 и Морфологичен анализ на състава и количеството битови отпадъци, образувани на 

територията на общината. 

Специфична цел 3.1.2: Закриване, рекултивация и мониторинг на общински депа и 

сметища, несъответстващи на стандартите 

Мярка 3.1.2.1. „Закриване и рекултивация на всички нерегламентирани сметища“.  

Няма реализирани дейности по тази мярка. 

Специфична цел 3.1.3: Информиране на гражданите и бизнеса за предотвратяване 

генерирането, разделно събиране и оползотворяване на отпадъците 

Мярка 3.1.3.1. „Провеждане на информационна кампания, срещи, разработване на филмчета 

за информираност а обществеността“.  

Няма реализирани дейности по тази мярка. 

Специфична цел 3.1.4: Работа с подрастващите и младежите за възпитаване на 

екологична култура 

Мярка 3.1.4.1. „Организиране на срещи, дискусии, провеждане на фестивали и дни на 

чистотата“.  

Няма реализирани дейности по тази мярка. 

Приоритет 3.2. Интегрирано управление на водите 

Специфична цел 3.2.1: Подобряване управлението на водните ресурси 

Мярка 3.2.1.1. „Разработване на мерки за намаляване на загубите“. Мярката фактически е 

предмет на дейностите от обхвата на следващите мерки. 

Специфична цел 3.2.2: Водоохранителни зони, водохващания, довеждащи водопроводи, 

улична мрежа 

Мярка 3.2.2.1. „Реконструкция и обновление на съществуващата водопроводна мрежа“. 

 Реконструкция на водопроводната мрежа на с. Разлив,  на стойност 5 786 830 лв. по 

ПРСР 2007-2013;   
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 Изграждане на напорен водопровод, местността „Рътта”в землището на гр. Правец и 

Реконструкция на водопроводна мрежа на ж.к. „Север”, 1 761 000 лв. от Централния 

бюджет. 

Специфична цел 3.2.3: Пречиствателни станции за питейни и отпадъчни води и 

канализационна мрежа 

Мярка 3.2.3.1. „Увеличаване дела на пречистените отпадъчни води. Изграждане на 

канализационна инфраструктура“.  

В изпълнение на тази мярка е реализиран проект за изграждане на битова канализация на 

махала „Живковска”; Реконструкция и модернизация на ПСОВ, гр.Правец за 2 051 000 лв. от 

Централния бюджет; „Битова канализация на махала „Живковска” – гр.Правец“ за 1 736 430 

лв. от МОСВ, ПУДООС и „Реконструкция и модернизация на ПСОВ“ за 3 316 390 лв. от МРРБ (в 

процес на реализация). 

Специфична цел 3.2.4: Управление на риска от природни бедствия - наводнения, свлачища 

и др. 

Мярка 3.2.4.1. „Създаване на регистър на зоните застрашени от наводнения и свлачища. 

Предприемане на действия за предотвратяването им“.  

Няма реализирани дейности по тази мярка. 

ПРИОРИТЕТ 3.3. Устойчиво управление на горите, опазване и поддържане на защитените 

територии и биоразнообразието, смекчаване на последствията от промените в климата 

Специфична цел 3.3.1: Залесяване 

Мярка 3.3.1.1. „Увеличаване площта на залесените територии с цел намаляване на ерозията“. 

Няма реализирани дейности по тази мярка. 

Мярка 3.3.1.2. „Обособяване на зелени пояси около детските, учебните, лечебните и социални 

заведения и спортните комплекси“.  

Няма реализирани дейности по тази мярка. 

Специфична цел 3.2.2: Управление на горските ресурси, риска от горски пожари и мерки 

срещу незаконната сеч и бракониерство  

Мярка 3.2.2.1. „Устойчиво управление на горския фонд“.  

Поддържане и съхраняване на горските ресурси и развитие на горското и ловно стопанство. 

През 2016 г. е направено задание за изработване на горскостопански план на горските 

територии, собственост на община Правец. През 2017 г. е започнало изработване на 

Горскостопански план в район на дейност на ТП „ДГС Ботевград”. Няма данни за 

необходимите средства и източника на финансиране на тези дейности. 

Специфична цел 3.3.3: Информиране за необходимостта от опазване на околната среда 

и биоразнообразието 

Мярка 3.3.3.1 Укрепване и поддържане на изградената мрежа от защитени територии.  

Няма реализирани дейности по тази мярка. 
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ХОРИЗОНТАЛНИ ПРИОРИТЕТИ  

Приоритет 4.1. Инфраструктура 

Специфична цел 4.1.1: Развитие на транспортната инфраструктура 

Мярка 4.1.1.1. „Ремонт, реконструкция и рехабилитация на общински пътища и улични 

мрежи, селскостопански и горски пътища“. В изпълнение на тази мярка са реализирани 

следните проекти и дейности: 

 „Реконструкция на част от второстепенната улична мрежа чрез изграждане на носеща 

конструкция за велоалея между о.т.№1291 и о.т. №1292 в гр. Правец”, с бюджет 1 136 270 

лв. по ПРСР 2007-2013 с бенефициент Община Правец – преходен и завършен през 2015 

г.; 

 "Реконструкция на улици и тротоари в гр. Правец" (обект: улица „Стара река” от о.т. 575 

до о.т. 494 и улица „Младост” от о.т. 494 до о.т. 502 по план за регулация на гр. Правец) с 

бюджет 79,73 лв. по ПРСР 2007-2013 с бенефициент Община Правец – преходен и 

завършен през 2015 г.; 

 „Възстановяване на пътно легло, полагане на трошенокаменна настилка и частично 

асфалтиране на общинска пътна мрежа в населените места на територията на община 

Правец и общински пътища гр. Правец”; 1 985 000 лв.; финансиран от Централния бюджет; 

 „Ремонт на улици в регулация в населените места на територията на община Правец и 

ремонт на улици и тротоари в регулация гр.Правец: Реконструкция на част от 

второстепенна улична мрежа”; 2 406 000 лв.; финансиран от Централния и от Общинския 

бюджети; 

 „Реконструкция и възстановяване на Брусненски мост с. Осиковица;  Доизграждане на 

подпорна стена и пилотна система при манастира „Св.Теодор Тирон”; Възстановяване и 

реконструкция на общински път Правец-Резиденция Правец”; 516 000 лв.; финансиран от 

Централния бюджет. 

Специфична цел 4.1.2: Развитие на газова инфраструктура 

Мярка 4.1.2.1 Газифициране на всички населени места от общината.  

Няма реализирани дейности по тази мярка. 

Специфична цел 4.1.3: Развитие на информационната инфраструктура 

Мярка 4.1.3.1. „Увеличаване броя на населението с достъп до интернет“. В изпълнение на тази 

мярка са изградени 2 зони за свободен достъп до интернет – централен площад гр. Правец и 

Скейтбордна площадка до ез. Правец. Няма данни за бюджета и източника на финансиране 

на тази дейност. 

Специфична цел 4.1.4: Развитие на обществената, културна и религиозна 

инфраструктура 

Мярка 4.1.4.1. „Ремонт и реконструкция на площадни и паркови пространства“. За изпълнение 

на тази мярка са реализирани следните проекти: 
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 „Рехабилитация на обществена зелена площ – парково пространство в УПИ XVIII-за 

обществено обслужващи дейности и озеленяване, кв. 3 по плана за регулация на град 

Правец” с бюджет 199 280 лв. по ПРСР 2007-2013; преходен, завършен през 2015 г.  

 „Зелен кът и детска зона в централна част с. Разлив, община Правец” – 9 990 лв.; МОСВ - 

ПУДООС; 

 „Спортен кът за здраве и игра, за нас и нашите деца” – 9 910 лв.; МОСВ – ПУДООС; 

 „Облагородяване на алеи, в т.ч. пред сградата на бивша поликлиника, пред сградата на 

бивш Битов комбинат, в района на ОУ „Васил Левски”, алея между I и II на велоалея, гр. 

Правец. (Няма данни за бюджета и източника на финансиране по този проект); 

 Ремонт на парковите алеи пред блокове 210 и 201, между бл. 107 и 104, при блок 211, 

изцяло нови са подходите към блокове 101, 102, 202, 105, 108, 107, 204, 205, 207, 208, 210, 

110, 211. (Няма данни за бюджета и източника на финансиране по този проект); 

 Изграждане на нова фитнес площадка с площ 198 м2 с фитнес уреди и паркова мебел пред 

бл. 208 в жк "Север". (Няма данни за бюджета и източника на финансиране по този 

проект). 

Мярка 4.1.4.2. „Комплексно планиране и устройство на територията“. Създаване, обновяване 

и актуализиране на Кадастралните и регулационни планове на населените места.  

Няма реализирани дейности по тази мярка. 

Мярка 4.1.4.3. „Модернизация на материалната база на общинското здравеопазване“. В 

изпълнение на тази мярка е реализиран ремонт на сградата на бивша поликлиника, където 

към момента се осъществява дейност от Филиал на Спешна медицинска помощ, стоматолог, 

два броя клинични лаборатории и лекари с частна практика. Проектът е изпълнен в периода 

2015-2017 г. (Няма данни за бюджета и източника на финансиране по този проект). 

Мярка 4.1.4.4. „Реконструкция и ремонт на сгради с религиозно значение“. През 2014 и 2015 

г. е завършен проект за "Реконструкция и обновяване на храм "Свети Атанасий Велики" в гр. 

Правец” на стойност 373 750 лв. по ПРСР 2007-2013. През 2017 г. е направен ремонт на 

църквата „Св. Архангел Михаил” в с. Осиковица и църквата „Рождество Богородично”, с. 

Разлив с финансовата помощ от Дирекция „Вероизповедания” към Министерски съвет.  

Специфична цел  4.1.5: Развитие на образователната инфраструктура 

Мярка 4.1.5.1. „Обновяване на материалната и техническата база на образователните 

институции“ се дублира с обхвата на Приоритет 2.2. „Повишаване на културния и 

образователен статус на населението“, където са отчетени изпълнените проекти за 

образователна инфраструктура – поради тази причина тук няма отчетени резултати. 

ПРИОРИТЕТ 4.2. Административен капацитет 

Специфична цел 4.2.1: Подобряване на процеса по разработка и провеждане на политики 

и интелигентно регулиране 

Мярка 4.2.1.1. „Разработване и осъвременяване на териториално-устройствените, 

градоустройствени и геодезически планове на населените места, като предпоставка за 
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балансирано и устойчиво развитие на общината“. По тази мярка се реализира разработването 

на Общ устройствен план на стойност 163 000 лв. 

Мярка 4.2.1.2. „Изготвяне на кадастрални карти по населените места на общината“.  

Няма реализирани дейности по тази мярка. 

Специфична цел 4.2.2: Подобряване на административните услуги и повишаване на 

институционалния капацитет. 

Мярка 4.2.2.1. „Разработване на програми за обучение на общинските служители за усвояване 

на средства от ЕФ“.  

Няма реализирани дейности по тази мярка. 

Мярка 4.2.2.2. „Изграждане на система за непрекъснат мониторинг върху изпълнението на 

ОПР“.  

Няма реализирани дейности по тази мярка. 

Мярка 4.2.2.3. „Въвеждане на ISO-стандартите в работата на общинската администрация“. 

Няма реализирани дейности по тази мярка. 

Същевременно са реализирани два проекта, целящи подобряване на административните 

услуги и повишаване на институционалния капацитет: „Подобряване компетентността и 

ефективността на общинска администрация Правец” на стойност 53 450 лв. по ОПАК 2007-2013 

и „Модернизация на техническото оборудване в администрацията, в т.ч. компютърни 

системи, принтер, герб, климатици, прахосмукачка, мултифункционална система "Коника 

Минолта", оборудване и обзавеждане на общинско обзавеждане – бивша поща: доставка и 

монтаж на инвалидна платформа” за 53 000 лв., финансирани от Общинския и Централния 

бюджети. През отчетния период са провеждани обучения в Института по публична 

администрация. 

Специфична цел 4.2.3: Засилване на участието на гражданското общество при вземане 

на решения 

Мярка 4.2.3.1. „Изграждане на партньорства с организации на гражданите и бизнеса“.  

В рамките на тази мярка се реализират регулярни инициативи за осигуряването на публичност 

и прозрачност в работата на общинска администрация Правец, както и за създаване на 

партньорства между публичния и гражданския сектор. 

Специфична цел 4.2.4: Публичност и прозрачност на управление и вземане на решения 

Мярка 4.2.4.1. „Включване на гражданите в екипите за разработване на документи на 

общинско ниво“.  

В рамките на тази мярка се реализират регулярни инициативи за осигуряването на публичност 

и прозрачност в работата на общинска администрация Правец, както и за създаване на 

партньорства между публичния и гражданския сектор. 

Мярка 4.2.4.2. „Активизиране дейността на Консултативните съвети“.  
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В рамките на тази мярка се реализират регулярни инициативи за осигуряването на публичност 

и прозрачност в работата на общинска администрация Правец, както и за създаване на 

партньорства между публичния и гражданския сектор. 
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3. ОЦЕНКА НА СТЕПЕНТА НА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ НА ОПР 

3.1. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ФИНАНСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОПР 

До момента бяха разкрити общите характеристики на изпълнените проекти и инициативи от 

рамката на общинския план. Следващата таблица представя количествен анализ, при който 

единичните стойности на систематизираните проекти и инициативи са обобщени в общо 

финансово изпълнение на ОПР. Получените стойности и тяхната съпоставка с Индикативната 

финансова таблица от общинския план позволяват да се направи прецизна количествена 

оценка за степента на изпълнение на стратегическите цели и приоритети. Методиката на 

работа включва: 

1. разпределение на бюджета на даден проект според наличната информация за дяловете на 

различните финансови източници – Общински бюджет, Централен бюджет, Фондове на ЕС, 

Други източници (например Финансов механизъм на Европейското икономическо 

пространство), средства на частните фирми; 

2. сумиране на общите стойности за всички изпълнени проекти; 

3. разпределение на общата сума по стратегически цели и приоритети; 

4. разпределение на сумата по източници на финансиране. 

Таблица 2. Степен на изпълнение на стратегическите цели и приоритетите на ОПР Правец 

Приоритетна област 
Изпълнени/ текущи 

проекти 
/хил. лв/ 

Цел за 2020 
/хил. лв/ 

Степен на 
изпълнение спрямо 

2020 
/%/ 

Стратегическа цел 1 11 830,14 40 992,00 28,86% 

Приоритет 1.1 2 402,75 17 460,00 13,76% 

Приоритет 1.2 4 094,84 13 000,00 31,50% 

Приоритет 1.3 5 332,55 10 532,00 50,63% 

Стратегическа цел 2 1 921,20 8 291,00 23,17% 

Приоритет 2.1 243,50 86,00 283,14% 

Приоритет 2.2 1 546,83 7 005,00 22,08% 

Приоритет 2.3 130,87 1 200,00 10,91% 

Стратегическа цел 3 13 651,65 26 900,00 50,75% 

Приоритет 3.1 0,00 4 135,00 0,00% 

Приоритет 3.2 13 651,65 22 700,00 60,14% 

Приоритет 3.3 0,00 65,00 0,00% 

Хоризонтални 
приоритети 

6 985,39 19 530,00 35,77% 

Приоритет 4.1 6 715,94 19 100,00 35,16% 

Приоритет 4.2 269,45 430,00 62,66% 

За всички проекти 34 388,38 95 713,00 35,93% 
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Общото финансово изпълнение на ОПР Правец за периода 2014-2017 достига 34 388 380 лв., 

които представляват 35,93% от финансовата цел за 2020 г., заложена в Индикативната 

финансова таблица на плана. Така, според този индикатор, общинският план е изпълнен на 

близо 36% след първите четири години от периода на неговото прилагане. Въпреки привидно 

ниската степен на изпълнение, няколко основни фактора мотивират обща положителна 

междинна оценка за изпълнението на ОПР Правец: 

1. налични предпоставки за участие на община Правец по процедури, които ще стартират през 

2018 г., включително процедури по ОПОС 2014-2020, ОПНОИР 2014-2020 и др. Същевременно, 

община Правец очаква оценка на две проектни предложения със значителен бюджет по ПРСР 

2014-2020 – „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на село Осиковица, Община 

Правец и реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа село Джурово, Община Правец“ 

и „Ремонт на целодневна детска градина „Индира Ганди”, находяща се в урегулиран 

поземлен имот /УПИ/ VІ за детска градина, кв.167 по план за регулация на гр. Правец, община 

Правец на обща стойност от близо 8 000 000 лв.; 

2. практиката за финализиране на проекти, договорирани преди края на програмен период 

N+7, през първите три години на следващия период (общ срок N+10); 

3. несъответствие между предварително планираното и реално постижимото финансово 

изпълнение на ОПР Правец. Финансовата таблица на плана залага над 26 000 000 частни 

инвестиции, разпределени между приоритети, някои от които не предполагат участието 

частния сектор. Планираните средства от фондовете на ЕС от над 55 000 000 лв. също не 

кореспондират с реалистичните възможности и капацитет за разработване и управление на 

проекти с подобен общ бюджет в община Правец. Това несъответствие прави заложените 

финансови цели неизпълними спрямо актуалните възможности и ресурси за реализиране на 

проекти. 

Коректната оценка за изпълнението на отделните приоритети произлиза от съчетаването на 

критерии „дял от общото финансово изпълнение“ и „степен на изпълнение спрямо целта за 

2020 г.“ От сравнението на приноса в общото изпълнение на ОПР с прогреса спрямо 

индивидуалните цели по приоритети става ясно, че изведените степени на изпълнение 

частично потвърждават досегашните заключения за приоритетите с високи резултати. За 

някои от приоритетите с високи финансови резултати се наблюдават по-ниски степени на 

прогрес, както и обратното – и двете състояния са в зависимост от Индикативната финансова 

таблица на ОПР. 

Дял от общото финансово изпълнение 
Степен на изпълнение спрямо целта за 

2020 г. 

Приоритет 3.2. „Интегрирано управление на 

водите“ (39,70%)  

Приоритет 2.1. „Подобряване на достъпа до 

здравни услуги и повишаване на тяхното 

качество“ (283,14%) 

Приоритет 4.1. „Инфраструктура“ (19,53%) 
Приоритет 4.2. „Административен 

капацитет“ (62,66%) 



 

Доклад относно резултатите от извършена междинна оценка за изпълнението  
на Общинския план за развитие на община Правец 2014-2020 
към 31.12.2017 г. 

 

„Фондация за прозрачни регламенти“  30 

 

Дял от общото финансово изпълнение 
Степен на изпълнение спрямо целта за 

2020 г. 

Приоритет 1.3. „Подобряване на 

енергийната ефективност и рационално 

използване на енергийните ресурси“ 

(15,51%) 

Приоритет 3.2. „Интегрирано управление на 

водите“ (60,14%)  

Приоритет 1.2. „Насърчаване на 

инвестиционната активност“ (11,91%) 

Приоритет 1.3. „Подобряване на 

енергийната ефективност и рационално 

използване на енергийните ресурси“ 

(50,63%) 

Приоритет 1.1. „Развитие на приоритетни 

сектори“ (6,99%) 
Приоритет 4.1. „Инфраструктура“ (35,16%) 

 

Сравнението на приоритетите по двата критерия разкрива явна закономерност за три 

приоритета, които едновременно отчитат най-много привлечени средства и добро 

съответствие между заложени финансови цели и постигнати резултати и се открояват като 

водещи в изпълнението на ОПР Правец: 

Приоритет 3.2. „Интегрирано управление на водите“; 

Приоритет 4.1. „Инфраструктура“; 

Приоритет 1.3. „Подобряване на енергийната ефективност и рационално използване на 

енергийните ресурси“. 

Необходимо е да се подчертае, че степените на изпълнение произлизат от Индикативната 

финансова таблица на ОПР, като за някои приоритети се наблюдават нереалистично високи 

финансови цели или обратно – прекомерно занижаване на очакваните средства. Подобни 

несъответствия ще бъдат предмет на следващите описания по приоритети. 

Приоритет 1.1. „Развитие на приоритетни сектори“ е изпълнен на 13,76%, което 

предопределя ниска степен на изпълнение и при последващата оценка на ОПР през 2021 г. 

Това е пряко отражение от една страна на небалансираното изпълнение в рамките на 

приоритета, където до момента са отчетени единствено туристически проекти, а от друга – на 

стратегическата рамка и финансовата таблица на ОПР. Отчетените туристически проекти 

(общо 8 броя на стойност 2 402 750 лв.) показват последователна политика на община Правец 

в развитието на културен и селски туризъм, както и на успешното привличане на средства от 

ПРСР 2007-2013. През следващите години следва да бъдат използвани аналогичните 

възможности на ПРСР за периода 2014-2020.  

Същевременно, Приоритет 1 обхваща специфична цел „Реконструкция и модернизация на 

транспортната инфраструктурата, с цел привличане на инвестиции“ със заложените 5 300 000 

лв. разнопосочни инвестиции. ОПР Правец съдържа и хоризонтален приоритет (4.1) 

„Инфраструктура“, който включва и инвестициите за транспортна инфраструктура. Това 

дублиране между отделните приоритети не позволява отчитането на транспортни проекти в 
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рамките на Приоритет 1.1., с което усвояването на планираните 5 300 000 лв. остава 

невъзможно. Следващо ограничение е прекомерно високата стойност на предвидените 

средства по оперативните програми – 9 000 000 лв. до 2020 г., които не отговарят на реалните 

възможности за привличане на средства в община Правец и на факта, че общината не е сред 

допустимите бенефициенти по Приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“ на ОПРР 2014-2020. 

Вторият приоритет на първата стратегическа цел, „Насърчаване на инвестиционната 

активност“, предвижда четири специфични цели – 1. Развитие на предприемачеството и МСП; 

2. Развитие на ПЧП; 3. Привличане на чуждестранни инвестиции; 4. Развитие на селско и 

горско стопанство, която частично се дублира със специфичните цели на Приоритет 1.1. През 

периода 2014-2017 г. са отчетени три проекта на частния сектор, които попадат в тематичния 

обхват на първата специфична цел. Два от проектите са започнати преди 2014 г., докато 

последният ще бъде завършен след края на 2017 г. Финансовото изпълнение по приоритета е 

в зависимост от една конкретна фирма, разработила два от трите проекта на обща стойност 

от 4 080 510 лв. В резултат приоритетът е изпълнен на 31,50%. Новите възможности за 

финансиране на частни проекти по ОПИК 2014-2020 дават увереност за увеличаване на 

постигнатия до момента прогрес. В същото време, липсват перспективи за отчетени проекти 

по останалите специфични цели заради липсата на конкретика и фокус при тяхното 

дефиниране. 

Приоритет 1.3. „Подобряване на енергийната ефективност и рационално използване на 

енергийните ресурси“ вече беше посочен като един от приоритетите, на които се основава 

доброто изпълнение на ОПР Правец. Общо 11 проекта със стойност 5 332 550 лв. отбелязват 

50,63% изпълнение на финансовата цел за 2020 г. 7 от проектите са за енергийна ефективност 

на многофамилни жилищни сгради с финансиране по НПЕЕМЖС. За да се запази добрият темп 

в изпълнението на приоритета през следващите години ще бъде необходимо 

разнообразяването на мерките и източниците на финансиране за подобряване на 

енергийната ефективност, вкл. като се постави акцент върху публичните сгради. 

В резултат от изпълнението на трите съставни приоритета, Стратегическа цел 1 отбелязва 

общо изпълнение от 28,86%. 

Въпреки че, Приоритет 2.1. „Подобряване на достъпа до здравни услуги и повишаване на 

тяхното качество“ е представен от едва три проекта и само един с остойностен финансов 

принос, приоритетът отбелязва най-високата степен на изпълнение – 283,14%. Това е пряко 

следствие от много занижената финансова прогноза от ОПР Правец – едва 86 000 лв. за целия 

период 2014-2020. 

Приоритет 2.2. „Повишаване на културния и образователен статус на населението“ отчита 

най-много изпълнени проекти – 29 или 33,72% от всички проекти. Въпреки високата проектна 

активност, отчетените средства са 1 546 830 лв. или 22,08% от поставената целева стойност за 

2020 г. Въпреки че приоритетът е многокомпонентен и предвижда мерки за развитие на 

образованието, културата и спорта в общината, до сега изпълняваните проекти са свързани 

предимно с образователни инициативи и ремонтни дейности по училища и детски градини. 

Същевременно, ресурсите по отделните специфични цели не са равномерно разпределени, 

като само една от специфичните цели – Специфична цел 2. „Създаване на учебно заведение с 
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професионална насоченост“, представлява 86% от общо предвидените 7 005 000 лв., за която 

към момента няма конкретни предпоставки. Така останалите специфични цели Специфична 

цел 1: „Повишаване на качеството на предучилищното и училищното образование и 

въвеждане на нови методи и програми“ и Специфична цел 4: „Развитие на образованието и 

спорта, чрез използване и модернизиране на съществуващата материална база“ имат много 

ниски финансови цели, които вече са изпълнени, но не заради реален прогрес, а във връзка с 

неравномерното и нереалистично разпределение на предвидените ресурси. 

Повишаването на заетостта в общината е предмет на Приоритет 2.3. „Повишаване и 

поддържане на квалификацията на работната сила“. В рамките на приоритета са предвидени 

квалификация и преквалификация, качествено образование в подкрепа на заетостта и мерки 

за допълнителна заетост. През първите три години от изпълнението на ОПР са осигурени едва 

130 870 лв., разпределени в четири проекта за по-висока заетост. Липсват проекти за 

квалификация и квалификация като изпълнение на Специфична цел 2.3.1 „Участие в курсове 

за квалификация и преквалификация на работната сила“. Специфична цел 2.3.2 „Образование 

за реална заетост, мобилност и предприемачество“ също остава без конкретен резултат, което 

се дължи на липсата между логическа връзка между тази твърде обща дефиниция и 

единствената съставна мярка на специфичната цел – Мярка 2.3.2.1. „Стимулиране на 

предприемачеството“. По този начин приоритетът остава изпълнен на едва 10,91%. 

Фигура 2. Степен на изпълнение на приоритетите с финансова цел за 2020 г. над 1 000 000 лв. 
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До момента не са отчетени проекти с остойностен финансов принос към изпълнението и 

прогреса на Приоритет 3.1. „Управление на отпадъците в съответствие с изискванията на 

европейската и националната нормативна уредба”. Регистрирани са единствено 

актуализация на Програма за управление на отпадъците към Програма за опазване на околна 

среда и управление на отпадъците на община Правец 2014-2020 и Морфологичен анализ на 

състава и количеството битови отпадъци, за които липсват данни за конкретна стойност. 

Противоположна е ситуацията по отношение на Приоритет 3.2. „Интегрирано управление на 

водите”, където са отчетени най-големите инфраструктурни проекти от рамката на ОПР 

Правец. Общата стойност на всички проекти достига 13 651 650 лв., с което приоритетът 

представлява 39,70% от обобщения финансов резултат на плана и е изпълнен на 60,14%. С 

постигнатите резултати приоритетът има основна тежест в общия прогрес на ОПР Правец, 

което отразява успешното изпълнение на различни ВиК проекти от страна на общинска 

администрация. Сред тях са реконструкциите както на водопроводна мрежа, така и на 

канализация и съществуващата ПСОВ, обезпечени от комбинирането на различни финансови 

източници, вкл. ПРСР 2007-2013 и централния бюджет. Община Правец очаква и оценка на 

проектно предложение „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на село 

Осиковица, Община Правец и реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа село 

Джурово, Община Правец“ по ПРСР 2014-2020. Подготвеното проектно предложение 

потвърждава усилията за подобряване на водния сектор в общината, което дава основания за 

постигане на поставената финансова цел за приоритета към края на 2020 г. 

До момента не са отчетени проекти с остойностен финансов принос към изпълнението и 

прогреса на  Приоритет 3.3. „Устойчиво управление на горите, опазване и поддържане на 

защитените територии и биоразнообразието, смекчаване на последствията от промените в 

климата”. 

Единият от двата хоризонтални приоритета – 4.1. „Инфраструктура”, е сред трите приоритета 

с най-добро съотношение между общ финансов резултат и прогрес по отношение на 

индивидуалната финансова цел за 2020 г. Този прогрес е следствие най-вече на проектите за 

реконструкция на улици в населените места, общински пътища и обществени пространства за 

отдих. Липсват проекти за Специфична цел 4.1.2 „Развитие на газова инфраструктура”, докато 

Специфична цел 4.1.3. „Развитие на информационната инфраструктура” е представена 

единствено от изграждане на 2 зони за свободен достъп до интернет в град Правец. Освен 

неравномерното изпълнение на отделните специфични цели, недостатък на приоритета е 

частичното му препокриване с обхвата на Приоритет 2.2, което предопределя по-ниска степен 

на изпълнение от 35,16% – предвидените над 3 000 000 лв. за образователна инфраструктура 

не могат да бъдат постигнати заради отчитането на този тип проекти към Приоритет 2.2. 

„Повишаване на културния и образователен статус на населението” с неговите предвиждания 

за обновяване на материална база в образователните обекти. 

Приоритет 4.2. „Административен капацитет” е изпълнен на 62,66%, което показва доброто 

съотношение между предварително планираното и постигнатото на практика. Наличните и 

бъдещите възможности за кандидатстване на община Правец по ОПАК 2014-2020 дават 

увереност за успешно изпълнение и на този приоритет от ОПР Правец, до момента представен 



 

Доклад относно резултатите от извършена междинна оценка за изпълнението  
на Общинския план за развитие на община Правец 2014-2020 
към 31.12.2017 г. 

 

„Фондация за прозрачни регламенти“  34 

 

от проекти за осигуряване на актуална устройствена основа за развитие на общината (Общ 

устройствен план) и за повишаване на компетентността и условията за работа на общинска 

администрация Правец. 

Фигура 3. Степен на изпълнение на приоритетите с финансова цел под 1 000 000 лв. 
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Дефинираната система от индикатори на плана е следващият прецизен инструмент за оценка 
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1. да се проследят актуалните стойности на всички индикатори за измерване на целите и 

приоритетите от ОПР; 
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Системата от индикатори на ОПР Правец включва набор от индикатори за въздействие 
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актуална информация или ясна методика за изчисление, вкл. коректна начална стойност и 
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Следващата таблица разглежда двата вида индикатори на ОПР, включително и тези без 

достоверен източник на информация към момента на изготвяне на оценката или без 

коректно зададена базова стойност, заради което са оставени без отчетна стойност или без 

степен на изпълнение. 

Таблица 3. Индикатори за въздействие и резултат на ОПР Правец 

Ц
е

л
/ 

П
р

и
о

р
и

те
т 

Индикатори за въздействие Мярка 

Базова 
стойност 

/към 
2013г./ 

Целева 
стойност 

Отчетена 
стойност  

/година на 
отчитане/ 

Степен на 
изпълнение/ 
Изменение 

  ИНДИКАТОРИ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ        

СЦ-1 
Икономии от внедрени общински 
мерки за енергийна ефективност  

(mW) 0 70 000 

1 381,5 
/Общо за 
периода 

2014-2017/ 

1,97% 

СЦ-1 
Създаване на сайт и информационни 
центрове за популяризиране на еко 
пътеките и местата за селски туризъм 

брой 0 3 

0 
/Общо за 
периода 

2014-2017/ 

0,00% 

СЦ-1 
Развитие на различни форми на 
туризъм 

вид 0 3 

6 
/Общо за 
периода 

2014-2017/ 

200,00% 

СЦ-1 
Изградена транспортна мрежа за  
достъп до туристическите обекти 

км. 
пътна 
мрежа 

0 30 

6,9 
/Общо за 
периода 

2014-2017/ 

23,00% 

СЦ-1 
Реконструирана и модернизирана 
транспортната инфраструктурата.  

Км. 0 150 - 
Липсва 

актуална 
информация 

СЦ-2 Населението на община Правец Брой 7 510 7 300 
7 219 

/2017/ 
Влошаване 

СЦ-2 Деца в детските градини  Брой 313 300 
300 

/2017/ 
100,00% 

СЦ-2 Ученици в училищата  Брой 1112 1000 
1 035 

/2017/ 
93,08% 

СЦ-2 Равнище на безработица  ( %) 13 9 
17 

/2017/ 
Влошаване 

СЦ-2 Коефициент на заетост  ( %) - 65 - 
Липсва 

актуална 
информация 

СЦ-2 
Коефициент на икономическа 
активност 

( %) - 75 - 
Липсва 

актуална 
информация 

СЦ-2 
Равнище на средната годишна 
работна заплата в общината  

(лева) - 700 
722 

/2016/ 
103,14% 
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Ц
е

л
/ 

П
р

и
о

р
и

те
т 

Индикатори за въздействие Мярка 

Базова 
стойност 

/към 
2013г./ 

Целева 
стойност 

Отчетена 
стойност  

/година на 
отчитане/ 

Степен на 
изпълнение/ 
Изменение 

СЦ-3 
Население (жители) с подобрено 
третиране на отпадъчните води 

( %) 0 70 

400 
/Общо за 
периода 

2014-2017/ 

Преизпълнено 

СЦ-3 
Население с подобрено 
водоснабдяване 

Брой 0 7 376 

8 093 
/Общо за 
периода 

2014-2017/ 

109,72% 

  ИНДИКАТОРИ ЗА РЕЗУЛТАТ      

СЦ-2/ 
П-3 

Наети на работа безработни лица 
след курсове за квалификация 

брой 0 40 

4 
/Общо за 
периода 

2014-2017/ 

10,00% 

СЦ-
2/П-3 

Осигурени работни места за лица в 
неравностойно положение  

брой 0 15 
272 

/2017/ 
Преизпълнено 

СЦ-
2/П-3 

Дял на преминали курсове за 
квалификация и преквалификация 

% 0 20 - 
Липсва ясна 
методика за 
изчисление 

СЦ-2/ 
П-2 

Относителен дял на домакинствата с 
достъп до интернет 

% 15 50 - 
Липсва 

актуална 
информация 

СЦ-2/ 
П-2 

Културни и творчески дейности 
организирани от читалищата 

брой  10 

826 
/Общо за 
периода 

2014-2017/ 

Преизпълнено 

СЦ-2/ 
П-2 

Проведени Спортни състезания брой 0 5 

66 
/Общо за 
периода 

2014-2017/ 

Преизпълнено 

СЦ-2/ 
П-2 

Дял на преждевременно отпадналите 
от училище ученици 

% 0 0 
1,83 

/2017/ 
Влошаване 

СЦ-2/ 
П-1 

Лични лекари на  1000 души брой - 2 
0,69 

/2016/ 
34,50% 

СЦ-2/ 
П-1 

Лекари по дентална медицина на 
1000 души 

брой - 2 
0,42 

/2016/ 
21,00% 

СЦ-1/ 
П-2 

Стопански единици (предприятия) в 
община Правец 

брой 132 157 
258 

/2016/ 
Преизпълнено 

СЦ-1/ 
П-2 

Приходи от дейността на 
предприятията 

Хил.лв. 60 309 127 520 
81 164 
/2016/ 

63,65% 
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Ц
е

л
/ 

П
р

и
о

р
и

те
т 

Индикатори за въздействие Мярка 

Базова 
стойност 

/към 
2013г./ 

Целева 
стойност 

Отчетена 
стойност  

/година на 
отчитане/ 

Степен на 
изпълнение/ 
Изменение 

СЦ-1/ 
П-2 

Договори за реализиране на ПЧП брой 0 3 - 
Липсва 

актуална 
информация 

СЦ-1/ 
П-2 

Реализирани проекти за ТГС брой 0 3 

0 
/Общо за 
периода 

2014-2017/ 

0,00% 

СЦ-1/ 
П-2 

Реализирани проекти за между-
общинско сътрудничество 

брой 1 3 

8 
/Общо за 
периода 

2014-2017/ 

266,67% 

СЦ-1/ 
П-2 

Съвместни проекти реализирани в 
партньорство с НПО 

брой 0 3 - 
Липсва 

актуална 
информация 

СЦ-
1/П-1 

Ремонтирани пътища Км 0 150 - 
Липсва 

актуална 
информация 

СЦ-
1/П-1 

Създадени обекти за развитие на 
селския туризъм 

брой 0 5 

9 
/Общо за 
периода 

2014-2017/ 

180,00% 

СЦ-
1/П-1 

Брой посетители на историческите 
забележителности 

брой 9 000 15 000 
12 435 
/2017/ 

82,90% 

СЦ-
1/П-1 

Заета леглова база в местата за отдих брой 647 800 - 
Липсва ясна 
методика за 
изчисление 

СЦ-
1/П-1 

Подобрена улична мрежа в лошо 
състояние 

Км 0 100 - 
Липсва 

актуална 
информация 

СЦ-
3/П-2 

Изградена нова канализационна 
мрежа 

Км 0 20 

0 
/Общо за 
периода 

2014-2017/ 

0,00% 

СЦ-
3/П-2  

Изградени нови ПСОВ  брой 0 1 
1 

/2017/ 
100,00% 

СЦ-
3/П-2 

Обновени водопроводни мрежи Км  20 

2,86 
/Общо за 
периода 

2014-2017/ 

14,30% 

СЦ-
3/П-2 

Отпадни води, подложени на 
пречистване  

% 0 50 - 
Липсва 

актуална 
информация 

СЦ-
3/П-1 

Премахнати нерегламентираните 
сметища 

Брой - - 

15 
/Общо за 
периода 

2014-2017/ 

Липсва 
начална и 

целева 
стойност 
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Ц
е

л
/ 

П
р

и
о

р
и

те
т 

Индикатори за въздействие Мярка 

Базова 
стойност 

/към 
2013г./ 

Целева 
стойност 

Отчетена 
стойност  

/година на 
отчитане/ 

Степен на 
изпълнение/ 
Изменение 

СЦ-
1/П-2 

Обработваеми земеделски земи % - 90 
11,48 

/2016/ 

Липсва 
коректна 
начална 
стойност 

СЦ-
3/П-3 

Залесени горски територии % - 50 - 
Липсва 

актуална 
информация 

СЦ-
1/П-2 

Подпомогнати и модернизирани 
земеделски стопанства 

брой - 15 - 
Липсва 

актуална 
информация 

СЦ-
1/П-2 

Животновъдни обекти брой - 10 
132 

/2017/ 
Преизпълнено 

СЦ-
2/П-3 

Създадените "онлайн" 
административни услуги 

брой 0 2 - 
Липсва 

актуална 
информация 

СЦ-
2/П-3 

Общински служители преминали 
курсове и обучения 

% 0 100 
26 

/2017/ 
26,00% 

СЦ-
2/П-2 

Културни събития брой  4 

513 
/Общо за 
периода 

2014-2017/ 

Преизпълнено 

СЦ-
2/П-1 

Предоставяни социални услуги брой 10 13 
50 

/2017/ 
Преизпълнено 

СЦ-
3/П-3 

Новосъздадени или благоустроени 
зелени площи 

дка - 5 

33 
/Общо за 
периода 

2014-2017/ 

Преизпълнено 

СЦ-
1/П-3 

Подобрен общински сграден фонд 
Брой 

сгради 
- 10 

56 
/Общо за 
периода 

2014-2017/ 

Преизпълнено 

СЦ-
2/П-2 

Подобрено състояние на релизиозни 
храмове  

Брой 
обекти 

- 5 

9 
/Общо за 
периода 

2014-2017/ 

Преизпълнено 

СЦ-
1/П-1 

Новосъздадени или обновени детски 
площадки 

брой 1 5 

18 
/Общо за 
периода 

2014-2017/ 

Преизпълнено 

СЦ-
1/П-1 

Новосъздадени или обновени 
спортни площадки 

брой 0 5 

6 
/Общо за 
периода 

2014-2017/ 

120,00% 
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4. ОЦЕНКА НА ЕФЕКТИВНОСТТА И ЕФИКАСНОСТТА НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ РЕСУРСИ 

Оценката на ефективността и ефикасността на използваните ресурси ще определи: 

1. доколко използваните ресурси са довели до очакваните резултати – ефективност; 

2. доколко начинът за изпълнение на ОПР се основава на добро управление на ресурсите – 

ефикасност. 

Ефективността се определя от общото изпълнение на стратегическите цели и приоритети, 

анализирано и оценено в детайли чрез раздел „Оценка на степента на постигане на целите и 

приоритетите“. Ефективността в изпълнението на ОПР Правец се различава в зависимост от 

възможните нива за нейната преценка: 

1. На ниво „общо изпълнение на ОПР“ може да се отчете висока ефективност по отношение 

на отчетения брой проекти – общо 86 проекта през периода 2014-2017 г. От друга страна има 

много слабо съответствие между предварително планираните проекти в ОПР и реалния 

подбор на проекти. Това до голяма степен се дължи на факта, че ОПР на практика няма 

Програма за реализация с конкретно дефинирани проекти. Вместо това е приложен 

ИНДИКАТИВЕН СПИСЪК С ПРОЕКТИ  ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА, който 

включва пределно общи дефиниции по-скоро на мерки, отколкото на ясни проекти. 

Ефективността в изпълнението на плана ще се увеличи още повече при наличието на добре 

структурирана и изготвена Програма за реализация, която задава последователност в 

изпълнението на конкретни проекти с ясни времеви и финансови параметри. Следването на 

Програмата за реализация при годишното планиране на дейността на община Правец за 

постигането на силна връзка между планираното и реалното изпълнение също ще допринесе 

за ефективно изпълнение на ОПР през следващите години.  

По-ниската степен на изпълнение спрямо финансовата цел за 2020 г. от 35,93% следва да се 

разглежда в контекста на анализа от стр. 29. 

2. На ниво „стратегически цели“ се наблюдава висока ефективност в изпълнението на 

Стратегическа цел 3. „Опазване на околната среда и действия по изменението на климата“ 

(50,75%), но това е в зависимост от само един успешно изпълнен приоритет – Приоритет 2. 

„Интегрирано управление на водите”. Изпълнението на двата хоризонтални приоритета 

достига 35,77%, което отговаря на средното изпълнение на ОПР Правец. Изпълнението на 

Стратегическа цел 1. „Икономическо развитие” и Стратегическа цел 2. „Социално развитие” 

са постигнали своите целеви стойности за 2020 г. на по-малко от 30% - съответно 28,86% и 

23,17%. При първата стратегическа цел се проявява нереалистично висока финансова 

прогноза за частните средства с принос към целите на ОПР Правец. При втората цел се 

наблюдава по-нисък резултат във връзка с отсъствието на приоритет/специфична цел/мерки 

за обновяване на социална инфраструктура – реално изпълнявани проекти в община Правец, 

които при корекция на стратегическите цели могат да бъдат включени в отчета на общинския 

план и да подобрят досега постигнатите резултати. 

3. На ниво „приоритети“ могат да се определят приоритетните области с висока ефективност 

по отношение на съотношението отчетени разходи и степени на изпълнение – Приоритет 3.2. 

„Интегрирано управление на водите“ (13 651 650 лв. и 60,14%); Приоритет 4.1. 
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„Инфраструктура“ (6 715 940 лв. и 35,16%); Приоритет 1.3. „Подобряване на енергийната 

ефективност и рационално използване на енергийните ресурси“ (5 332 550 лв. и 50,63%). 

Изброените три приоритета заедно формират 74,73% от всички отчетни финансови ресурси. 

Добро съответствие между (реалистично спрямо същността на приоритета) планирана целева 

стойност и постигнати резултати могат да се проследят при Приоритет 4.2. „Административен 

капацитет”. Приоритетът съсредоточава „меки” мерки за подобряване на управлението в 

общината, което мотивира по-ниската цел от 430 000 лв. за 2020 г., изпълнена към края на 

2017 г. на 62,66%. Частична ефективност може да се открие и при Приоритети 1.1. „Развитие 

на приоритетни сектори” и 1.2. „Насърчаване на инвестиционната активност”. Двата 

приоритета отбелязват добри финансови резултати, но при ниски степени на изпълнение, 

което се дължи основно на недостатъци при планирането на специфичните цели и мерки към 

приоритетите, както и на техните стойности в Индикативната финансова таблица на ОПР 

Правец. 

Високата активност в разработването на проекти от страна на общинската администрация е 

следващата предпоставка  за ефективно общинско развитие до края на програмния период. 

Тя се подсилва от отчетеното успешно комбиниране на различни източници на финансиране 

от страна на администрацията – основен фактор за ефикасност в изпълнението на общинския 

план, която ще бъде разгледана във връзка с начина за използване на достъпните 

финансови ресурси. 

4.1. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ИЗРАЗХОДВАНИТЕ ФИНАНСОВИ РЕСУРСИ 

Разпределението на изразходваните ресурси по източници на финансиране показва 

ефикасното комбиниране на различнo финансиране от община Правец. През отчетния период 

са осигурени средства от следните източници: 

1. собствени средства от общинския бюджет; 

2. централен бюджет, вкл. целеви субсидии по капиталовите програми и национално 

съфинансиране на проекти по оперативните програми; 

3. фондове на ЕС; 

4. частно финансиране, вкл. собствено съфинансиране на проекти по оперативните програми. 

Общото изпълнение на ОПР Правец възлиза на 34 388 380 лв. Най-голям дял от цялата 

стойност има централния бюджет – 54,63%. Това е потвърждение за ролята републиканския 

бюджет в развитието на общината и по-специално за развитието на Вик и транспортната 

инфраструктура, както и за подобряване на енергийните характеристики на сградния фонд. 

Следващият по-значимост източник са фондовете на ЕС – 35,70%. Това е резултат най-вече от 

успешното разработване и изпълнение на проекти по Програмата за развитие на селските 

райони. Подобренията за следващите години следва да бъдат свързани с по-активно 

използване на възможностите по ОПРЧР, ОПНОИР и ОПИК, както от общинска администрация, 

така и от частния сектор. Частните инвестиции, свързани със съфинансиране на проекти на 

бизнеса по оперативните проекти допринасят с 6,86%. По-незначителен е делът на общинския 

бюджет (собствените средства на общината). Това вероятно е свързано и с липсата на 



 

Доклад относно резултатите от извършена междинна оценка за изпълнението  
на Общинския план за развитие на община Правец 2014-2020 
към 31.12.2017 г. 

 

„Фондация за прозрачни регламенти“  41 

 

финансова информация за част от проектите (без отчетен бюджет), които вероятно са 

изпълнени именно с общински средства. 

Приложените следващи две таблици мотивират следните степени на ефективност по нива: 

1. На ниво „общо изпълнение на ОПР“ може да се проследи висока ефикасност с 

изпълнението на 86 проекта при комбинирането на различни източници на финансиране, вкл. 

ПРСР, ОПРЧР, ОПНОИР, ПУДООС, НПЕЕМЖС, проект „Красива България”, други национални и 

европейски програми и субсидии; 

2. На ниво „стратегически цели“ се наблюдава комбиниране на различни средства в 

изпълнението на стратегическа цел 1. „Икономическо развитие“, при която има равномерно 

използване на средства от фондовете на ЕС, централния бюджет и частните средства. Целта 

за усвоени средства от централния бюджет към 2020 г. е преизпълнена, а за фондовете на ЕС 

е изпълнена на 20,99% и за частните средства – на 13,11%. По-ниските нива за фондовете на 

ЕС и частните средства са свързани с нереалистично високите прогнози от ОПР Правец. При 

стратегическа цел 2. „Социално развитие” също се наблюдава равномерното използване на 

различните източници – общински бюджет, централен бюджет и фондове на ЕС. В този случай 

целевите стойности по източници на финансиране са изпълнени на половина за централния 

бюджет, почти на 100% за фондовете на ЕС. При общинския бюджет се наблюдава значително 

преизпълнение. Стратегическа цел 3. „Опазване на околната среда и действия по 

изменението на климата” се изпълнява изцяло от средства на централния бюджет и 

оперативните програми, но при несъответствие между предварителните очаквания и 

отчетените стойности – средствата от централния бюджет са многократно изпълнени 

(563,79%), докато фондовете на ЕС достигат 27,49%. По двата хоризонтални приоритета 

планираните стойности за общинския и централния бюджет към края на 2020 г. вече са 

постигнати – 118,75% и 111,73%. Обратно, привлечените 1 834 470 лв. от Фондовете на ЕС са 

едва 12,80% от целевата стойност. 

3. На ниво „приоритети“ се потвърждават констатациите за голяма тежест на Приоритет 3.2. 

„Интегрирано управление на водите” не само по отношение на общото финансово 

изпълнение, но и по отношение привлечените средства от централния бюджет (22,87%) и 

фондовете на ЕС (16,83%). Значителен дял (15,10%) от привлечените средства от централния 

бюджет има Приоритет 1.3, което се дължи на проектите за енергийна ефективност с 

финансиране от НПЕЕМЖС.  Приоритет 4.1. „Инфраструктура” също формира съществени 

дялове от привлечените национални и европейски средства, което потвърждава 

констатациите, че водещите приоритети в изпълнението на ОПР Правец са 1.3, 3.2 и 4.1, 

респективно най-голям дял имат инфраструктурните проекти за ВиК, транспортна свързаност 

и достъпност, както и за енергийна ефективност. Частните средства са изцяло съсредоточени 

в Приоритет 1.2. „Насърчаване на инвестиционната активност”. 

4. Общинският бюджет остава изпълнен на 65,28%, докато централният бюджет е 

преизпълнен на 190,93%. Фондовете на ЕС и частните средства остават с ограничен прогрес – 

по 22,30% и 8,75%, което отразява и нереалистично високите разчети от ОПР Правец. Въпреки 

това, през следващите години следва да се осигурят повече средства и от двата източника.
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Таблица 4. Отчет на финансовото изпълнение по източници на финансиране 

Приоритетна 
област 

Общински 
бюджет 

Общ дял 
Централен 

бюджет 
Общ дял 

Фондове на 
ЕС 

Общ дял 
Други 

източници 
Общ дял 

Частни 
фирми 

Общ дял Общо 

Стратегическа 
цел 1 

26,00 0,08% 5 452,93 15,86% 3 991,08 11,61% 0,00 0,00% 2 360,13 6,86% 11 830,14 

Приоритет 1.1 0,00 0,00% 0,00 0,00% 2 402,75 6,99% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 2 402,75 

Приоритет 1.2 0,00 0,00% 260,21 0,76% 1 474,50 4,29% 0,00 0,00% 2 360,13 6,86% 4 094,84 

Приоритет 1.3 26,00 0,08% 5192,72 15,10% 113,83 0,33% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 5 332,55 

Стратегическа 
цел 2 

746,93 2,17% 509,04 1,48% 665,23 1,93% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 1 921,20 

Приоритет 2.1 0,00 0,00% 36,52 0,11% 206,97 0,60% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 243,50 

Приоритет 2.2 746,93 2,17% 365,58 1,06% 434,32 1,26% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 1 546,83 

Приоритет 2.3 0,00 0,00% 106,93 0,31% 23,94 0,07% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 130,87 

Стратегическа 
цел 3 

0,00 0,00% 7 864,82 22,87% 5 786,83 16,83% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 13 651,65 

Приоритет 3.1 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 

Приоритет 3.2 0,00 0,00% 7864,82 22,87% 5 786,83 16,83% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 13 651,65 

Приоритет 3.3 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 

Хоризонтални 
приоритети 

190,00 0,55% 4 960,92 14,43% 1 834,47 5,33% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 6 985,39 

Приоритет 4.1 96,00 0,28% 4830,90 14,05% 1 789,04 5,20% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 6 715,94 

Приоритет 4.2 94,00 0,27% 130,02 0,38% 45,43 0,13% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 269,45 

За всички 
проекти 

962,93 2,80% 18 787,71 54,63% 12 277,60 35,70% 0,00 0,00% 2 360,13 6,86% 34 388,38 
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Таблица 5. Степен на изпълнение по приоритетни области и финансови източници 
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Стратегическа 
цел 1 

26,00 982,00 2,65% 
5 

452,93 
3 

000,00 
181,76% 

3 
991,08 

19 
010,00 

20,99% 0,00 0,00 - 
2 

360,13 
18 

000,00 
13,11% 

Приоритет 1.1 0,00 460,00 0,00% 0,00 
3 

000,00 
0,00% 2 402,75 

9 
000,00 

26,70% 0,00 0,00 - 0,00 
5 

000,00 
0,00% 

Приоритет 1.2 0,00 500,00 0,00% 260,21 0,00 - 1 474,50 
2 

000,00 
73,73% 0,00 0,00 - 2 360,13 

10 
500,00 

22,48% 

Приоритет 1.3 26,00 22,00 118,18% 5 192,72 0,00 - 113,83 
8 

010,00 
1,42% 0,00 0,00 - 0,00 

2 
500,00 

0,00% 

Стратегическа 
цел 2 

746,93 103,00 725,18% 509,04 
1 

005,00 
50,65% 665,23 675,00 98,55% 0,00 

2 
251,00 

0,00% 0,00 
4 

257,00 
0,00% 

Приоритет 2.1 0,00 3,00 0,00% 36,52 0,00 - 206,97 75,00 275,97% 0,00 1,00 0,00% 0,00 7,00 0,00% 

Приоритет 2.2 746,93 100,00 746,93% 365,58 105,00 348,18% 434,32 600,00 72,39% 0,00 
2 

050,00 
0,00% 0,00 

4 
150,00 

0,00% 

Приоритет 2.3 0,00 0,00 #DIV/0! 106,93 900,00 11,88% 23,94 0,00 - 0,00 200,00 0,00% 0,00 100,00 0,00% 

Стратегическа 
цел 3 

0,00 230,00 0,00% 
7 

864,82 
1 

395,00 
563,79% 

5 
786,83 

21 
050,00 

27,49% 0,00 105,00 0,00% 0,00 
4 

120,00 
0,00% 

Приоритет 3.1 0,00 20,00 0,00% 0,00 50,00 0,00% 0,00 
1 

050,00 
0,00% 0,00 5,00 0,00% 0,00 

3 
010,00 

0,00% 

Приоритет 3.2 0,00 200,00 0,00% 7 864,82 
1 

300,00 
604,99% 5 786,83 

20 
000,00 

28,93% 0,00 100,00 0,00% 0,00 
1 

100,00 
0,00% 

Приоритет 3.3 0,00 10,00 0,00% 0,00 45,00 0,00% 0,00 0,00 - 0,00 0,00 - 0,00 10,00 0,00% 

Хоризонтални 
приоритети 

190,00 160,00 118,75% 
4 

960,92 
4 

440,00 
111,73% 

1 
834,47 

14 
330,00 

12,80% 0,00 0,00 - 0,00 600,00 0,00% 
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Приоритет 4.1 96,00 100,00 96,00% 4 830,90 
4 

400,00 
109,79% 1 789,04 

14 
000,00 

12,78% 0,00 0,00 - 0,00 600,00 0,00% 

Приоритет 4.2 94,00 60,00 156,67% 130,02 40,00 325,04% 45,43 330,00 13,77% 0,00 0,00 - 0,00 0,00 - 

За всички 
проекти 

962,93 
1 

475,00 
65,28% 

18 
787,71 

9 
840,00 

190,93% 
12 

277,60 
55 

065,00 
22,30% 0,00 

2 
356,00 

0,00% 
2 

360,13 
26 

977,00 
8,75% 
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Анализът на изразходваните ресурси продължава с обобщение на тежестта на планираното и 

отчетеното изразходване на средства в изпълнение на приоритетите.  

Фигура 4. Тежест на планираното (вляво) и отчетеното (вдясно) изпълнение на приоритетите 
на ОПР Правец 

  

 

ОПР залага най-голяма тежест за изпълнение на инфраструктурни проекти в рамките на 

Приоритет 3.2. „Интегрирано управление на водите“, което е успешно спазено при реалното 

изпълнение на плана. Съвсем точно е спазен и прогнозният дял по отношение на друг 

инфраструктурен приоритет – Приоритет 4.1. „Инфраструктура“. Добро съответствие се 

наблюдава и при изпълнението на Приоритет 1.2. „Насърчаване на инвестиционната 

активност“ и Приоритет 1.3. „Подобряване на енергийната ефективност и рационално 

използване на енергийните ресурси“. По този начин може да се определи съответствието 

между планиране и изпълнение що се отнася до тежестта на отделните приоритетни области 

в политиката на местно развитие, респективно ефективност в разходването на осигурените 

средства. 
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4.2. ОБОБЩЕНИЕ НА ОРГАНИЗАЦИОННИТЕ РЕСУРСИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И НАБЛЮДЕНИЕ НА ОПР 

Общинският план за развитие (ОПР) на община Правец за периода 2014-2020 г. е разработен 

от общинската администрация, съобразно регламентираната през 2013 г. в ЗРР структура. 

Нормативно, това е основният управленски документ за развитие на общината. Изпълнението 

на плана започва в началото на 2014 г., което съвпада с началото на настоящия планов период. 

Наблюдението и оценката на изпълнението му по закон се осъществява чрез Годишни 

доклади, Предварителна, Междинна и Последваща оценки. Планът е разработен без 

наличието на Последваща оценка на предходния ОПР Правец 2007-2013, но има пълноценно 

разработена Предварителна оценка, която е налична за справка в интернет страницата на 

общината.  Предварителната оценка е изготвена е в съответствие с чл. 32 на ЗРР и е направена 

едновременно с изработването на Общинския план за развитие.  

Фигура 5. Завършен цикъл на разработване и изпълнение на ОПР 

  

В периода от 2014 до края на 2017 г. администрацията на община Правец е разработила и 

прилага един пакет от 2 секторни стратегии, 3 плана и 8 програми, които по същество 

доразвиват и конкретизират идеите и целите на ОПР (2014-2020) и допринасят за неговата 

реализация. Важно е да се отбележи, че тези стратегически, планови и програмни документи 

са лесно достъпни в официалната страница на общината за ползване от всички 

заинтересовани страни. Те представляват и богат информационен източник за прецизна 

оценка на процеса на изпълнението на ОПР през първата половина на настоящия планов 

период. Тези документи са: 

Стратегии: 

 Стратегия за управлението на общинската собственост на община Правец за периода 

2016-2019 г.; 

 Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община Правец 2016-2020 г.; 

Планове: 

 Общински план за интегриране на ромите в Община Правец 2015-2020 г.; 

 План на Община Правец за защита от бедствия 2016; 

Изпълнение на ОПР (2014-2016)

Междинна оценка (2017/18) Актуализация (2018)

Общински план за развитие  (2014-2020)

Предварителна оценка

Общински план за развитие  (2007-2013)

Последваща оценка (2007-2013)
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 Общински план за младежта в Община Правец за 2018 г.; 

Програми: 

 Програма за управление на Кмета на Общината мандат 2015-2019 г; 

 Общинска програма за опазване на околната среда и управление на отпадъците 2014-

2020 г.; 

 Общинска програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на 

територията на община Правец; 

 Програма за енергийна ефективност на община Правец 2015-2020г.; 

 Програма за насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници и 

биогорива за периода 2013-2023 г.; 

 Програма за управление на отпадъците 2015-2020 г.; 

 Kратко-срочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми 

източници и биогорива на община Правец за период 2017-2020 г.; 

 Програма на Община Правец за управлението и разпореждането с имотите - общинска 

собственост през 2018 г. 

Показателен е анализът на стратегическите, плановите и програмните документи по 

отношение на приоритетните области, формулирани за осъществяване на целите на ОПР. 

Подчертан превес имат документите в сферите, свързани с младежите, социалната политика 

и приобщаването, устойчивото развитие и околната среда и превенцията на риска по 

отношение на природните бедствия и аварии.. 

Приоритет 1.1: Развитие на приоритетни сектори – Програма на Община Правец за 

управлението и разпореждането с имотите - общинска собственост през 2018 г.; 

Приоритет 1.2: Насърчаване на инвестиционната активност – Стратегия за управлението на 

общинската собственост на община Правец за периода 2016-2019г.; 

Приоритет 1.3: Подобряване на енергийната ефективност и рационално използване на 

енергийните ресурси – Програма за енергийна ефективност на община Правец 2015-2020г.; 

Програма за насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници и 

биогорива за периода 2013-2023 г.; Kраткосрочна програма за насърчаване използването на 

енергия от възобновяеми източници и биогорива на община Правец за период 2017-2020 год.; 

Приоритет 2.1: Подобряване на достъпа до здравни услуги и повишаване на тяхното качество 

– в тази приоритетна област няма специално разработени общински документи в подкрепа на 

ОПР; 

Приоритет 2.2: Повишаване на културния и образователен статус на населението – Общинска 

стратегия за развитие на социалните услуги в община Правец 2016-2020 г.; Общински план за 

интегриране на ромите в Община Правец 2015-2020г.; Общински план за младежта в Община 

Правец за 2018 г.; 

Приоритет 2.3: Повишаване и поддържане на квалификацията на работната сила: в тази 

приоритетна област няма специално разработени общински документи в подкрепа на ОПР; 
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Приоритет 3.1: Управление на отпадъците в съответствие с изискванията на европейската и 

националната нормативна уредба – Общинска програма за опазване на околната среда и 

управление на отпадъците 2014-2020 г.; Програма за управление на отпадъците 2015-2020 г.; 

Общинска програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на 

територията на община Правец; 

Приоритет 3.2: Интегрирано управление на водите – в тази приоритетна област няма 

специално разработени общински документи в подкрепа на ОПР; 

Приоритет 3.3: Устойчиво управление на горите, опазване и поддържане на защитените 

територии и биоразнообразието, смекчаване на последствията от промените в климата – 

План на Община Правец за защита от бедствия 2016; 

Приоритет 4.1: Инфраструктура – тази приоритетна област няма специално разработени 

общински документи в подкрепа на ОПР; 

Приоритет 4.2: Административен капацитет – Програма за управление на Кмета на Общината 

мандат 2015-2019 г. 

Информацията от тези разработки е базата за формиране на изводи и заключения в 

оценяване на изпълнението на Общинския план за развитие през периода 2014-2017 г. От 

анализа на тези документи може да се направят изводи за акцентите в дейността на местната 

власт и да се аргументират ефективността и ефикасността от реализацията на проектите и 

изразходваните средства за това. Те поясняват логиката и последователността в 

осъществяване на управленските решения на общинския съвет и общинската администрация. 

Те са направени за да улесняват вземането на правилни решения и формулирането на ясни 

цели, реални приоритети и ефективни мерки и конкретни проекти за развитие и просперитет 

на местната общност. Това подпомага формирането на реалната картина за степента на 

изпълнение на ОПР и постигането на целите на този основен план за управление на общината. 

Отчет на изготвените годишни доклади за наблюдението на изпълнението на 

общинския план за развитие на община Правец 2014-2020 г. 

В изпълнение на разпоредбите на Правилника за прилагане на закона за регионалното 

развитие (приет с ПМС № 216 от 02.09.2008 г. обн. ДВ. бр.80 от 12 Септември 2008 г.), кметът 

на община Правец и администрацията са организирали наблюдението на изпълнението на 

ОПР и разработването на Годишни доклади съответно за 2015, 2016 и 2017 г. Тези доклади са 

обсъждани и одобрявани от общинския съвет. Една от целите на Годишните доклади за 

наблюдението на изпълнението на ОПР е да осигуряват информация за изготвяне на 

междинната и последващата оценка на плана. 

2015 година: За 2015 г. Годишният доклад е изготвен на основание чл.23, т.4 от Закона за 

регионално развитие (ЗРР), чл.91, ал.4 от Правилника за приложение на Закона за регионално 

развитие, приетите приоритети и изпълнените мерки, заложени в Общинския план за 

развитие 2014 – 2020 г., и посочените в Приложение № 2 от Общинския план за развитие 

индикатори за изпълнение на мерките. Отчетът се спира на всеки проект по цели, приоритети 

и мерки. Анализирани са всички проекти по отношение на резултатите от извършените по 
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проекта дейности за местното развитие; статуса на проекта  (приключен, или в процес на 

изпълнение).  

Изведени са изводи за напредъка по ОПР Правец и са формулирани препоръки. 

2016 година: С този доклад е отчетено изпълнението на мерките през 2016 г. по планираните 

приоритети, заложени в Общинския план за развитие 2014-2020. Докладът следва същата 

структура като тази на  документа от 2015 г. Това е положителен подход, защото по този начин 

могат лесно могат да се проследят резултатите, тенденциите и напредъка. През 2016 година 

са реализирани значителен брой дейности за подобряване условията и качеството на живот 

на населението на общината и естетизацията на градската среда. С реализацията на проекти 

по Оперативните програми, със собствени и целеви средства е подобрена местна 

инфраструктура - подобрено е водоснабдяването, обновяването и доизграждането на 

пречиствателни съоръжения за отпадни води, обновена е образователна, социална и 

културна инфраструктура, изпълнени са мерки за енергийна ефективност, повишен е 

капацитета на общинска администрация, проведени са редица инициативи за повишаване на 

образователната и културна среда на общината, организирани са срещи и форуми с бизнеса и 

НПО. 

Резултатите по изпълнението на Общинския план през 2016 г. са постигнати с финансови 

ресурси от Общинския бюджет, Националния бюджет и Оперативните програми. 

Предоставената информация очертава в основни линии постигнатите резултати по 

изпълнение на Общинския план за развитие през отчетната година. Приоритетите и 

дейностите са в изпълнение на цялостната стратегия за развитие на Община Правец и се 

степенуват според трайността и полезността на последиците от тях за настоящето и бъдещето 

на общината.  

При изпълнението на ОПР и отчитане на резултатите от дейностите се осигурява 

необходимата публичност, чрез провеждане на пресконференции, форуми, информационни 

кампании и други публични мероприятия. Мониторингът се осъществява и от Управляващите 

органи на Оперативните програми и обсъждания в Общинския съвет и други.  

2017 година: Изводите от изпълнението на мерките  през 2017 г. по планираните приоритети, 

заложени в Общинския план за развитие  2014-2020 очертават общите условия за изпълнение 

на плана за развитие и в частност промените в социално-икономическите условия на 

общината, които се характеризират с ограничено предлагане на работни места от страна на 

частния бизнес, липса на добре работещи малки предприятия. Отчетен е напредъкът по 

заложените в плана проекти дейности в съответствие с принадлежността им към съответните 

стратегически цели, приоритети, специфични цели и мерки. 

През 2017 година са реализирани значителен брой дейности за реновиране на  общинската 

инфраструктура и подобряване на жизнената среда за жителите на общината. Подобрено е 

водоснабдяването, изградени са пречиствателни съоръжения за отпадни води, обновена е 

образователна, социална и културна инфраструктура, работено е за  развитие на социални 

услуги, изпълнени са мерки за енергийна ефективност. 
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Проверка на единството в структурата и съдържанието на годишните доклади. 

Допълване на констатациите от годишните доклади на база други източници на 

информация 

Анализираните документи за 2015, 2016 и 2017 г. показват, че при тяхното разработване 

общинската администрация се е придържала частично към обема и съдържанието описани в 

ППЗРР и съдържат информация за: 

1. Общите условия за изпълнение на общинския план за развитие и в частност 

промените в социално-икономическите условия в общината.  

В годишните доклади за годините 2015, 2016 и 2017 г. тази първа точка практически не 

съществува. 

2. Постигнатия напредък по изпълнението на целите и приоритетите на общинския 

план за развитие въз основа на индикаторите за наблюдение 

Това е най-обемната и детайлно разработена част от годишните доклади на общината. Те 

следват съдържанието на ОПР по отношение на стратегическите цели, приоритетите, мерките 

и конкретните проекти и описват състоянието в реализацията на проектите. 

3. Действията, предприети от компетентните органи с цел осигуряване на 

ефективност и ефикасност при изпълнението на общинския план за развитие, в т. ч.: 

3.1. мерките за наблюдение и създадените механизми за събиране, обработване и анализ 

на данни 

С евентуална актуализация на плана следва да се заложи създаване на система за наблюдение 

и оценка на изпълнението на ОПР. Предмет на такава система са: изпълнението на целите и 

приоритетите на ОПР, съгласно определени физически и финансови индикатори; 

организацията и методите на изпълнение, прилагани от органите за управление; мерките за 

осигуряване на информация и публичност. 

3.2. преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на общинския план за 

развитие през съответната година  

Заключителните части на докладите съдържат най-общо маркиране на проблемите, 

съпътстващи прилагането на ОПР. 

3.3. мерките за осигуряване на информация и публичност на действията по изпълнение 

на общинския план за развитие 

Действията предприемани от общината за прилагане на принципа за информация и 

публичност и на принципа за партньорство са насочени към осигуряване на прозрачност и 

информираност на заинтересованите страни и участниците в процеса на формирането и 

прилагането на местните политики, съобразно очакваните резултати и ползите за местната 

общност като цяло, както и към мотивация на заинтересованите страни за активно участие в 

процеса на реализацията им. Тук следва да се отбележи добре поддържаната интернет 

страница на общината, която предоставя възможност на всички заинтересовани страни да се 

запознаят със стратегиите, плановете и програмите на общината. За съжаление, само един от 
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Годишните доклади (за 2017 г.) е публикуван на страницата. Това е пропуск, защото точно тези 

документи, които са призвани да посочат резултатите остават недостъпни за тези които се 

интересуват от управлението и развитието на териториалната общност. 

3.4. мерките за постигане на необходимото съответствие на общинския план за 

развитие със секторните политики, планове и програми на територията на общината 

Както вече беше анализирано по-горе в текста, община Правец има значителен набор от 

актуални стратегии, планове и програми, съпътстващи и допълващи ОПР. Мерките, които се 

предприемат за постигане съответствие на ОПР със секторните политики, планове и програми 

на общинско ниво са: провеждане на коригиращи действия, на базата на предложения от 

заинтересованите страни; разглеждане на предложения от заинтересованите страни в 

постоянните комисии на Общинските съвети и внасяне на предложения за решения; 

актуализиране на приетите наредби, стратегии, концепции, програми, планове и др. в 

съответствие с целите и мерките предвидени в ОПР. 

Необходимо е да се актуализират стратегиите, програмите, плановете, наредбите и 

правилата, които са свързани с прилагането, изпълнението и отчитането на отделните 

секторни политики, които са в правомощията на органите на местно самоуправление. 

Необходимо е и по отношение на секторните политики да се прилага механизъм на 

мониторинг, контрол и отчитане на резултатите от изпълнението им, като тези резултати 

намират отражение и при годишното отчитане на изпълнението на ОПР за останалия срок от 

действието му. 

3.5. мерките за прилагане принципа на партньорство 

Работата в партньорство не означава само информиране или консултиране. Преди всичко 

това означава съвместно вземане на решения и съвместни действия за изпълнение на тези 

решения. Решения, които първоначално са съгласувани от мнозинството партньори имат 

висока обществена подкрепа в процеса на реализацията. За прилагане на принципа на 

партньорство е препоръчително засилване на гражданското участие в процеса по реализация 

на ОПР и останалите стратегически документи и включване на всички заинтересовани страни 

чрез организиране на обществени обсъждания, кръгли маси, форуми и други подходящи 

форми на участие. 

3.6. резултатите от извършени оценки към края на съответната година 

През отчетния период не са извършени оценки на изпълнението на общинския план. 

3.7. Заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението 

Досегашните годишни доклади формулират най-общи изводи за изпълнението на ОПР в 

рамките на отчетната година. Препоръчително е бъдещото структуриране на изводите и 

препоръките в два основни подраздела – 1. изпълнение на целите, приоритетите, мерките и 

проектите на ОПР, както и 2. Действия по изпълнението и наблюдението на плана. 

Необходимо е годишните доклади да се разработват със структура в съответствие на 

ППЗРР. 
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През 2016 г. с изменение на ППЗРР, публикувани в ДВ, бр. 50 е въведена нова точка в 

съдържанието на годишните доклади – изпълнение на проекти, допринасящи за 

постигане на целите и приоритетите на областната стратегия за развитие. 

Наличните доклади след 2016 г. не съдържат тази точка и тази бележка следва да се 

вземе предвид за следващите годишни доклади. 
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5. ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПР 

5.1. ИЗВОДИ 

 Високата проектна активност – общо 86 отчетени проекта със значителна обща финансова 

стойност от 34 388 380 лв. и с принос към стратегическите цели и приоритети на ОПР 

Правец, обосновава положителната обща оценка за изпълнението на плана в периода 

2014-2017; 

 Ефикасно комбиниране на различни финансови източници, вкл. ПРСР, ОПРЧР, ОПНОИР, 

ПУДООС, НПЕЕМЖС, проект „Красива България”, други национални и европейски програми 

и субсидии и др.; 

 Отчетената обща финансова стойност на ОПР Правец представлява 35,93% от финансовата 

цел за 2020 г., заложена в Индикативната финансова таблица на плана. На пръв поглед по-

ниската степен на изпълнение не е основание за негативна оценка заради констатираното 

от Междинната оценка несъответствие между предварително планираното и 

реалистичните възможности за финансиране на проекти. Заложените финансови прогнози 

за привличане на средства от Фондовете на ЕС и инвестиране на частни ресурси не 

кореспондират с реалните условия в община Правец към момента. Това несъответствие 

прави заложените финансови цели неизпълними; 

 Налични фактори, предпоставки и перспективи за увеличение във финансовия резултат на 

плана, свързани с актуални/предстоящи процедури по ПРСР 2014-2020, ОПИК 2014-2020, 

ОПРЧР 2014-2020 и ОПНОИР 2014-2020; 

 Открояват се три водещи приоритета в изпълнението на ОПР Правец, които едновременно 

отчитат най-много привлечени средства и добро съответствие между заложени финансови 

цели и постигнати резултати – Приоритет 3.2. „Интегрирано управление на водите“; 

Приоритет 4.1. „Инфраструктура“; Приоритет 1.3. „Подобряване на енергийната 

ефективност и рационално използване на енергийните ресурси“. Трите приоритета 

формират общо 74,74% от финансовия резултат на плана; 

 Прогресът по изпълнението на общинския план се допълва с по-ниски темпове и от 

Приоритет 1.2. „Насърчаване на инвестиционната активност“ и Приоритет 1.1. „Развитие на 

приоритетни сектори“; 

 Напредъкът по изпълнението на ОПР Правец не е равномерно разпределен между 

отделните приоритети. В рамката на общото изпълнение се наблюдават значителни 

дисбаланси между броя проекти и усвоените/разходени средства. Шест от общо 

единадесет приоритета формират едва 6,37% от общото финансово изпълнение до 

момента, което разкрива отчетлив дисбаланс между отделните приоритетни области; 

 Практически по приоритетите свързани с икономиката, околната среда и управлението са 

изразходвани много малко от общите ресурси. Незадоволителни са реализациите в 

сферата на образованието, здравеопазването, културата и спорта.  Повече от 2/3 от общите 

разходи са вложени в транспортната и водостопанската инфраструктури и ремонти на 
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сгради и съоръжения. Много малко са средствата за изграждане на административен и 

експертен капацитет; 

 Стратегическата част на ОПР Правец не предвижда конкретни специфични цели/мерки за 

социално подпомагане, което е значителен пропуск и фактор за неотчитане на редица 

реално изпълнявани проекти в общината;  

 Липсата на напредък по значителна част от приоритетите е свързана с дублиране на 

специфични цели и мерки между отделни приоритети (невъзможност за отчитане на 

определени проекти в дадени приоритети – по примера на дублиращите се образователни 

мерки при Приоритет 2.2 и Приоритет 4.1); общо дефинирани специфични цели, които се 

препокриват по между си; наличие на специфични цели без конкретика и фокус, вкл. на 

съставните мерки (по примера на Приоритет 1.2);  

 Формулирането на 11 отделни приоритета на практика не позволява ясно приоритизиране 

на общинските политики и разпределението на наличните ресурси; 

 Наличие на приоритети с голям брой мерки, към които не са отчетени конкретно изпълнени 

проекти (по примера на Приоритет 3.1); 

 Общият извод от постигнатия напредък по изпълнението на целите и приоритетите показва 

две отчетливи констатации – дисбаланс на изпълнените мерки (проекти и дейности) по 

приоритети, което се дължи на нереалистично планираните дейности в ОПР и липсата на 

ясна Програма за реализация;  

 Общото заключение от изпълнението на Приоритет 1.1. „Развитие на приоритетни 

сектори”, е че реализираните осем проекта на обща стойност 2 318 750 са преходни от 

предишния планов период и ориентирани директно към един сектор – туризъм. Няма 

предприети дейности за насочване на инвестиции към селското стопанство, хранително-

вкусовата промишленост; 

 По Приоритет 1.2. „Насърчаване на инвестиционната активност“ има реализирани два 

проекта и един е в процес на реализация. Трите проекта са заложени в мерките на 

Специфична цел 1.2.1. По останалите три специфични цели няма реализирани дейности 

или проекти. Състоянието на реализацията на ОПР по този приоритет показва проблеми на 

незадоволително планиране, които следва да се преосмислят в актуализация на плана и да 

се заложат в една добре премислена Програма за реализация до 2020 г.; 

 Изпълнението на Приоритет 1.3. „Подобряване на енергийната ефективност и рационално 

използване на енергийните ресурси“ се изразява в реализацията на проекти за енергийна 

ефективност на сгради и съоръжения и 11 частични ремонти на публични сгради; 

 За изпълнението на специфичните цели по Приоритет 2.1. „Подобряване на достъпа до 

здравни услуги и повишаване на тяхното качество“ следва да се предвидят конкретни 

мерки, дейности и проекти, които да допринесат за решаване на проблемите в тази важна 

за населението социална дейност; 
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 Може да се обобщи, че в сферата на образованието, културата и спорта (Приоритет 2.2. 

„Повишаване на културния и образователен статус на населението“) има добре подбрани 

мерки, ефективни дейности и голям брой реализирани проекти, което е основание, че в 

общината има изграден капацитет за допълнително развитие на тези сектори от 

социалната политика; 

 Единственият по-значим проект по Приоритет 2.3. „Повишаване и поддържане на 

квалификацията на работната сила“ осъществен през отчетния период е „Осигуряване на 

организиран транспорт от и до работното място на заетите лица в "TACK" EOOД за по-висока 

заетост и социална интеграция – бюджет от 128 160 лв. по ОПРЧР 2007-2013, бенефициент 

"TACK" EOOД; 

 За специфичните цели на Приоритет 3.1. „Управление на отпадъците в съответствие с 

изискванията на европейската и националната нормативна уредба“ е разработена 

Актуализация на Програма за управление на отпадъците и е направен морфологичен 

анализ на състава и количеството битови отпадъци образувани на територията на 

общината. По останалите три цели за закриване, рекултивация и мониторинг на общински 

депа и сметища, несъответстващи на стандартите; за информиране на гражданите и 

бизнеса за предотвратяване генерирането, разделно събиране и оползотворяване на 

отпадъците; за работа с подрастващите и младежите за възпитаване на екологична култура 

няма предприети проекти; 

 По Приоритет 3.2. „Интегрирано управление на водите“ има формулирани 4 цели и 

заложени за изпълнение 4 мерки.  По две от мерките има реализирани проекти за над 10 

милиона лева. По останалите 2 мерки за намаляване загубите на вода и за управление на 

риска от природни бедствия няма предприети действия. Съществува потенциал за 

продължаване на успешните реализации във водния сектор с оглед на новоподадени 

проектни предложения пред ПРСР 2014-2020; 

 За Приоритет 3.3. „Устойчиво управление на горите, опазване и поддържане на защитените 

територии и биоразнообразието, смекчаване на последствията от промените в климата“ са 

набелязани 3 цели и 4 мерки. За целия четиригодишен отчетен период по този приоритет 

са разработени два документа; 

 Приоритет 4.1. „Инфраструктура“ е сред водещите в общото изпълнение на ОПР, но при 

небалансирана реализация на съставните специфични цели. За ремонт, реконструкция и 

рехабилитация на общински пътища и улични мрежи, селскостопански и горски пътища са 

реализирани шест проекта за над 6,5 милиона лева. За газифициране на населени места от 

общината няма реализирани дейности. За увеличаване броя на населението с достъп до 

интернет са изградени 2 зони за свободен достъп до интернет. За ремонт и реконструкция 

на площадни и паркови пространства са реализирани шест проекта. Реализирани са още 

един проект за ремонт на сградата на бивша поликлиника и реконструкция и обновяване 

на две църкви в общината. За обновяване на материалната и техническата база на 

образователните институции няма реализирани дейности; 
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 В рамките на Приоритет 4.2. „Административен капацитет“ няма реални действия за 

обучение на общинските служители за усвояване на средства от ЕФ. Не е изградена система 

за непрекъснат мониторинг върху изпълнението на ОПР. Няма реализирани дейности по 

въвеждане на ISO-стандартите в работата на общинската администрация. Тези резултати 

налагат преоценка на отношението към заложените в ОПР 2014-2020 мерки за изграждане 

на административен и управленски капацитет. Това е ключов фактор за успешно 

изпълнение на стратегията на плана и постигане на заложената Визия. 

 Липсва Програма за реализация с конкретно дефинирани проекти. Към ОПР Правец е 

приложен Индикативен списък с проекти за реализация на територията на 

общината, който включва общи дефиниции, вместо ясни проекти, с което ролята на 

общинския план като оперативен инструмент значително намалява; 

 Наличие на индикатори без достоверен източник на информация или с неизяснен метод за 

отчитане на актуална стойност, заради което тяхната роля като инструмент за оценка е 

ограничена. 

По отношение на наблюдението и изпълнението на ОПР 

 Годишните доклади за 2015, 2016 и 2017 г. само частично спазват задължителната 

структура от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие; 

 Приложение на ограничен набор за планиране и регулярно отчитане изпълнението на ОПР, 

включително годишни планове за изпълнение на ОПР; единни стандарти за отчитане на 

проекти и индикатори с принос към ОПР от страна на отделните дирекции и ресори; 

 Добро използване и съчетаване на различни източници на финансиране за изпълнението 

на ОПР; 

 Осигуряване на информация и публичност. Интернет порталът на община Правец 

представя всички политики, планове, програми и проекти в общината. 

5.2. ФОРМУЛИРАНЕ НА ПРЕПОРЪКИ 

По отношение на съдържанието на ОПР 

 Препоръчително е стратегическата част ОПР Правец да се усъвършенства, за да се постигне 

по-ясен фокус и приоритизиране на необходимите усилия и ресурси до края на програмния 

период. Необходимо е да се коригират част от специфичните цели и мерките, които към 

момента се дублират в рамките на един или няколко приоритета. Същевременно има 

нужда от разгръщането на специфични цели в ясно дефинирани мерки за изпълнение; 

 Препоръчителна е преработката/актуализацията на Програмата за реализация на ОПР. 

Една пълноценно развита Програма за реализация следва да осигури необходимия фокус 

в работа на общинската администрация като дефинира проекти с конкретни финансови и 

времеви параметри. Всеки проект трябва да има ясен обект, източник за финансиране и 

фиксирани срокове за изпълнение. Проектите от Програмата за реализация следва да 

конкретизират/разгръщат мерките и специфичните цели без да ги дублират. Това ще 
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зададе предпоставките за преодоляване на диспропорциите в изпълнението на ОПР 

Правец до края на плановия период; 

 Индикативната финансова таблица на плана не представя реалните възможности за 

осигуряване на средства по отделните приоритети и от различните източници на 

финансиране. Препоръчително е да се преразпределят средства между отделните 

приоритети с цел баланс в техните степени на изпълнение. Препоръчително е да се 

ревизират заложените средства от Фондовете на ЕС и частните източници; 

 Системата за наблюдение и оценка на плана може да се допълни с разработването на 

единни стандарти/таблици за отразяване на проекти от ОПР; 

 Необходимо е необезпечените с информация индикатори по цели и приоритети да 

отпаднат. Препоръчително е постигането на по-добра съгласуваност между заложените 

мерки и определените индикатори. 

Посочените препоръки могат да бъдат изпълнени чрез препоръчителна Актуализация на 

ОПР или чрез разработването на детайлни годишни планове за изпълнение на плана, които 

дефинират приоритетните проекти за предстоящата година и ефективни системи за 

наблюдение и изпълнение. Във втория случай ще се запази нисък процент на финансово 

изпълнение към 2020 г. за някои приоритети. 

По отношение на наблюдението и изпълнението на ОПР 

Препоръките за разширяване на набора от инструменти са: 

 Разработване на годишен план за изпълнение на ОПР на база приоритизирани проекти за 

изпълнение и дефинирани проекти с принос към ОПР от отделните дирекции и ресори; 

 Въвеждане на единен и предварително определен стандарт за отразяване на проекти и 

индикатори от ОПР. Минимална предпоставка е утвърждаването на единна структура за 

отчитане на изпълнените проекти. Примерен модел е структурата на Приложение №1. 

Списък с проектите в община Правец, заедно с прилежащ финансов отчет по отделни 

източници на финансиране; 

 Разработване на годишни доклади за изпълнението на ОПР в пълно съответствие с 

Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие; 

 Активно разработване на проектни предложения в рамките на бъдещите процедури на 

оперативните програми и в съответствие с реалните нужди и проблеми в община Правец; 

 Практикуване и пилотни проекти по модела на ПЧП. 
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Фигура 6. Препоръки за изпълнение и наблюдение на ОПР Правец 

 

 

 

Годишен доклад за изпълнението на ОПР -

водеща роля на работна група за наблюдение на ОПР

Консолидиране на отразените 
проекти и индикатори от 

отделните дирекции и отдели

Обсъждане на доклада в 
рамките на общинска 

администрация и с ключови 
външни партньори

Осигуряване на информация и 
публичност за общинското 

развитие

Текущо наблюдение -

водеща роля на работна група за наблюдение на ОПР

Документиране на информация за изпълнението на ОПР от страна на отделните дирекции и 
ресори на база единен стандарт за отразяване на проекти и индикатори

Годишен план за изпълнение на ОПР -

водеща роля на работна група за наблюдение на ОПР

Приоритизиране на проекти за 
изпълнение през следващата 

година

Дефиниране на проекти с 
принос към ОПР от отделните 

дирекции и ресори

Обсъждане на доклада в 
рамките на общинска 

администрация и с ключови 
външни партньори
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1. СПИСЪК С ПРОЕКТИТЕ В ОБЩИНА ПРАВЕЦ 

 Изпълнено в рамките на годината 

+ Текущо изпълнение след края на 2017 г. 

- Стартирано изпълнение преди 2014 г. 

 

Проект 
Принос към 
Специфична 
цел и мярка 

Бюджет 
/хил. 
лв./ 

Източник на 
финансиране 

Бенефициент / 
Партньор 

Период на 
изпълнение 

14 15 16 17 

Приоритет 1.1: Развитие на приоритетни сектори                 

Насърчаване на туристическите дейности в Община Правец 
чрез изграждане на туристически маршрут, съоръжения, 
атракции и културно-историческа експозиция на 
средновековна църква в землището на с. Осиковица, 
Община Правец 

Специфична 
цел 1.1.2 

Мярка 1.1.2.3 
377,68 

ПРСР 2007-
2013 

Община 
Правец -       

Изграждане на туристически маршрут, съоръжения, 
атракции на открито  и експозиция на късноантичната 
крепост в местността "Боровец" в землището на село Разлив, 
Община Правец 

Специфична 
цел 1.1.2 

Мярка 1.1.2.3 
367,82 

ПРСР 2007-
2013 

Община 
Правец -       

Изграждане на атракции за посетители, съоръжения и места 
за отдих и развлечения по маршрута на туристическа пътека 
от местността "Топилата" до местността "Камичето" в 
землището на гр. Правец 

Специфична 
цел 1.1.1 

192,19 
ПРСР 2007-

2013 
Община 
Правец -       

Изграждане на алея за пешеходен туризъм и колоездене в 
УПИ XIII за техническа инфраструктура, кв. 171 от 
регулационния план на гр. Правец 

Специфична 
цел 1.1.1 

351,48 
ПРСР 2007-

2013 
Община 
Правец -       

"Изграждане на алея за пешеходен туризъм и колездене о.т. 
182,322,170,1262,1263 до о.т.1264 от регулационния план на 
гр. Правец" 

Специфична 
цел 1.1.1 

250,58 
ПРСР 2007-

2013 
Община 
Правец -       
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Проект 
Принос към 
Специфична 
цел и мярка 

Бюджет 
/хил. 
лв./ 

Източник на 
финансиране 

Бенефициент / 
Партньор 

Период на 
изпълнение 

14 15 16 17 

Алея за пешеходен туризъм и колоездене 
Специфична 

цел 1.1.1 
386,30 

ПРСР 2007-
2013 

Община 
Правец -       

Изграждане на пътека за пешеходен и планински туризъм от 
местността" Топилата" до местността " Камичето" в 
землището на град Правец 

Специфична 
цел 1.1.1 

382,82 
ПРСР 2007-

2013 
Община 
Правец -       

„Правец - уникално съчетание на история, култура и 
природа” - закупуване, доставка и монтаж  на електронно 
информационно табло , изработка на рекламно 
информационен видеоклип и доставка и монтаж на 
информационна табела 

Специфична 
цел 1.1.1 

93,88 
ПРСР 2007-

2013 
Община 
Правец -       

Приоритет 1.2: Насърчаване на инвестиционната активност   
4 

080,51 
            

"Добра храна - успешна работа" за стартиране на успешна 
самостоятелна дейност 

Специфична 
цел 1.2.1 

14,33 
ОПРЧР 2007-

2013 
"Цицерон – 13“ 

ЕООД -       

Разширяване на дейността в „ГРИППА“ АД чрез внедряване в 
производство на многослойно PET фолио и 
термоформовъчни опаковки от PET фолио 

Специфична 
цел 1.2.1 

Мярка 1.2.1.2 
3 701,19 

ОПРКБИ 2007-
2013 

"ГРИППА" АД -       

"Подобряване условията на труд в "ГРИППА" АД" 
Специфична 

цел 1.2.1 
379,32 

ОПРЧР 2014-
2020 

"ГРИППА" АД       + 

Приоритет 1.3: Подобряване на енергийната ефективност и 
рационално използване на енергийните ресурси 

                

Саниране сградата на Общинска администрация гр. Правец 
Специфична 

цел 1.3.1 
Мярка 1.3.1.1 

113,83 
ПРСР 2007-

2013 
Община 
Правец -       

гр. Правец, ж.к. Север бл.210 
Специфична 

цел 1.3.1 
676,82 НПЕЕМЖС 

Община 
Правец         

гр. Правец, ж.к. Север бл.205 
Специфична 

цел 1.3.1 
610,71 НПЕЕМЖС 

Община 
Правец         



 

Доклад относно резултатите от извършена междинна оценка за изпълнението  
на Общинския план за развитие на община Правец 2014-2020 
към 31.12.2017 г. 

 

„Фондация за прозрачни регламенти“  61 

 

Проект 
Принос към 
Специфична 
цел и мярка 

Бюджет 
/хил. 
лв./ 

Източник на 
финансиране 

Бенефициент / 
Партньор 

Период на 
изпълнение 

14 15 16 17 

гр. Правец, ж.к. Север бл.201 
Специфична 

цел 1.3.1 
524,90 НПЕЕМЖС 

Община 
Правец         

гр. Правец, ж.к. Север бл.306 
Специфична 

цел 1.3.1 
1 074,47 НПЕЕМЖС 

Община 
Правец         

гр. Правец, ж.к. Север бл.110 
Специфична 

цел 1.3.1 
875,19 НПЕЕМЖС 

Община 
Правец         

гр. Правец област София община Правец пк.2161 ж.к.СЕВЕР 
бл.109 

Специфична 
цел 1.3.1 

770,02 НПЕЕМЖС 
Община 
Правец         

гр. Правец област София община Правец пк.2161 ж.к.СЕВЕР 
бл.402 

Специфична 
цел 1.3.1 

660,61 НПЕЕМЖС 
Община 
Правец         

Инвестиции в енергоспестяващи осветителни тела, нови 
плафони и нови трасета за улично осветление 

Специфична 
цел 1.3.1 

26,00 
Общински 

бюджет 
Община 
Правец         

Енергийно обследване на уличното осветление на 
територията на община Правец 

Специфична 
цел 1.3.1 

- 
Европейската 

банка за 
развитие 

Община 
Правец         

Частични ремонти на публични сгради, в т.ч.: 
- Проектиране и ремонт административна сграда бивша 
поща / гр. Правец /УПИXI - за общинска администрация и 
обществено обслужване кв.20 /; 
- Ремонт на триетажна масивна сграда  (бивша поликлиника) 
/УПИ I- Обществено обслужващи дейности, кв. 27/, гр. 
Правец; 
- Ремонт административно- стопанска сграда бивш битов 
комбинат, гр.Правец / УПИ XXII - За КОО, кв. 17/; 
- Ремонт на административна сграда и вертикална 
планировка около нея едноетажна сграда (бивша Помпена 
станция) /УПИ VIII- За хидротехническа инфраструктура, кв. 
118/, гр. Правец; 
- Ремонт общинска сграда  -  Обреден дом, гр. Правец / УПИ I 

Специфична 
цел 1.3.1 

Мярка 1.3.1.1 
- 

Общински 
бюджет 

Община 
Правец         



 

Доклад относно резултатите от извършена междинна оценка за изпълнението  
на Общинския план за развитие на община Правец 2014-2020 
към 31.12.2017 г. 

 

„Фондация за прозрачни регламенти“  62 

 

Проект 
Принос към 
Специфична 
цел и мярка 
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/хил. 
лв./ 
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финансиране 

Бенефициент / 
Партньор 

Период на 
изпълнение 

14 15 16 17 

- парк гробищен кв. 149; 
- Ремонт административна сграда и вертикална планировка 
около нея с. Джурово //УПИ XII - Читалище, съвет, поща, 
магазин и градина , кв. 22, с. Джурово/; 
- Ремонт административна сграда и читалище  с. Видраре / 
УПИ I - Читалище и кметство, кв. 13/; 
- Ремонт административна сграда  с. Калугерово /УПИ III - 
Кметство, кв. 13/; 
- Ремонт административна сграда с.Манаселска река /УПИ III 
- Кметство, кв. 10/ремонт административна сграда и 
вертикална планировка около нея, с.Пр.Лъкавица /УПИ IV-89 
- КОС, кв. 20/; 
- Ремонт административна сграда и и прилежащо 
пространство с.Равнище  /УПИ V - За комплексно 
обществено - административно обслужване, кв. 10/; 
- Ремонт административна сграда с.Своде  /УПИV - 
Читалище, кметство, ППЗ, поща и площад, кв.10/; 
- Ремонт административна сграда с.Осиковица / УПИ VIII - 
Административна сграда, ТКЗС и селкооп, кв. 21/; 
- Ремонт на административна сграда Общинска 
администрация, гр.Правец. 
Приоритет 2.1: Подобряване на достъпа до здравни услуги и 
повишаване на тяхното качество 

                

"Грижа за първите седем години на децата от община 
Правец – гаранция за тяхното бъдеще", в т.ч. услуга "Здравна 
консултация за деца"  

Специфична 
цел 2.1.1 

- 

Международна
та банка за 

възстановяване 
и развитие 

Община 
Правец         
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Проект 
Принос към 
Специфична 
цел и мярка 

Бюджет 
/хил. 
лв./ 

Източник на 
финансиране 

Бенефициент / 
Партньор 

Период на 
изпълнение 

14 15 16 17 

Провеждане на кампаниите "Ден на екс пушача", 
"Превенция на болести предавани по полов път", 
Информационна кампания за борба с туберкулозата" 

Специфична 
цел 2.1.1 

- - 
Община 
Правец         

Център за семейно консултиране и подкрепа - Правец 
Специфична 

цел 2.1.3 
243,50 

ОПРЧР 2014-
2020 

Община 
Правец       + 

Приоритет 2.2: Повишаване на културния и образователен статус 
на населението 

                

Развитие на професионалното образование и обучение в 
сътрудничество с работодателите 

Специфична 
цел 2.2.1 

Мярка 2.2.1.1 
165,72 

ОПРЧР 2007-
2013 

ПГ по 
компютърни 
технологии и 
системи - гр. 

Правец 

-       

"Готови за училище" 
Специфична 

цел 2.2.1 
Мярка 2.2.1.1 

253,50 
ОПНОИР 2014-

2020 

Сдружение 
"Разнообразни 

и равни" 
        

"Грижа за първите седем години на децата от община 
Правец – гаранция за тяхното бъдеще", в т.ч. услуга 
"Допълнителна подготовка за равен старт в училище"  

Специфична 
цел 2.2.1 

Мярка 2.2.1.1 
- 

Международна
та банка за 

възстановяване 
и развитие 

Община 
Правец         

"Готови за училище 2014-2016 г." 
Специфична 

цел 2.2.1 
Мярка 2.2.1.1 

- - 
ОДЗ "Звънче"-

с.Джурово         

„Всеки ученик може да бъде отличник” 
Специфична 

цел 2.2.1 
Мярка 2.2.1.1 

- - 

ЦМЕДП 
„Амалипе” в 

ОУ „В.Левски”-
с.Видраре и ОУ 

„Хр.Ботев”-
с.Джурово 

        

„Да продължим заедно” за стимулиране на децата роми да 
продължат образованието си след VІІІ клас 

Специфична 
цел 2.2.1 

Мярка 2.2.1.1 
- ЦОИДУЕМ 

Община 
Правец 
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Проект 
Принос към 
Специфична 
цел и мярка 

Бюджет 
/хил. 
лв./ 

Източник на 
финансиране 

Бенефициент / 
Партньор 

Период на 
изпълнение 

14 15 16 17 

„Равен шанс” за безплатни учебници и пътуване на деца–
роми за обучение в средни училища  

Специфична 
цел 2.2.1 

Мярка 2.2.1.1 
- - 

Община 
Правец 

        

Дейности по проект BG05M2OP001-3.003-0001 „Подкрепа за 
равен достъп и личностно развитие“ 

Специфична 
цел 2.2.1 

Мярка 2.2.1.1 
- 

ОПНОИР 2014-
2020 

ОУ "Васил 
Левски" - 
гр.Правец 

        

Education + 
Специфична 

цел 2.2.1 
Мярка 2.2.1.1 

- ЮНЕСКО 
ГПЧЕ "Алеко 

Константинов" 
        

Проект "Fit for Work in Europe" 
Специфична 

цел 2.2.1 
Мярка 2.2.1.1 

- 
Еразъм  + , 

дейност КД2 
ГПЧЕ "Алеко 

Константинов" 
        

Проектиране и реализация на ново художествено-
пространствено оборудване на експозиции в Исторически 
музей гр. Правец 

Специфична 
цел 2.2.3 

Мярка 2.2.3.2 
55,34 

ПРСР 2007-
2013 

Община 
Правец -       

Доставка на озвучителна техника и оборудване по проект 
"Фолклорното наследство на Правец в музика и звуци  

Специфична 
цел 2.2.3 

Мярка 2.2.3.2 
22,64 

ПРСР 2007-
2013 

Община 
Правец -       

Извършени ремонтни дейности в ИМ-Правец, в т.ч.: 
1. Ремонт на покрив на Експозиционна сграда в Музеен 
комплекс 
2. Ремонт на покрив на Хана на Вутьо Попиванов(Туняка) – 
филиал на ИМ-Правец в с. Видраре 
3. Ремонт на родната къща на Тодор Живков 

Специфична 
цел 2.2.3 

Мярка 2.2.3.2 
- 

Общински 
бюджет 

Община 
Правец 

        

Ремонт на стълбите и цялата площадка на външната тераса 
на експозиционна сграда при Музеен комплекс, филиал на 
ИМ-Правец 

Специфична 
цел 2.2.3 

Мярка 2.2.3.2 
- 

Общински 
бюджет 

Община 
Правец 

        

Развитие на туризма в трансграничния регион на България и 
Сърбия, чрез създаване на туристически атракции и 

Специфична 
цел 2.2.3 

Мярка 2.2.3.2 
- 

Програма за 
трансгранично 
сътрудничество 

Община 
Сурдулица/ 
ИМ-Правец 
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Проект 
Принос към 
Специфична 
цел и мярка 

Бюджет 
/хил. 
лв./ 

Източник на 
финансиране 

Бенефициент / 
Партньор 

Период на 
изпълнение 

14 15 16 17 

експониране на представителни културно-исторически 
обекти на общините Сурдулица и Правец 

Интеррег – 
ИПП България - 
Сърбия 2014-

2020 г. 

Разходи за финансиране на дейностите от културния 
календар 

Специфична 
цел 2.2.3 

Мярка 2.2.3.3 
104,00 

Общински 
бюджет 

Община 
Правец         

Реконструкция и модернизация на дворно пространство към 
Детска градина „Здравец“ 

Специфична 
цел 2.2.4 

Мярка 2.2.4.1 
179,40 

МТСП - 
"Красива 

България" 

Община 
Правец         

Подмяна на плочник на част от двора на ОУ „Васил Левски” 
и ГПЧЕ „Алеко Константинов” в УПИ I l кв.101, гр.Правец 
Основен ремонт на спортни салони и покрив в сградите на 
ОУ „Васил Левски и ГПЧЕ „Алеко Константинов” 

Специфична 
цел 2.2.4 

Мярка 2.2.4.1 
426,00 

МТСП - 
"Красива 

България" 

Община 
Правец         

Оборудване на компютърна зала в ГПЧЕ”Ал.Константинов” 
Специфична 

цел 2.2.4 
Мярка 2.2.4.1 

- 
Програма „ИКТ 

в училище” 
Община 
Правец 

        

Изграждане на тенис зала в ОУ "Васил Левски" 
Специфична 

цел 2.2.4 
Мярка 2.2.4.1 

- 

Проект 
„Училището-

център на 
общността” 

Община 
Правец 

        

Изграждане на два броя спортни площадки в ОУ 
„Л.Каравелов”- с .Осиковица 

Специфична 
цел 2.2.4 

Мярка 2.2.4.1 
- - 

Община 
Правец 

        

Изграждане на нов подход към входа и нова настилка около 
северната стена на детска градина „Индира Ганди” 
гр.Правец 

Специфична 
цел 2.2.4 

Мярка 2.2.4.1 
- - 

Община 
Правец 

        

Ремонт на  седем класни стаи в сградата на ОУ „Васил 
Левски” и ГПЧЕ „Алеко Константинов” в гр. Правец 

Специфична 
цел 2.2.4 

Мярка 2.2.4.1 
39,23 - 

Община 
Правец 
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Проект 
Принос към 
Специфична 
цел и мярка 

Бюджет 
/хил. 
лв./ 

Източник на 
финансиране 

Бенефициент / 
Партньор 

Период на 
изпълнение 

14 15 16 17 

Занималня за деца на родители, работещи в администрация 
в община Правец 

Специфична 
цел 2.2.4 

Мярка 2.2.4.1 
- 

Проект 
"Красива 

България" 

Община 
Правец 

        

Основен ремонт на ОУ „ Любен Каравелов“ с. Осиковица 
Специфична 

цел 2.2.4 
Мярка 2.2.4.1 

148,00 
Общински 

бюджет 
Община 
Правец 

        

Ремонт на покрива на ОУ в с. Джурово 
Специфична 

цел 2.2.4 
Мярка 2.2.4.1 

74,00 
Общински 

бюджет 
Община 
Правец 

        

Ремонтни дейности бяха извършени и в ДГ „ Слънце“ с. 
Осиковица 

Специфична 
цел 2.2.4 

Мярка 2.2.4.1 
- 

Общински 
бюджет 

Община 
Правец 

        

Ремонт на покрив и изграждане на отоплителна инсталация 
бе направен и в ОУ "Васил Левски" с. Видраре 

Специфична 
цел 2.2.4 

Мярка 2.2.4.1 
- 

Общински 
бюджет 

Община 
Правец 

        

Разходи за финансиране на дейностите от спортния 
календар 

Специфична 
цел 2.2.4 

Мярка 2.2.4.3 
79,00 

Общински 
бюджет 

Община 
Правец         

Приоритет 2.3: Повишаване и поддържане на квалификацията 
на работната сила активност 

               

Осигуряване на организиран транспорт от и до работното 
място на заетите лица в "TACK" EOOД за осигуряване на по-
висока заетост и социална интеграция 

Специфична 
цел 2.3.3 

Мярка 2.3.3.1 
28,16 

ОПРЧР 2007-
2013 

"TACK" EOOД -       

„Старт в кариерата” 
Специфична 

цел 2.3.3 
Мярка 2.3.3.2 

6,12 

Национална 
програма, 

МТСП, Агенция 
по заетостта 

Община 
Правец       + 
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Проект 
Принос към 
Специфична 
цел и мярка 

Бюджет 
/хил. 
лв./ 

Източник на 
финансиране 

Бенефициент / 
Партньор 

Период на 
изпълнение 

14 15 16 17 

„Заетост и обучение на хора с трайни увреждания” 2016г. - 
2018г. 

Специфична 
цел 2.3.3 

Мярка 2.3.3.3 
27,78 

Национална 
програма, 

МТСП, Агенция 
по заетостта 

Община 
Правец       + 

„Заетост и обучение на хора с трайни увреждания” 2017г. - 
2019г. 

Специфична 
цел 2.3.3 

Мярка 2.3.3.3 
68,81 

Национална 
програма, 

МТСП, Агенция 
по заетостта 

Община 
Правец       + 

Приоритет 3.1: Управление на отпадъците в съответствие с 
изискванията на европейската и националната нормативна 
уредба 

                

Актуализация на  Програма за управление на отпадъците 
към Програма за опазване на околна среда и управление на 
отпадъците на община Правец 2014-2020 

Специфична 
цел 3.1.1 

Мярка 3.1.1.1 
- - 

Община 
Правец 

        

Морфологичен анализ на състава и количеството битови 
отпадъци образувани на територията на община Правец 

Специфична 
цел 3.1.1 

- - 
Община 
Правец 

        

Приоритет 3.2: Интегрирано управление на водите               

Реконструкция на водопроводната мрежа на с. Разлив, общ. 
Правец 

Специфична 
цел 3.2.2 

Мярка 3.2.2.1 
5 786,83 

ПРСР 2007-
2013 

Община 
Правец -       

Изграждане на напорен водопровод , местността „Рътта”в 
землището на гр.Правец; 
Реконструкция на водопроводна мрежа на ж.к. 
„Север”община Правец 

Специфична 
цел 3.2.2 

Мярка 3.2.2.1 
1 761,00 

Централен 
бюджет 

Община 
Правец         

Изграждане на битова канализация мах. 
“Живковска”:Реконструкция и модернизация ПСОВ, 
гр.Правец 

Специфична 
цел 3.2.3 

Мярка 3.2.3.1 
2 051,00 

Централен 
бюджет 

Община 
Правец         
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Проект 
Принос към 
Специфична 
цел и мярка 

Бюджет 
/хил. 
лв./ 

Източник на 
финансиране 

Бенефициент / 
Партньор 

Период на 
изпълнение 

14 15 16 17 

„Битова канализация на мах.Живковска – гр.Правец“ 
Специфична 

цел 3.2.3 
Мярка 3.2.3.1 

736,43 
МОСВ - 

ПУДООС 
Община 
Правец       + 

„Реконструкция и модернизация на ПСОВ“ 
Специфична 

цел 3.2.3 
Мярка 3.2.3.1 

3 316,39 МРРБ 
Община 
Правец       + 

Приоритет 3.3: Устойчиво управление на горите, опазване и 
поддържане на защитените територии и биоразнообразието, 
смекчаване на последствията от промените в климата 

                

Изработване на задание за изработване на горскостопански 
план на горските територии, собственост на община Правец 

Специфична 
цел 3.3.2 

Мярка 3.3.2.1 
- - 

Община 
Правец         

Изработване на Горскостопански план за горските 
територии, собственост на община Правец в район на 
дейност на ТП „ДГС Ботевград” 

Специфична 
цел 3.3.2 

Мярка 3.3.2.1 
- - 

Община 
Правец         

Приоритет 4.1: Инфраструктура                 

Реконструкция на част от второстепенната улична мрежа 
чрез изграждане на носеща конструкция за велоалея между 
о.т.№1291 и о.т. №1292 в гр. Правец, общ. Правец 

Специфична 
цел 4.1.1 

Мярка 4.1.1.1 
1 136,27 

ПРСР 2007-
2013 

Община 
Правец -       

"Реконструкция на улици и тротоари в гр. Правец"( обект: 
улица „Стара река” от о.т. 575 до о.т. 494 и улица „Младост” 
от о.т. 494 до о.т. 502 по план за регулация на гр. Правец, 
община Правец ) 

Специфична 
цел 4.1.1 

Мярка 4.1.1.1 
79,73 

ПРСР 2007-
2013 

Община 
Правец -       

Възстановяване на пътно легло, полагане на 
трошенокаменна настилка и частично асфалтиране на 
общинска пътна мрежа в населените места на територията 
на община Правец и общински пътища гр.Правец 

Специфична 
цел 4.1.1 

Мярка 4.1.1.1 
1 985,00 

Централен 
бюджет 

Община 
Правец         
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Проект 
Принос към 
Специфична 
цел и мярка 

Бюджет 
/хил. 
лв./ 

Източник на 
финансиране 

Бенефициент / 
Партньор 

Период на 
изпълнение 

14 15 16 17 

Ремонт на улици в регулация в населените места на 
територията на община Правец и ремонт на улици и 
тротоари в регулация гр.Правец:Реконструкция на част от 
второстепенна улична 

Специфична 
цел 4.1.1 

Мярка 4.1.1.1 
2 406,00 

Централен 
бюджет 

Общински 
бюджет 

Община 
Правец         

Реконструкция и възстановяване на Брусненски мост 
с.Осиковица;  
Доизграждане на подпорна стена и пилотна система при 
манастира „Св.Теодор Тирон”; 
Възстановяване и реконструкция на общински път Правец-
Резиденция Правец 

Специфична 
цел 4.1.1 

Мярка 4.1.1.1 
516,00 

Централен 
бюджет 

Община 
Правец         

Изграждане на 2 зони за свободен достъп до интернет- 
централен площад гр. Правец и Скейтбордна площадка до 
ез. Правец 

Специфична 
цел 4.1.3 

Мярка 4.1.3.1 
- - 

Община 
Правец 

        

Рехабилитация на обществена зелена площ - парково 
пространство в УПИ XVIII-за обществено обслужващи 
дейности и озеленяване, кв. 3 по плана за регулация на град 
Правец, Община Правец 

Специфична 
цел 4.1.4 

Мярка 4.1.4.1 
199,28 

ПРСР 2007-
2013 

Община 
Правец -       

Зелен кът и детска зона в централна част с. Разлив, община 
Правец” 

Специфична 
цел 4.1.4 

Мярка 4.1.4.1 
9,99 

МОСВ - 
ПУДООС 

Община 
Правец         

,,Спортен кът за здраве и игра, за нас и нашите деца” 
Специфична 

цел 4.1.4 
Мярка 4.1.4.1 

9,91 
МОСВ - 

ПУДООС 
Община 
Правец         

Облагородяване на алеи, в т.ч. пред сградата на бивша 
поликлиника, пред сградата на бивш Битов комбинат, в 
района на ОУ „Васил Левски”, алея между I и II на велоалея, 
гр. Правец 

Специфична 
цел 4.1.4 

Мярка 4.1.4.1 
- - 

Община 
Правец 
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Проект 
Принос към 
Специфична 
цел и мярка 

Бюджет 
/хил. 
лв./ 

Източник на 
финансиране 

Бенефициент / 
Партньор 

Период на 
изпълнение 

14 15 16 17 

Ремонт на парковите алеи пред блокове 210  и 201, между 
бл. 107 и 104, при блок 211, изцяло нови са подходите към 
блокове 101, 102, 202, 105, 108, 107, 204, 205, 207, 208, 210, 
110, 211 

Специфична 
цел 4.1.4 

Мярка 4.1.4.1 
- - 

Община 
Правец 

        

Изграждане на нова фитнес площадка с площ 198 м2 с 
фитнес уреди и паркова мебел пред бл. 208 в жк "Север" 

Специфична 
цел 4.1.4 

Мярка 4.1.4.1 
- - 

Община 
Правец 

        

Ремонт на сградата на бивша поликлиника, където към 
момента се осъществява дейност от  Филиал на Спешна 
медицинска помощ, стоматолог, два броя клинични 
лаборатории и лекари с частна практика 

Специфична 
цел 4.1.4 

Мярка 4.1.4.3 
- - 

Община 
Правец 

        

"Реконструкция и обновяване на храм "Свети Атанасий 
Велики" в гр. Правец, община Правец 

Специфична 
цел 4.1.4 

Мярка 4.1.4.4 
373,75 

ПРСР 2007-
2013 

Община 
Правец -       

Ремонт на църква „Св. Архангел Михаил”, с.Осиковица и 
върква „Рождество Богородично”, с.Разлив 

Специфична 
цел 4.1.4 

Мярка 4.1.4.4 
- 

Дирекция 
„Вероизповеда

ния” към 
Министерски 

съвет 

Община 
Правец 

        

Приоритет 4.2: Административен капацитет                 

Изготвяне на Общ устройствен план 
Специфична 

цел 4.2.1 
Мярка 4.2.1.1 

163,00 

Общински 
бюджет 

Централен 
бюджет 

Община 
Правец         

Подобряване компетентността и ефективността на общинска 
администрация Правец 

Специфична 
цел 4.2.2 

53,45 
ОПАК 2007-

2013 
Община 
Правец -       
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Проект 
Принос към 
Специфична 
цел и мярка 

Бюджет 
/хил. 
лв./ 

Източник на 
финансиране 

Бенефициент / 
Партньор 

Период на 
изпълнение 

14 15 16 17 

Модернизация на техническото оборудване в 
администрацията, в т.ч. компютърни системи, принтер, герб, 
климатици, прахосмукачка, мултифунционална система 
"Коника Минолта", оборудване и обзавеждане на общинско 
обзавеждане – бивша поща: доставка и монтаж на 
инвалидна платформа 

Специфична 
цел 4.2.2 

53,00 

Общински 
бюджет 

Централен 
бюджет 

Община 
Правец         

Провеждане на обучения в Института по публична 
администрация 

Специфична 
цел 4.2.2 

- - 
Община 
Правец 

        

 


