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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

Настоящият доклад представя резултатите от изпълнението на Общинския план за развитие 

2014-2020 г. (ОПР) на община Правец за периода от 01.01.2018 - 31.12.2018г. Той е изготвен 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 на община Правец за периода 2014-2020 г. е основополагащ, 

стратегически документ и важен инструмент за формиране и провеждане на устойчиво и 

балансирано местно развитие на териториалната общност. Документът очертава 

средносрочната перспектива за икономическо, социално, инфраструктурно и екологично 

развитие на общината за период от седем години. Напредъкът по реализацията на Общинския 

план се отчита чрез годишни доклади по чл. 91, ал. 2 от ППЗРР, на основата на данните от 

действащата система за наблюдение и оценка на Общинския план за развитие. 

Наблюдението и оценката на изпълнението на ОПР са насочени към постигане на ефективно 

и ефикасно стратегическо планиране, програмиране, управление и ресурсно осигуряване на 

националната политика за регионално развитие и нейното практическо осъществяване на 

регионално, областно и общинско ниво. Резултатите от наблюдението и оценката на 

изпълнението на всеки Общинския план за развитие представлява информационна основа за 

наблюдението и оценка на съответната Областна стратегия за развитие, Регионалния план за 

развитие и като обобщен резултат на Националната стратегия за регионално развитие (чл. 31, 

ал. 1 във връзка с чл. 9 от ЗРР). Предмет на наблюдение е изпълнението на целите и 

приоритетите, съгласно определени физически и финансови индикатори, организацията и 

методите на изпълнение, прилагани от органите за управление, както и мерките за 

осигуряване на информация и публичност за резултатите от изпълнението на документите за 

стратегическо планиране на регионалното и местното развитие (чл. 77, ППЗРР). За постигане 

целите на наблюдението се изгражда система за наблюдение, която отговаря на 

специфичните условия и организация за изпълнение на Общинския план за развитие (чл. 78, 

ППЗРР).  

Орган за наблюдение на Общинския план за развитие е Общинският съвет. В процеса на 

наблюдение на изпълнението на ОПР, Общинският съвет осигурява участието на 

заинтересованите страни (организации, физически и юридически лица), при спазване на 

принципите за партньорство, публичност и прозрачност. Кметът на общината организира 

наблюдението на изпълнението на Общинския план за развитие, като за постигнатите 

резултати се разработва годишен доклад.  

Мониторингът (наблюдението) и контролът на изпълнението на Общинския план за развитие 

са неразделна част от общия процес на реализиране на публични политики. Мониторингът 

осигурява ефективно и ефикасно изпълнение на различни секторни и тематични политики за 

развитие, които са част от мандата на местното самоуправление и гарантира широк обществен 

достъп до тях. Процесът на мониторинг изисква набирането на количествени и качествени 

данни за почти непрекъснатия процес по изпълнение на съответните проекти и 

политиките/приоритетите, които те прилагат и/или следват, като напредъкът към текущия 
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момент се сравнява с първоначалните очаквания. Целта е да се определят необходимите 

корективни действия при отчитане на несъответствие. Чрез мониторинга се цели да се 

предостави на компетентните местни органи (Общински съвет – Правец, Кмета на общината, 

служителите от общинска администрация), както и на всички заинтересовани страни 

(социално-икономическите партньори и структури на гражданското общество), своевременна 

информация за напредъка, или липсата на напредък, по заложените цели и резултати. 

Основната цел е да се идентифицират отклоненията или проблемите при изпълнението на 

поставените задачи, като по този начин се подобри осъществяването на плана и се подобри 

по-нататъшното развитие на процеса на реализация. В резултат на осъществяването на 

мониторинг могат да се направят необходимите промени в начина на изпълнение на 

приоритетите. Мониторингът има особено важна роля при дългосрочните политики и 

програми, които се реализират в няколко времеви фази, отнасят се до различни икономически 

сектори и засягат различни територии и население.  

Правната рамка на процеса на мониторинг, контрол и оценка на изпълнението на Общинския 

план за развитие се съдържа в Закона за регионалното развитие (ЗРР) и Правилника за 

неговото прилагането (ППЗРР). Съгласно чл. 23 от ЗРР кметът на общината: 

 ръководи, организира и контролира дейността по изпълнението на общинския план за 

развитие; 

 организира изграждането, поддържането и оперирането на единната информационна 

система за управление на регионалното развитие на територията на общината; 

 представя годишен доклад за наблюдението на изпълнението на общинския план за 

развитие за одобряване от общинския съвет; 

 осигурява публичност и прозрачност на общинския план за развитие, както и на 

действията по реализацията му. 

Общински съвет – Правец одобрява годишните доклади за наблюдението на изпълнението 

на общинския план за развитие по предложение на кмета на общината. Съгласно чл. 91, ал. 8 

от ППЗРР, годишният доклад за наблюдението на изпълнението на общинския план за 

развитие съдържа: 

 Общите условия за изпълнение на ОПР и в частност промените в социално-

икономическите условия в общината; 

 Постигнатият напредък по изпълнението на целите и приоритетите на ОПР въз основа на 

индикаторите за наблюдение; 

 Предприети действия за осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението на 

ОПР; 

 Изпълнени на проекти, допринасящи за изпълнението на ОПР и ОСР; 

 Заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението. 
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Настоящият доклад представя резултатите от наблюдението и изпълнението на ОПР 2014-

2020 г. на община Правец за периода 01.01.2018 - 31.12.2018 г. Докладът е разработен в 

съответствие с изискванията на Закона за регионално развитие и Правилника за неговото 

прилагане и съответните приложими нормативни и поднормативни актове. В процеса на 

разработване на доклада са използвани следните информационни източници: 

Информационната система за управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС 

в България (ИСУН 2020); официални данни и статистическа информация от Национален 

статистически институт; Дирекция „Бюро по труда“ – Ботевград; Областна дирекция 

„Земеделие“ – София област; интернет сайтове и портали - Община Правец, информация, 

предоставена от дирекциите и отделите на Общинска администрация – Правец и др. 
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2. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ И В ЧАСТНОСТ 

ПРОМЕНИТЕ В СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИТЕ УСЛОВИЯ В ОБЩИНАТА 

Актуалната социално-икономическа ситуация в община Правец и наличните тенденции в 

периода след разработването на общинския план за развитие определят общите условия, 

възможностите и ограниченията за неговото своевременно изпълнение. Анализирането на 

общите условия може да разкрие две основни обстоятелства: 

1. значителни социално-икономически промени, които са довели до съществено изменение 

на условията и средата за изпълнение на ОПР; 

2. социално-икономически фактори, които оказват влияние върху темповете и степента за 

изпълнение на ОПР. 

Ключовите социално-икономически показатели за община Правец са систематизирани и 

представени в сравнителен план с проследените референтни стойности за 2012 г. (или 

последната, заложена в аналитичната част на ОПР Правец) и 2017 г. (или последните актуални 

данни преди разработването на Годишния доклад, тъй като към момента на разработване на 

доклада не са налични данни за отчетната година от Националния статистически институт). 

Добавени са и референтни стойности общо за Софийска област, така че да се проследят 

различията между общината и усредненото положение за областта. 

Демографска характеристика 

Населението в община Правец е намаляло с 4% за наблюдавания период – от 7 520 през 2012 

г. до 7 219 през 2017 г. Това означава, че през 2017 г. в общината живее 3,12% от населението 

на Софийска област. Общият демографски ресурс на общината е разпределен във 

възрастовите групи както следва – 18,58% са в подтрудоспособна; 56,05% - в трудоспособна; 

25,38 – в надтрудоспособна възраст. Референтното съотношение за Софийска област е 

14,48%/58,65%/26,86%. Както е видно, община Правец има отчетливо по-благоприятна 

демографска структура поради по-високия дял на подтрудоспособното население. По-

благоприятната демографска ситуация в сравнение с областното ниво се определя и от 

важния коефициент на демографското заместване, който измерва съотношението между 

лицата във възрастовата група от 15 до 19 години и тези от 60 до 64 г. През 2017 г., 385 души 

влизат (или предстои да влязат) на пазара на труда и заместват 515 души, които преминават в 

пенсионна възраст. Така коефициентът на демографско заместване е 74,76% – на всеки 100 

лица, напускащи пазара на труда, съответстват 74 лица, които стават част от трудоспособното 

население. Референтното число за Софийска област спада до 63 лица. Друг положителен знак 

е, че в рамките на годините от 2012 и 2017 коефициентът на демографското заместване в 

общината остава стабилен и спада само от 76 до 74. По-добрите стойности на коефициента 

отразява значителният дял на ромската етническа група, която се характеризира от по-високи 

нива на раждаемостта. Въпреки положителните характеристики, коефициентът остава с 

неблагоприятна стойност и далеч от постигането на равенство между излизащи и влизащи на 

пазара на труда, което налага мерки за ефективно мобилизиране на наличния трудов ресурс 

в общината, вкл. сред ромската етническа група, за да се повиши икономическата активност и 

да се осигурят кадри за бизнеса.  
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Механичният прираст (по отношение на вътрешната миграция) през 2012 г. е -0,27‰, докато 

през 2017 г. спада до -2,06‰. Това означава, че броят на хората, предпочели да напуснат 

общината за по-добри социално-икономически условия в други общини е с 15 повече, от броя 

на избралите да се заселят в община Правец. Това показва относителната стабилност на 

населението по отношение на вътрешните миграции в страната. Раждаемостта отчетливо 

намалява за периода след 2012 г. През 2012 г. живородените деца са 99, а през 2017 г. са вече 

само 79. Това предопределя и бъдещо намаление на подтрудоспособното население и в 

частност на коефициента на демографското заместване. Влошаването на естествения прираст 

е от -2,78‰ през 2012 г. до -5,49‰ през 2017 г., но въпреки това общината остава с далеч по-

добри стойности в сравнение със средното положение за областта, където стойността е -

9,91‰ за 2017 г. 

Таблица 1. Демографска характеристика по данни на НСИ 

Показател Мярка 
Община 
Правец 

  
Софийска 

област 

Демография - година   2012 2017 2017 

Население към 31.12. - общо брой 7 520 7 219 231 563 

Подтрудоспособно брой 1 377 1 341 33 537 

Трудоспособно брой 4 374 4 046 135 820 

Надтрудоспособно брой 1 769 1 832 62 206 

Коефициент на естествен прираст (на 
1 000 души от населението) 

‰ -2,78 -5,49 -9,91 

Коефициент на механичен прираст 
(вътрешна миграция) 

‰ -0,27 -2,06 -1,28 

Дял на подтрудоспособното 
население от общото население 

% 18,31 18,58 14,48 

Коефициент на демографско 
заместване (отношение на 
населението във възрастовата група 
15-19 и възрастовата група 60-64, %) 

% 76,28 74,76 63,46 

Характеристика на пазара на труда 

Според данните на НСИ между за 2012 и 2016 г. показателят за броя на регистрираните 

безработни лица в бюрата по труда показва значително увеличение – от 141 до 594 души. 

Значително е увеличението и по двете важни категории – „Регистрирани безработни лица - на 

възраст до 29 години вкл.“ и „Регистрирани безработни лица - с регистрация повече от една 

година“. Въпреки драстичната промяна на абсолютните стойности, равнището на безработица 

намалява – от 20,20% до 19,36%. Това интересно съчетание разкрива, че броят на 

икономически активното население – броят на работещите и на регистрираните безработни, 

търсещи работа, също се е увеличило. Тоест, освен че има голямо увеличение на безработните 

лица, които са се регистрирали в бюрата по труда, има нарастване на броя на заетите лица. 

Това е положителен индикатор за общо увеличение на икономическата активност и по-малък 
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дял на населението, което не работи и не търси работа. Въпреки това, равнището на 

безработица в общината е далеч по-високо от средното равнище за областта от 8,88% за 2016 

г. 

По данни на Дирекция „Бюро по труда“ в град Ботевград, за 2018 година регистрираните 

безработни са по-малко – 429 лица. Този път се наблюдава и по-ниско равнище на 

безработицата – 15,65%, което може да означава успешното осигуряване на заетост за част от 

безработните през 2016 г. Това е в пряка зависимост и резултат от реализираните мерки за 

осигуряване на заетост – за отчетната 2018 г. общо 61 лица са включени в проекти и мерки за 

осигуряване на заетост, вкл. от рамката на ОПРЧР 2014-2020. Четири лица са преминали 

курсове за квалификация и преквалификация. 

Таблица 2. Състояние на пазара на труда по данни на НСИ 

Показател Мярка 
Община 
Правец 

  
Софийска 

област 

Пазар на труда - година   2012 2016 2016 

Регистрирани безработни лица - 
общо 

брой 141 594 9 691 

Регистрирани безработни лица - на 
възраст до 29 години вкл. 

брой 15 119 1 634 

Регистрирани безработни лица - с 
регистрация повече от една година 

брой 34 377 4 335 

Коефициент на безработица % 20,20 19,36 8,88 

Образователна характеристика 

За периода от 2012 (учебната 2012/2013) до 2017 (уч. 2017/2018) г. броят на 

общообразователните училища в община Правец намалява от 7 на 6. Това кореспондира с 

намалението в броя на учениците – от 1 058 до 910. Липсата на достатъчно деца за постигане 

на изискванията за пълняемост на паралелките е довело до оптимизиране на общинската 

образователна система, в резултат на което към днешна дата функционират ГПЧЕ "Алеко 

Константинов" в град Правец; ОУ "Васил Левски" също в общинския център; ОУ "Христо Ботев" 

в село Джурово; ОУ"Васил Левски" в село Видраре; ОУ "Любен Каравелов" в село Осиковица; 

ОУ "Христо Ботев" в село Разлив. Възможностите за образование в общината се допълват от 

професионалната гимназия по компютърни технологии и системи. Значимостта на гимназията 

е потвърдена от нейния статут на „национална“, а с оглед на нейната надобщинска роля и 

притегателност към училището има и общежитие с 300 легла. Според справката на община 

Правец, към края на 2018 г. в гимназията се обучават 516 ученика. По този начин 

образователната система в общината е представена от разнообразни по профил заведения. 

Броят на учениците от I-VIII клас, напуснали общообразователните училища за уч. 2016/2017, 

през която са записани общо 910 ученика, е минимален - 16 или едва 1,75%. 

Детските градини запазват своя брой между уч. 2012/2013 и уч. 2017/2018. Към днешна дата 

в общината функционират ЦДГ "Здравец"  и ДГ "Индира Ганди" в град Правец;  ДГ "Слънце" в 

село Осиковица; ДГ „Звънче“ в село Джурово. Намалението при броя на децата за 

наблюдавания период е от 308 до 289, като за уч. 2017/2018 на 100 деца в предучилищна 
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възраст се падат 125 места. Обезпечеността от места в детските градини, тяхното 

териториално разпределение в различни населени места допълват потенциалите за 

предоставяне на добро образование в община Правец, надхвърлящи образователните 

възможности на повечето български общини с идентичен брой на населението. 

Здравна характеристика 

Здравеопазването в община Правец е представено от действащите общопрактикуващи 

лекари; лекарите по дентална медицина и медицинските специалисти по здравни грижи, 

които показват различни изменения през последните години. Общопрактикуващите лекари 

са със стабилна бройка, медицинските специалисти се увеличават, докато денталните лекари 

намалят наполовина – от 3 до 6. Така през последната година с достъпни данни на НСИ – 2016 

г., на 1 000 души от населението в общината се падат по 0,68 общопрактикуващи лекари и 

само 0,41 дентални лекари. Референтните стойности за областта са 0,56 и 0,69. 

Таблица 3. Образователна и здравна характеристика по данни на НСИ 

Показател Мярка 
Община 
Правец 

  
Софийска 

област 

Образование - година   2012/2013 2017/2018 2017/2018 

Детски градини брой 4 4 74 

Места на 100 деца в детските 
градини 

брой 128 125 107 

Деца в детските градини брой 308 289 7 357 

Общообразователни училища брой 7 6 82 

Учащи в общообразователните 
училища 

брой 1 058 910 18 901 

Учащи I-VIII клас, напуснали 
общообразователните училища за уч. 
2016/2017, през която са записани 
общо 982 ученика 

брой 25 16 381 

Здравеопазване - година   2012 2016 2016 

Детски ясли брой 2 2 39 

Места в детските ясли брой 31 56 912 

Деца в детските ясли брой 30 36 930 

Общопрактикуващи лекари брой 5 5 132 

Лекари по дентална медицина брой 6 3 162 

Медицински специалисти по здравни 
грижи 

брой 7 8 1 227 

Културна характеристика 

Културният живот в общината се поддържа от традиционната обществена роля и дейност на 

народните читалища. По данни на Публичния регистър на читалищата в България, към днешна 

дата дейност развиват читалищата „Развитие-1898“ в село Видраре; „Напредък 1895“ в село 

Осиковица; „Отец Паисий 1897“ в село Калугерово; „Димитър Гранчаров 1928“ в село 

Равнище; „Възраждане 1927“ в село Джурово; „Васил Ценков 1936“ в село Разлив; „Заря-1895“ 
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в град Правец; „Васил Левски 1925“ в село Своде; „Светлина 2012“ в село Правешка лакавица; 

„Христо Ботев 1928“ в село Осиковска лакавица. 

Икономическа характеристика 

Ключовият показател за нетните приходи от продажби отбелязва значителен ръст за периода 

от 2011 до 2017 г. – от 46 133 хил. лв. до 74 432 по данни на НСИ. Увеличението от над 61% е 

явен знак за възходящото развитие на местната икономика през последните години. Най-

голям дял от общите приходи от продажби формира дейност „Търговия“ – 41%, следван от 

преработващата промишленост с принос от 29%. Преработващата промишленост в община 

Правец има традиции в индустрията при това във високотехнологичната индустрия, които 

днес са проявени в производството на изделия от каучук, пластмаси и други неметални 

минерални суровини; производството на електронни съоръжения, електронни и оптични 

продукти. Значителен дял от местната икономика имат и транспортно-складовите дейности, 

предопределени от разположението на общината по АМ „Хемус“ и нейните транспортни 

съоръжения. Макар делът на приходите от продажби на хотелиерството и ресторантьорството 

да бъде по-малък, то в общината има тенденция за увеличаване капацитета на туристическата 

инфраструктура и по-пълноценно използване на наличните рекреационни потенциали. По 

този начин приоритетните направления за икономическото развитие на община Правец са 

свързани с комбинацията на факторите транспортна достъпност, традиции в производствата 

и туристическите ресурси. 

През 2018 година не са отчетени политически промени с директно въздействие върху 

изпълнението на ОПР и в този смисъл общите условия за изпълнение на ОПР Правец  могат да 

се обобщят по следния начин: 

1. не са настъпили съществени социално-икономически промени през 2018 г. и периода след 

разработването на ОПР; 

2. настъпилите промени към края на 2018 г. съответстват на условията, в които е бил 

разработен ОПР. Запазват се негативните демографски тенденции, влошаващата се 

демографска структура и опасности пред бъдещото осигуряване на достатъчно работна сила, 

която да гарантира икономически растеж. Въпреки това, общината отчита по-добри 

демографски показатели в сравнение със средното положение в областта. Този факт в 

комбинация с ефективни политики за качествено образование, запазване на младото 

население в общината, както и общо повишаване на икономическата активност, вкл. за 

ромската етническа група, дават предпоставки за запазване възходящото икономическо 

развитие. 
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3. ИЗПЪЛНЕНИ ПРОЕКТИ, ДОПРИНАСЯЩИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ НА 

ОПР ПРАВЕЦ 

3.1. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ИЗПЪЛНЕНИТЕ ПРОЕКТИ И ИНИЦИАТИВИ 

Проектите с принос към ОПР Правец, изпълнени или в процес на изпълнение и оценка през 

2018 г. са систематизирани по отделните приоритети. Напредъкът в изпълнението на 

общинския план ОПР има количествено измерение от общо 27 отчетени проекта на обща 

стойност от 5 671 030 лв. Всички изброени проекти са посочени с техните параметри в 

Приложението към Годишния доклад и обхващат следните типове: 

 проекти, които са изцяло изпълнени в рамките на 2018 г.; 

 проекти, които са в процес на изпълнение през 2018. Тук се присъединяват проекти и 

инициативи, които са започнати преди 2018 г. или продължават през 2019 г. При 

финансовото отчитане, там където е било възможно с оглед наличната информация, е 

представена усвоената сума само за 2018 г.; 

 3 проекта – №1. „Доставка и монтаж на изкуствена настилка и съоръжения за баскетболно 

и волейболно игрище“ в УПИ I-училище, кв.101 по плана на гр.Правец; №2. „Физкултурен 

салон включително оборудване и обзавеждане, УПИ- IX-училище, кв.11 по плана на 

с.Осиковица“; №3. „Рехабилитация и реконструкция на улици и тротоари, и съоръженията 

и принадлежностите към тях на територията на Община Правец“, Обект: Реконструкция на 

вътрешна улична мрежа на гр.Правец, включваща подобект 17-ул.“Трети март“ от пътно 

кръстовище с път I-3 до ОТ 377, включително изграждане на ново кръгово кръстовище при 

ОТ 326. 

Разпределението на изпълнените проекти по приоритетни области е както следва: 

По подобие на констатациите от междинната оценка, изпълнението на ОПР и проектните 

активности на общината са съсредоточени в приоритети Приоритет 3.2. „Интегрирано 

управление на водите“; Приоритет 4.1. „Инфраструктура“. Двете направления формират общо 

64,34% от отчетените средства за 2018 г. Трети по тежест се нарежда, за разлика от подредбата 

за периода 2014-2017 г., Приоритет 2.2. „Повишаване на културния и образователен статус на 

населението“, което отразява проектната активност по ПРСР 2014-2020. 

Таблица 4. Обща характеристика на изпълнените проекти 

Приоритетна 
област* 

Общо 
изпълнение 

/хил. лв/ 

% от общото 
изпълнение 

Брой проекти 
Средна стойност 

/хил. лв/ 

Стратегическа 
цел 1 

97,63 1,72% 2 48,81 

Приоритет 1.1 0,00 0,00% 0 - 
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Приоритетна 
област* 

Общо 
изпълнение 

/хил. лв/ 

% от общото 
изпълнение 

Брой проекти 
Средна стойност 

/хил. лв/ 

Приоритет 1.2 97,63 1,72% 2 48,81 

Приоритет 1.3 0,00 0,00% 0 - 

Стратегическа 
цел 2 

1 733,88 30,57% 9 192,65 

Приоритет 2.1 611,49 10,78% 3 203,83 

Приоритет 2.2 1 122,39 19,79% 6 187,06 

Приоритет 2.3 0,00 0,00% 0 - 

Стратегическа 
цел 3 

1 551,43 27,36% 5 310,29 

Приоритет 3.1 0,00 0,00% 0 - 

Приоритет 3.2 1 489,43 26,26% 4 372,36 

Приоритет 3.3 62,00 1,09% 1 62,00 

Хоризонтални 
приоритети 

2 288,09 40,35% 11 208,01 

Приоритет 4.1 2 159,09 38,07% 8 269,89 

Приоритет 4.2 129,00 2,27% 3 43,00 

За всички 
проекти 

5 671,03 100,00% 27,00 210,04 

 

* Приоритет 1.1: „Развитие на приоритетни сектори“; 

Приоритет 1.2: „Насърчаване на инвестиционната активност“; 

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

енергийните ресурси“; 

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

качество“; 

Приоритет 2.2: „Повишаване на културния и образователен статус на населението“; 

Приоритет 2.3: „Повишаване и поддържане на квалификацията на работната сила активност“; 

Приоритет 3.1: „Управление на отпадъците в съответствие с изискванията на европейската и 

националната нормативна уредба“; 

Приоритет 3.2: „Интегрирано управление на водите“; 

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

територии и биоразнообразието, смекчаване на последствията от промените в климата“; 

Приоритет 4.1: „Инфраструктура“; 

Приоритет 4.2: „Административен капацитет“. 

Средната стойност за всички изпълнени проекти достига 210 040 лв., като на първо място по 

този показател е Приоритет 3.2: „Интегрирано управление на водите“ със средна стойност от 

372 360 лв. заради двата по-значими инфраструктурни проекта, реализирани през 2018 г. – 
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Реконструкция и модернизация на ПСОВ, гр. Правец и „Битова канализация на мах.Живковска 

– гр. Правец“. Само двата проекта представляват 26% от общото финансово изпълнение за 

2018 г.  

Фигура 1. Брой проекти и средна стойност по приоритети 

 

Сред използваните финансови източници като водещи се открояват средствата от Централния 

бюджет, свързани със субсидирано финансиране на ремонтни дейности по различни 

инфраструктури или изпълнение на проекти по национални програми като ПУДООС и 

Програма „Красива България“. Фианнсирани са подобрения на за транспортна, екологична и 

образователна инфраструктура на обща стойност 3 208 310 лв. или 56,57% от финансовата 

равносметка за 2018 г. Делът на финансирането от фондовете на ЕС е 32,49%, докато приносът 

на общинския бюджет се равнява на 10,93%. Това показва относително балансирано 

разпределение на отчетените средства по източници, но под условието, че процентът на 

фондовете на ЕС е в зависимост от трите проекта по ПРСР 2014-2020 в процес на оценка. С 

оглед постигането на още по-балансирано комбиниране на различните възможности за 

финансиране, община Правец следва да мобилизира използването на повече средства от 

оперативните програми спрямо актуалните възможности и нужди с приоритетно насочване 

към ПРСР, ОПРЧР, ОПНОИР и ОПДУ. През 2018 г. не са отчетени и проекти с частно 

финансиране, поради липса на достатъчно информация. Това потвърждава заложената в 

Междинната оценка препоръка за въвеждане на стандарт за текущо отразяване на проекти в 
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рамките на съответната година от отделните дирекции и ресори и при взаимодействие с 

ключови външни партньори, вкл. от бизнеса. 

Фигура 2. Разпределение на финансовите ресурси по приоритети 

  

 

3.2. ОБОБЩЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИТЕ И НЕИЗПЪЛНЕНИТЕ ПРОЕКТИ И ИНИЦИАТИВИ ПО СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ И 

МЕРКИ 
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Следвана е структурата на ОПР – стратегически цели, приоритети и специфични цели, като 

резултатите за изпълнението на конкретните мерки и проекти са въз основа на информацията, 

предоставена от дирекциите и отделите в Община Правец, външни институции и организации. 

Настоящият доклад за реализация на ОПР Правец през 2018 г. отразява напредъка по 
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на община Правец за 2018 г., Информационна система за управление и наблюдение на 

средствата от ЕС в България 2020 и други. 

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

през 2018 г. е направен анализ за реализирането на Визията, Стратегическите цели, 

Приоритетите и заложените в тях мерки и конкретни проекти.  

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.: 

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. 

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.  

През първата половина от реализацията на ОПР, както и през отчетната година 2018, (предмет 

на този доклад) няма предприети мерки, поради липсата на Оперативни програми за 

реализирането им. Логично е през оставащите две години да се разработи програма за 

развитието на туризма през следващия планов период 2021-2027 и да започне създаването 

на единна информационна система. 

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

на инвестиции към селското стопанство, хранително-вкусовата промишленост и 

туризма.  
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През отчетната 2018 г. по тези мерки няма отчетени проекти или други инициативи. Това 

налага необходимостта от преоценка на възможностите за практическо изпълнение на тази 

специфична цел до края на плановия период. Необходимо е и повече обощена и 

систематизирана информация за дейността на земеделските стопани и производители в 

общината, но такава няма все още на национално ниво. Така че частните инициативи в 

подкрепа на изброените мерки не могат да бъдат отчетени в мониторинга на ОПР. 

Специфична цел 1.1.3: Реконструкция и модернизация на транспортната 

инфраструктурата, с цел привличане на инвестиции. По тази специфична цел са 

изпълнявани дейности по Реконструкция и модернизация на транспортната инфраструктурата 

във всички населени места на общината. 

На практика тази специфична цел частично се дублира със специфична цел 4.1.1 в рамките на 

Приоритет 4.1. „Инфраструктура“, доколкото всички инвестиции в инфраструктурни проекти 

допринасят за повишаване на инвестиционната атрактивност на общината. 

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 изпълнение на тази специфична цел през 2018 г. е започнало изпълнението на два проекта, 

което продължава и през 2019 г. Това са: Проект "Подобряване условията на труд в "ГРИППА" 

АД". Източник на финансиране е ОПРЧР 2014-2020, а бенефициент "ГРИППА" АД. Другият 

проект е „Устойчива заетост, чрез придобиване на нови знания и умения в НИКИ ЕООД”. През 

2018 г. по проекта на Фирма „ НИКИ“ ЕООД са усвоени 97,63 хил. лв. Източник на финансиране  

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 увеличени отдадените под наем площи за трайни насаждения, а 

също така в процес на реализация са два проекта, които са заложени в Мярка 1.2.1.1: 

„Стимулиране на местното предприемачество на Специфична цел 1.2.1. 

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 през 2018г е направеня подмяна на улично 

осветение на територията а община Правец. Бяха закупени и монтирани в цялата община 

фотоелектрически превключватели за улично осветление, с които автоматично се управлява 

паленето и гасненето, според осветеността. 
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Подменени са 65 паркови осветителни тела, монтирани са 52 нови стълба за парково 

осветление, изградени са нови кабелни трасета- до момента около 2000 метра. 630 

осветителни тела са подменени с нови  светодиодни.  Лед осветление бе монтирано и по 

главната улица на с. Разлив- Републикански път I-3. 

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 

През 2018 година отвориха врати зъболекарските кабинети в селата Осиковица и 

Разлив - една полезна услуга с дългосрочен резултат. 

В рамките на този приоритет практически през 2018 г. са изпълнени и два проекта и един е в 

процес на изпълнение. Те са за подобряването на социалните услуги за населението – в ОПР 

Правец не са формулирани отделни мерки и дейности в подкрепа на социалната 

инфраструктура и услуги. Тези проекти са: №1. „Сгради за предоставяне на социални услуги. 

Доставка и монтаж на енергоспестяващи осветителни тела на територията на гр. Правец 

включително махалите на гр. Правец и с.Разлив”. Проектът е изпълнен изцяло в рамките на 

2018 г. Усвоени са 432,00 хил. лв. от Централния и от общинския бюджет; №2. Проект „Ремонт 

на сгради за предоставяне на социални услуги“, находящи се в гр.Правец – УПИ XIII-социални 

дейности от кв.24 по плана на гр. Правец. Усвоени са 179,49 хил. лв. от Проект „Красива 

България“. Носителят на проекта е Община Правец. Завършен е в рамките на 2018 г.; №3. 

„Център за семейно консултиране и подкрепа – Правец” - през 2018 година не са усвоявани 

средства по проекта. Финансирането на проекта е от ОПРЧР 2014-2020. Проектът е в процес 

на изпълнение през 2018 г.  

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  

 Мярка 2.2.1.1. „Подобряване достъпа до предучилищно, училищно общообразователно 

образование”.  

По тази мярка през 2018 се реализира един проект "Готови за училище" – но до края на 2018 

година не са усвоявани средства по него. Проектът се финансира от ОПНОИР 2014-2020, 

бенефициент е СДРУЖЕНИЕ "РАЗНООБРАЗНИ И РАВНИ". През 2019 г. проектът продължава да 

се изпълнява.   

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.  
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Проектите, които се реализират по тази мярка са:  

1.Ремонт сграда и вертикална планировка около нея на ДГ „Здравец”, гр.Правец; 

2. Ремонт сграда и вертикална планировка около нея на ДГ „Звънче”, с.Джурово; 

3.Вертикална планировка на дворно пространство, обновяване и оборудване на спортни 

площадки на училище /УПИ I,кв.101, гр. Правец; 

4. Изграждане на пожароизвестителна инсталация в сградата на ОУ „Васил Левски” и ПГПЧЕ 

„Алеко Константинов”, гр.Правец; 

5.Ремонтни дейности в общежитие към ПГПЧЕ „Алеко Константинов”, гр.Правец. 

Тези проекти са финансирани от централния и от общинския бюджет на обща стойност от 

479,00 хил. лв. и са изпълнени изцяло през 2018 г. 

 Мярка 2.2.4.2. Обновяване на материалната и техническата база на спортната 

инфраструктура.  

По тази мярка има и два проекта в процес на оценка през 2018 г. – „Доставка и монтаж на 

изкуствена настилка и съоръжения за баскетболно и волейболно игрище“ в УПИ I-училище, 

кв.101 по плана на гр.Правец на стойност 97,57 хил. лв. по ПРСР 2014-2020 с бенефициент 

Община Правец и още един проект в процес на реализация „Физкултурен салон включително 

оборудване и обзавеждане, УПИ- IX-училище, кв.11 по плана на с.Осиковица“ за 488,82 хил. 

лв. по  ПРСР 2014-2020 с бенефициент Община Правец. 

 Мярка 2.2.4.3. Насърчаване дейността на спортните и младежките клубове.  

Направени са разходи за спортни мероприятия на Клуб по лека атлетика и футболен клуб в 

размер на 26 000 лв. от Общинския бюджет. 

ПРИОРИТЕТ 2.3. Повишаване и поддържане на квалификацията на работната сила 

През отчетната 2018 г. четири лица са преминали курсове за квалификация и 

преквалификация, вкл. по линия на ОПРЧР и ДП БГЦПО – Държавно предприятие Българо-

Германски Център за професионално обучение. През отчетната 2018 г. общо 61 лица са 

включени в проекти и мерки за осигуряване на заетост, вкл. от рамката на ОПРЧР 2014-2020. 

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   

В момента община Правец изпълнява общ проект на Общините Правец, Етрополе и Ботевград 

за изграждане на компостираща инсталация на територията на регионалното ни депо. 

Специфична цел 3.2.1: Подобряване управлението на водните ресурси и Специфична цел 

3.2.2: Водоохранителни зони, водохващания, довеждащи водопроводи, улична мрежа  
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През 2018 г е започнало изпълнението на два проекта, което продължава и през 2019 г. 

Първият проект е „Възстановяване на сондажни кладенци и чешма за питейна вода в 

землището на гр. Правец”. Усвоени през годината са 2,63 хил. лв. предоставени на общината 

от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет. 

Вторият проект „Възстановяване на помпена станция за питейна вода с.Своде” е също с 

бенефициент Община Правец и също е финансиран от междуведомствената комисия със 

средства в размер на 5,68 хил. лв. 

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.  

По тази мярка през 2018 г. изцяло са изпълнени два проекта. Първият е „Битова канализация 

на мах. Живковска – гр. Правец“, финансиран от Централния бюджет (ПУДООС) с 492,12 

хил.лв. и вторият „Реконструкция и модернизация на ПСОВ, гр. Правец” също финансиран от 

Централния бюджет в размер на 989,00 хил. лв. 

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

територии и биоразнообразието, смекчаване на последствията от промените в климата 

Специфична цел 3.3.2: Управление на горските ресурси, риска от горски пожари и мерки 

срещу незаконната сеч и бракониерство  

По тази специфична цел, през 2018 г. са реализиране изцяло два проекта. Това са: Укрепване 

на свлачище еко-пътека „Топилата-Камичето” и „Възстановяване на пътища след обилни 

дъждове и наводнения”. Проектите са финансирани от централния бюджет със сумата от 62,00 

хил. лв.  

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 през 2018 г. изцяло са реализирани следните проекти и дейности, 

финансирани от Централния бюджет на обща стойност от 476,00 хил. лв.: 

1.Полагане на трошенокаменна настилка и частично асфалтиране на път SFO 3497/ I - 3 / 

Осиковица / - мах. "Войновци" 

2.Частично асфалтиране на път SFO 3503 / SFO 3502, Осиковица- мах " Балинете"/ - мах. " 

Ниновци"  

3.Полагане на трошено-каменна настилка и частично асфалтиране на път SFO3556/ SFO3498, 

Осиковица - мах. Ямата / - мах. Господарите, мах Робовица  

4.Полагане на трошено-каменна настилка и частично асфалтиране на път SFO 3555/SFO3499, 

Осиковица - мах. Баре / - мах. Видинци 
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5. Полагане на трошено-каменна настилка и частично асфалтиране на път SFO3499 / SFO3498, 

Осиковица - мах. Ямата / - мах. Баре - мах. Недковци- мах Велъовци   

6. Частично асфалтиране на път SFO 1471, Калугерово- Видраре -Манаселска река в участък с 

дължина 4 км 

7. Полагане на трошенокаменна настилка и частично асфалтиране на път:/ SFO 3527/ SFO 

2474,-Манаселска река - мах. Върбаците/- мах. " Драгоица" 

8.Полагане на трошенокаменна настилка и частично асфалтиране на път SFO3525 / SFO2474, 

Манаселска река - мах. Върбаците / - мах. Пецовци - мах. Ташевци - мах.Цоковци  

9.Полагане на трошенокаменна настилка и частично асфалтиране на пътSFO3525:/ SOF2474, 

Манаселска река - мах. Върбаците / - мах.Пецовци - мах. Ташевци - мах. Гола могила 

10.Полагане на трошенокаменна настилка и частично асфалтиране на път SFO 3526/ SFO 

2474,п.к.SFO1471- Манаселска река/- мах. Буджов дол- мах Смолевица 

11.Полагане на трошенокаменна настилка и частично асфалтиране на път SFO 3489 / SFO3490, 

мах. Димитровци - мах. Кардашица / мах. Бундаците - мах. Костадиновец 

12.Полагане на трошенокаменна настилка и частично асфалтиране на път:/ SFO 3493 / SFO 

1471, Калугерово - Видраре/- мах. "Златовци" , мах Венците 

13.Полагане на трошенокаменна настилка и частично асфалтиране на път:на пътSFO 3491/ 

SFO1471, Калугерово - Видраре / - мах. Стайковци 

14.Полагане на трошенокаменна настилка и частично асфалтиране на път SFO2475/ ІІІ - 308, 

Калугерово - Своде / - мах. Чекотин 

15.Полагане на трошенокаменна настилка и частично асфалтиране на път SFO3542: / SFO3541, 

п.к. I - мах. Курташете / - Краевска махала- Осиковска Лакавица 

16.Полагане на трошенокаменна настилка и частично асфалтиране на път SFO3534/ І - 3 / 

Осиковска Лъкавица - мах. Рачовци 

17.Полагане на трошенокаменна настилка и частично асфалтиране на път SFO 3535/ I - 3 / 

Осиковска Лъкавица - мах. Пековци  

18.Полагане на трошенокаменна настилка и частично асфалтиране на път / ІІІ - 308 / SFO 3495 

Своде - мах. Бурньовица 

19.Полагане на трошенокаменна настилка и частично асфалтиране на път / ІІІ - 308 / SFO3494 

Своде - мах. "Преход" - мах. "Бакова могила"  

20.Полагане на трошенокаменна настилка и частично асфалтиране на път SFO 3496 / SFO3495, 

Своде - мах. Бурньовица / мах. Сводски Курман  

21.Полагане на трошенокаменна настилка и частично асфалтиране на път SFO 3521/ III - 308/ 

Правешка Лъкавица - мах. Церица 

22.Полагане на трошенокаменна настилка и частично асфалтиране на път SFO 3522 / III - 308/ 

Правешка Лъкавица - мах. Кръстьов дол; 
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Освен това в рамките на тази мярка и усвоените средства са извършени дейности по: 

1.Ремонт на улична мрежа в границите на урбанизираната територия, гр.Правец 

2.Ремонт на улична мрежа в границите на урбанизираната територия, с.Разлив 

3.Ремонт на улична мрежа в границите на урбанизираната територия, с.Равнище 

4. Ремонт на улична мрежа в границите на урбанизираната територия, с.Видраре 

5. Ремонт на улична мрежа в границите на урбанизираната територия, с.Джурово 

6. Ремонт на улична мрежа в границите на урбанизираната територия, с.Своде 

7. Ремонт на улична мрежа в границите на урбанизираната територия, с.Осиковица 

8.Реконструкция на вътрешна улична мрежа гр.Правец – подобект ул.”Драган Йотов” от 

о.т.363 до о.т.376 

9. Реконструкция на вътрешна улична мрежа гр.Правец – подобект ул.”Иван Пеев - Маруша” 

от о.т.683 до о.т.760 

10. Реконструкция на вътрешна улична мрежа гр.Правец – подобект ул.”Хан Аспарух” от 

о.т.767 до о.т.857 

11. Реконструкция на вътрешна улична мрежа с.Разлив - подобект улица от о.т.59 до о.т.63 

Също по тази мярка по ПРСР 2014-2020 на стойност 1 173,34 хил. лв. в  процес на оценка е 

проект за „Рехабилитация и реконструкция на улици и тротоари, и съоръженията и 

принадлежностите към тях на територията на Община Правец“, Обект: Реконструкция на 

вътрешна улична мрежа на гр.Правец, включваща подобект 17-ул.“Трети март“ от пътно 

кръстовище с път I-3 до ОТ 377, включително изграждане на ново кръгово кръстовище при ОТ 

326. 

През 2018 г. в процес на изпълнение са били други три проекта, финансирани от 

Междуведомствена комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет, а 

именно: 

 Ремонтно възстановителни работи по въжен мост над река Витомерица, гр.Правец на 

стойност 134,52 хил. лв.; 

 Ремонтно-възстановителни работи по въжен мост над река Малък Искър, свързващ 

с.Своде с махала „Бурньовица“, на стойност 94,10 хил. лв. и 

 Ремонтно възстановителни работи по въжен мост над река Малък Искър, свързващ 

с.Видраре с махала „Пешна лъка“ на стойност 96,14 хил. лв. 

Специфична цел 4.1.3: Развитие на информационната инфраструктура  

 Мярка 4.1.3.1. Увеличаване броя на населението с достъп до интернет.  

По данни на бизнеса в областта на интернет има 1до2% завишение в броя на абонатите на 

интернет. На фона на орицателния естествен рираст и намаляващия брой население, 

показателят е положителен за общината. 
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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:  

„Еко-кът за деца и младежи в централен площад с.Равнище” и „Еко-зона за деца и възрастни 

с.Осиковица” Парково обзавеждане ж.к. „Север”. Усвоени са 49,00 хил. лв. от Централния 

бюджет и Общинския бюджет. Вторият проект е „Декоративна растителност по 

ул.”Възраждане” - Поддържане на зелени площи за 9,00 хил. лв. от Общинския. 

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 

балансирано и устойчиво развитие на общината.  

По тази мярка се реализира разработването на Общ устройствен план на стойност 163 000 лв. 

по ОПАК 2007-2013 г. През 2018 г. са усвоени 53,00 хил. лв. от Общинския и централния 

бюджети. Проектът е изцяло завършен. Освен този проект през 2018 г. са усвоени от 

общинския бюджет още 49,00 хил. лв. за разработването на:  

 Технически проект улици гр.Правец; 

 Технически проект „Рехабилитация и реконструкция  на централна градска зона – 

площадно и парково пространство, гр.Правец и технологично оборудване  на фонтана в 

центъра на гр.Правец”; 

 Проектиране на гробищен парк; 

 Проектиране на обект „Аварийно –възстановителни работи на свлачищен участък на 

път Калугерово-Видраре-Джурово, с.Ман.река”; 

 Изработване на ПУП-ПУР на улици и поземлени имоти за обекти на публична общинска 

на територията на ма. „Скърнава” от о.т.2078по действащия ПУП – ПР на гр.Правец и 

техническа инфраструктура в обхвата на кв.99 гр.Правец. 

Специфична цел 4.2.2: Подобряване на административните услуги и повишаване на 

институционалния капацитет. 

Реализирани са инициативи за модернизация на техническото оборудване в 

администрацията: Закупуване на офис техника;  Закупуване на отоплителен котел; 

Климатизация ОбА; Закупуване на оборудване; Изграждане на система за видео наблюдение, 

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.  
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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. 

 Мярка 4.2.4.2. Активизиране дейността на Консултативните съвети.  

Те са орган, който работи целогодишно към кметовете на населените места. Общинският 

консултативен съвет към кмета на общината е провел за 2018г четири свои заседания. 
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4. ПОСТИГНАТ НАПРЕДЪК ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЦЕЛИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ НА 

ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ ВЪЗ ОСНОВА НА ИНДИКАТОРИТЕ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ 

Индикаторите на ОПР Правец са следващият инструмент за оценка на прогреса по 

изпълнението на плана в рамките на отчетната година. Изменението на индикаторите за една 

година илюстрира нагледно кои са направленията на общинското развитие, които отчитат 

напредък и подобрение. За повече яснота, към отчетната стойност за 2018 г. са добавени и 

стойностите от Междинната оценка, така че да се проследи и изменението или увеличението 

за количествените индикатори с натрупване на отделните години. Повечето от индикаторите 

на ОПР Правец са обезпечени с актуална информация за отчетната 2018 г., тъй като са 

свързани с регулярната дейности и отчетност на отделните ресори и дирекции в общинската 

администрация. Часто от индикаторите произлизат от националната статистика, но тъй като 

данните за 2018 г. ще бъдат готови след март 2018 г., тук са приложени последните актуални 

данни. Малка част от индикаторите на ОПР Правец не са обезпечени с достоверен източник 

на информация и следва да бъдат преосмислени при евентуална актуализация или при 

разработването на ОПР за новия програмен период. 

Таблица 5. Индикатори за наблюдение на ОПР Правец 

Индикатори за въздействие Мярка Източник 

Стойност от 
Междинната 

оценка 
(година) 

Стойност от 
Годишния 

доклад 
(година на 
отчитане) 

Целева 
стойно

ст 

ИНДИКАТОРИ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ           

Икономии от внедрени общински 
мерки за енергийна ефективност  

(mW) 
Общинска 

администрация 

1 381,5 
/Общо за 
периода 

2014-2017/ 

33,3 
/2018/ 

70 000 

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

брой 
Общинска 

администрация 

/ 
/Общо за 
периода 

2014-2017/ 

В процес на 
изпълнение 

/2018/ 
3 

Развитие на различни форми на 
туризъм 

вид 
Общинска 

администрация 

6 
/Общо за 
периода 

2014-2017/ 

7 
/2018/ 

3 

Изградена транспортна мрежа за  
достъп до туристическите обекти 

км. 
пътна 
мрежа 

Общинска 
администрация 

6,9 
/Общо за 
периода 

2014-2017/ 

/ 
/2018/ 

30 

Реконструирана и модернизирана 
транспортната инфраструктурата - 
целевата стойност на индикатора е 
150 км, но наличните денни в 
общинска администрация са за 
реконструирани кв. м. 

кв. м. 
Общинска 

администрация 
- 

42 227,84 
/2018/ 

- 

Населението на община Правец Брой НБ „ Население“  
7 219 

/2017/ 
7 219 

/2017/ 
7 300 
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Индикатори за въздействие Мярка Източник 

Стойност от 
Междинната 

оценка 
(година) 

Стойност от 
Годишния 

доклад 
(година на 
отчитане) 

Целева 
стойно

ст 

Деца в детските градини  Брой 
Общинска 

администрация 
300 

/2017/ 
288 

/2018/ 
300 

Ученици в училищата - посочен е 
броят на учащите в 
общообразователните училища и ПГ 
по КТС 

Брой 
Общинска 

администрация 
1 035 

/2017/ 
1 478 

/уч. 2017-2018/ 
1000 

Равнище на безработица  ( %) 
Дирекция "Бюро 

по труда - 
Ботевград" 

17 
/2017/ 

15,65 
/2018/ 

9 

Коефициент на заетост  ( %)   - 

Неприложимо 

65 

Коефициент на икономическа 
активност 

( %)   - 

Неприложимо 

75 

Равнище на средната годишна работна 
заплата в общината  

(лева) 
Национален 

статистически 
институт 

722 
/2016/ 

816 
/2017/ 

700 

Население (жители) с подобрено 
третиране на отпадъчните води 

( %) 
Общинска 

администрация 

400 
/Общо за 
периода 

2014-2017/ 

8 
/2018/ 

70 

Население с подобрено 
водоснабдяване 

Брой 
Общинска 

администрация 

8 093 
/Общо за 
периода 

2014-2017/ 

1 180 
/2018/ 

7 376 

ИНДИКАТОРИ ЗА РЕЗУЛТАТ           

Наети на работа безработни лица след 
курсове за квалификация 

брой 
Дирекция "Бюро 

по труда - 
Ботевград" 

4 
/Общо за 
периода 

2014-2017/ 

3 
/2018/ 

40 

Осигурени работни места за лица в 
неравностойно положение  

брой   
272 

/2017/ 
Неприложимо 15 

Дял на преминали курсове за 
квалификация и преквалификация - 1 
безработно лице спрямо 429 
регистрирани безработни за 2018 

% 
Дирекция "Бюро 

по труда - 
Ботевград" 

- 
0,23 

/2018/ 
20 

Относителен дял на домакинствата с 
достъп до интернет 

%   - Неприложимо 50 

Културни и творчески дейности 
организирани от читалищата 

брой 
Общинска 

администрация 

826 
/Общо за 
периода 

2014-2017/ 

173 
/2018/ 

10 
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Индикатори за въздействие Мярка Източник 

Стойност от 
Междинната 

оценка 
(година) 

Стойност от 
Годишния 

доклад 
(година на 
отчитане) 

Целева 
стойно

ст 

Проведени Спортни състезания брой 
Общинска 

администрация 

66 
/Общо за 
периода 

2014-2017/ 

19 
/2018/ 

5 

Дял на преждевременно отпадналите 
от училище ученици - наличната 
статистика е за учащите в I-VIII 
клас, напуснали 
общообразователните училища за 
уч. 2016/2017, през която в същите 
са записани общо 982 ученика 

% 
Национален 

статистически 
институт 

1,83 
/2017/ 

1,63 
/уч. 2016-2017/ 

0 

Лични лекари на  1000 души брой 
Национален 

статистически 
институт 

0,69 
/2016/ 

Неприложимо 2 

Лекари по дентална медицина на 1000 
души 

брой 
Национален 

статистически 
институт 

0,42 
/2016/ 

Неприложимо 2 

Стопански единици (предприятия) в 
община Правец 

брой 
Национален 

статистически 
институт 

258 
/2016/ 

260 
/2017/ 

157 

Приходи от дейността на 
предприятията 

Хил.лв.   
81 164 
/2016/ 

Неприложимо 
127 
520 

Договори за реализиране на ПЧП брой 
Общинска 

администрация 
- 

1 
/2018/ 

3 

Реализирани проекти за ТГС брой 
Общинска 

администрация 

0 
/Общо за 
периода 

2014-2017/ 

1 
/2018/ 

3 

Реализирани проекти за между-
общинско сътрудничество 

брой 
Общинска 

администрация 

8 
/Общо за 
периода 

2014-2017/ 

2 
/2018/ 

3 

Съвместни проекти реализирани в 
партньорство с НПО 

брой   - Неприложимо 3 

Ремонтирани пътища - целевата 
стойност на индикатора е 150 км, но 
наличните денни в общинска 
администрация са зареконструирани 
кв. м. 

кв. м. 
Общинска 

администрация 
- 

42 227,84 
/2018/ 

- 
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Индикатори за въздействие Мярка Източник 

Стойност от 
Междинната 

оценка 
(година) 

Стойност от 
Годишния 

доклад 
(година на 
отчитане) 

Целева 
стойно

ст 

Създадени обекти за развитие на 
селския туризъм 

брой 
Общинска 

администрация 

9 
/Общо за 
периода 

2014-2017/ 

0 
/2018/ 

5 

Брой посетители на историческите 
забележителности 

брой 
Общинска 

администрация 
12 435 
/2017/ 

10 328 
/2018/ 

15 000 

Заета леглова база в местата за отдих брой  
Общинска 

администрация 
- 

639 
/2018/ 

800 

Подобрена улична мрежа в лошо 
състояние 

Км   - Неприложимо 100 

Изградени нови ПСОВ  брой 
Общинска 

администрация 
1 

/2017/ 
В процес на 
изпълнение 

1 

Обновени водопроводни мрежи Км 
ВиК ЕООД - 

София 

2,86 
/Общо за 
периода 

2014-2017/ 

1,50 
/2018/ 

20 

Отпадни води, подложени на 
пречистване  

% 
ВиК ЕООД - 

София 
- 

0 - предстои 
ПСОВ да бъде 

въведена в 
експлоатация 

/2018/ 

50 

Премахнати нерегламентираните 
сметища 

Брой 
Общинска 

администрация 

15 
/Общо за 
периода 

2014-2017/ 

6 
/2018/ 

- 

Обработваеми земеделски земи - 2 
581,9 ха различни типове 
обработваеми земи (различните 
видове култури, трайни насаждения, 
пасища и мери) при 31 671,5 ха обща 
територия на общината 

% 
Областна 
дирекция 

"Земеделие" 

11,48 
/2016/ 

8,15 
/2018/ 

90 

Залесени горски територии %   - Неприложимо 50 

Подпомогнати и модернизирани 
земеделски стопанства 

брой   - 

Неприложимо 

15 

Животновъдни обекти - наличната 
статистика е за общ брой 
земеделски стопани, вкл. 
животновъди - 94 за 2018 г. по данни 
на ОД "Земеделие" 

брой   
132 

/2017/ 

Неприложимо 

10 

Създадените "онлайн" 
административни услуги 

брой 
Общинска 

администрация 
- 

31 
/2018/ 

2 

Общински служители преминали 
курсове и обучения 

% 
Общинска 

администрация 
26 

/2017/ 
31 

/2018/ 
100 
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Индикатори за въздействие Мярка Източник 

Стойност от 
Междинната 

оценка 
(година) 

Стойност от 
Годишния 

доклад 
(година на 
отчитане) 

Целева 
стойно

ст 

Културни събития брой 
Общинска 

администрация 

513 
/Общо за 
периода 

2014-2017/ 

64 
/2018/ 

4 

Предоставяни социални услуги 
брой 

Общинска 
администрация 

50 
/2017/ 

13 
/2018/ 13 

Новосъздадени или благоустроени 
зелени площи 

дка 

Общинска 
администрация 

33 
/Общо за 
периода 

2014-2017/ 

10 
/2018/ 

5 

Подобрен общински сграден фонд 
Брой 

сгради 

Общинска 
администрация 

56 
/Общо за 
периода 

2014-2017/ 

14 
/2018/ 

10 

Подобрено състояние на релизиозни 
храмове  Брой 

обекти 

Общинска 
администрация 

9 
/Общо за 
периода 

2014-2017/ 

4 
/2018/ 

5 

Новосъздадени или обновени детски 
площадки 

брой 

Общинска 
администрация 

18 
/Общо за 
периода 

2014-2017/ 

4 
/2018/ 

5 

Новосъздадени или обновени спортни 
площадки 

брой 

Общинска 
администрация 

9 
/Общо за 
периода 

2014-2017/ 

4 
/2018/ 

5 
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5. ДЕЙСТВИЯТА, ПРЕДПРИЕТИ ОТ КОМПЕТЕНТНИТЕ ОРГАНИ С ЦЕЛ ОСИГУРЯВАНЕ НА 

ЕФЕКТИВНОСТ И ЕФИКАСНОСТ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 

5.1. МЕРКИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И СЪЗДАДЕНИТЕ МЕХАНИЗМИ ЗА СЪБИРАНЕ, ОБРАБОТВАНЕ И АНАЛИЗ НА ДАННИ 

За осигуряване на ефективност и ефикасност на стратегическото планиране, програмиране, 

управление и ресурсното осигуряване на местното развитие в Общинският план за развитие 

на община Правец за периода 2014-2020 г. е създадена система за наблюдение и оценка на 

изпълнението му, която включва: 

 изпълнението на целите и приоритетите на Общинския план за развитие, съгласно 

определени физически и финансови индикатори; 

 организацията и методите на изпълнение, прилагани от органите за управление; 

 предприетите мерки за осигуряване на информация и публичност за резултатите от 

изпълнението на плана за развитие.  

Системата за наблюдение и оценка на изпълнението на ОПР 2014-2020 съдържа следните 

елементи: 

 Системата от индикатори за наблюдение – дефинирани и отчитащи специфичния 

характер на плана, реализацията на неговите цели, социално-икономическото състояние, 

развитието на инфраструктурата и проблемите на околната среда в контекста на 

устойчивото регионално развитие; 

 Източниците, начините и периодичността за събиране, обработка и анализиране на 

информацията – наблюдението на изпълнението на ОПР се осъществява на основата на 

данни на НСИ, ИСУН, АПИ, Агенцията по заетостта, както и на основата на данни от други 

надеждни национални, регионални и местни източници на информация; 

 Финансовото и техническото обезпечаване на дейността по наблюдението на ОПР се 

осигурява от бюджета на Община Правец; 

 Органи за наблюдение на ОПР, организация и методи на тяхната работа. 

Орган за наблюдение на Общинския план за развитие на Община Правец е Общинският съвет 

на Община Правец. В процеса на наблюдение на изпълнението на ОПР Общинският съвет 

осигурява участието на заинтересуваните органи, организации, физически и юридически лица 

при спазване на принципа за партньорство, публичност и прозрачност при изпълнението на 

Общинския план за развитие. Функциите на органа за наблюдение на изпълнението на 

Общинския план развитие, съгласно чл. 81 от ППЗРР, включват: 

 осигуряване на информация и данни и прилагане на система от индикатори за 

наблюдение по отношение на реализацията на целите и приоритетите за местно 

развитие; 

 координация на дейностите по наблюдението между централните и местните органи на 

изпълнителната власт, други заинтересувани органи, организации и юридически лица на 

основата на принципа за партньорство; 
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 осигуряване съответствие на действията по наблюдението с условията и правилата в 

областта на защитата на конкуренцията, държавните помощи, обществените поръчки, 

опазването на околната среда и насърчаването на равните възможности и социалното 

включване; 

 обсъждане и одобряване на доклади за наблюдението на Общинския план за развитие; 

 осигуряване на комуникация и взаимодействие с административните структури, 

участващи в процеса на изпълнение на Регионалния план за развитие и на Областната 

стратегия за развитие; 

 разглеждане на предложения и вземане на решения за повишаване ефективността на 

процеса на наблюдение в случай на установяване на проблеми и пропуски; 

 определяне и изпълнение на мерки за осигуряване на информация и публичност относно 

постигнатите резултати от наблюдението с цел да се гарантира прозрачност при 

изпълнението на документите за стратегическо планиране на регионалното и местното 

развитие. 

Неправителствените организации, социално-икономическите партньори и частният сектор 

също участват в процеса на разработване на ОПР и наблюдението на изпълнението на плана; 

подкрепят и участват в разработването на проекти за изпълнението на плана.  

Система на докладване и осигуряване на информация и публичност. 

В ОПР на община Правец за периода 2014-2020 г. е заложено създаването на постоянна 

Работна група от експерти за мониторинг (наблюдение) към Община Правец, която да 

управлява изпълнението на ОПР и да упражнява контрол и мониторинг върху резултатите от 

ОПР.  

За целите на изпълнението на отделните проекти се създават проектни екипи за всеки 

отделен проект, чиито членове имат позиция и професионален профил, съобразен със 

спецификата на проектите. 

В ОПР 2014-2020 г. на община Правец е са дефинирани индикатори за резултат и индикатори 

за въздействие. 

5.2. ПРОБЛЕМИ, ВЪЗНИКНАЛИ В ПРОЦЕСА НА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ ПРЕЗ 2018 Г. 

През 2018 г. се наблюдават следните проблеми, които пряко и/или косвено са оказали 

влияние върху изпълнението на плана: 

 Липса на механизъм за набиране на актуална статистическа информация за всички 

области на социално-икономическия живот на територията на общинатаи сраната, поради 

което анализите се извършват на база налична информация за предходни години, 

предоставена от НСИ; 

 Липса на механизъм за набиране на информация за реализираните проекти на НПО и 

стопанските субекти на територията на общината;  

 Малко на брой активно действащи НПО;  
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 Липса на стопански субекти, отворени към създаване на ПЧП при реализация на проекти;  

 Недостатъчен административен капацитет в публичния и частния сектор за разработване 

на ПЧП проекти или на по-голям обем проекти с финансиране от фондовете на ЕС.  

 Липса на достъп на общините с ранга на община Правец до европейско финансиране. 

5.3. МЕРКИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ НА ДЕЙСТВИЯТА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОПР 

ПРАВЕЦ 

Основен принцип за провеждане на държавната политика за регионално развитие е 

принципът за партньорство, публичност и прозрачност на всички нива при осъществяване на 

процесите на планиране, програмиране, финансиране, наблюдение и оценка. 

Общинският план за развитие за периода 2014-2020 г. е разработен на базата на 

взаимодействие и поддържане на активна комуникация между общинските служители, 

държавните структури, бизнеса, културните институции, неправителствения сектор, 

образователните институции, граждани и др. 

Основен източник за информираност на обществото по отношение на изпълнението на 

Общинския план за развитие, публичност и прозрачност, е официалната уебстраница на 

Община Правец, в която се публикуват за обществено обсъждане всички нормативни актове, 

документи, стратегии, планове и програми на общината. На нея се публикува и информация 

за изпълняваните и реализираните проекти, както и за документите, резултат от тяхното 

изпълнение.  

Информация и публичност на действията по изпълнение на ОПР се предоставят на граждани 

и организации чрез следните комуникационни канали: 

 Чрез информационни справки, внасяни в общинския съвет за промените по бюджета за 

съответната година; 

 Чрез актуализиране на информацията в сайта на общината; 

 Провеждане на дискусии; 

 Чрез публикации в регионалните медии, вкл. електронните им издания. 

В заключение на горепосоченото може да се даде много добра оценка за дейностите по 

информация и публичност на ОПР, които Община Правец изпълнява. 

5.4. МЕРКИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА НЕОБХОДИМОТО СЪОТВЕТСТВИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ СЪС 

СЕКТОРНИТЕ ПОЛИТИКИ, ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО МЕРКИ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ ИЗМЕНЕНИЕТО 

През 2018 г. експертите от общинската администрация в Правец демонстрират добра 

организация при прилагането на ОПР и секторните стратегически и планови документи, като 

следят отблизо и анализират тяхното изпълнение. Своевременно осигуряват актуална 

информация за програми и фондове, пред които може да кандидатстват обществени и 

неправителствени организации за финансиране на проекти и дейности и популяризират 

успешно реализирани инициативи и проекти чрез интернет-страницата на общината. Оказват 
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съдействие при изграждане на институционален капацитет за подготовка и кандидатстване с 

проекти за финансиране от различни програми и фондове. 

През 2018 г. администрацията на община Правец продължава да 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: 

 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.; 

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

 План на Община Правец за защита от бедствия 2016; 

 Общински план за младежта в Община Правец за 2018 г.; 

 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.; 

 Kраткосрочна 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. 

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.  
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Това предполага, че още в процеса на тяхната разработка, заложените в тях цели, приоритети, 

мерки и проекти да са свързани с тези на ОПР, както ОПР е разработен в рамките на 

регионалните, националните и европейските стратегически цели и приоритети. Обвързването 

и прилагане на единен подход за планиране и програмиране в рамките на общината и в 

последствие по отношение на наблюдението и оценката на изпълнението на целия пакет от 

стратегически, планови и програмни документи е от ключово важно значение за ефективно 

изразходване на средствата и постигане на устойчиви резултати в развитието.  

Провеждането на устойчива регионална политика изисква достатъчен административен 

капацитет и добра координация между местната власт, бизнеса и гражданските организации. 

Координацията и взаимодействието между  заинтересованите  страни се извършва, 

както по вертикала – между Министъра на регионалното развитие, Регионалния съвет за 

развитие на Югозападния район, Областния съвет за развитие и общината, така и по 

хоризонтала - между различните звена, ведомства и партньори на общинско ниво. През 

разглеждания период са положени усилия за постигане на добро съгласуване на действията 

между различните звена, ведомства и заинтересовани страни на общинско ниво в сферата на 

образованието, здравеопазването, социалните дейности, икономиката и др. Това личи от 

документите за наблюдение и контрол, от разработените секторни стратегии и планове, от 

отчетите за изпълнение на проектите. Създаването на действен механизъм за наблюдение, 

контрол и оценка на изпълнението на ОПР е от взаимен интерес на всички заинтересовани 

страни и може да допринесе за осезаеми резултати и устойчивост на реализираните проекти. 

Особено важно е да се поддържа постоянна връзка и контакт с областната администрация, 

съседните общини, бизнеса и неправителствените организации. От добрата координация 

между тях и общинската администрация зависи успешното изпълнение на ОПР.  

5.5. МЕРКИТЕ ЗА ПРИЛАГАНЕ ПРИНЦИПА НА ПАРТНЬОРСТВО 

Прилагането на принципа за партньорство включва информиране на всички заинтересовани 

страни и възможности за изразяване на мнения и представяне на предложения чрез 

формални и неформални работни срещи, извършване на консултиране по отношение 

реализацията на ОПР Правец през 2018 г., чрез организиране на дискусии, в т.ч. участие във 

формални и неформални структури за планиране и мониторинг на различни равнища с 

представители на социалните и икономически партньори и гражданското общество. 

Основен източник на информация за реализацията на ОПР е официалният сайт на общината, 

на който, съгласно ППЗРР чл. 37, ал. 2, е публикуван Общинският план за развитие и решението 

на Общински съвет за неговото приемане. На сайта са публикувани всички актуални стратегии, 

планове и програми, както и архив от предишния планов период. Сайтът следва да  продължи  

да  бъде  главен  информационен  източник  по отношение на ОПР, като се актуализира с 

годишните доклади по изпълнението на ОПР, междинната и последваща оценка и 

актуализации и т.н. Различните рубрики от сайта също имат принос за подобряване на 

информираността по отношение на ОПР. Чрез списъците с изпълнени проекти, проекти в 

процес на изпълнение, планирани проекти, както и презентационните материали към 

различни проекти, обществеността и бизнесът получават полезна информация за постигане 
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на целите и приоритетите на общинския план за развитие 2014 - 2020 г. По този начин се 

осигурява по-голямо участие на гражданите в оценката на направените разходи, 

регламентирани в чл. 36 и 37 от ППЗРР; реалистична оценка на степента на постигане на 

целите и задачите на плана, както и на постигнатите ефекти. 

5.6. РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗВЪРШЕНИ ОЦЕНКИ КЪМ КРАЯ НА СЪОТВЕТНАТА ГОДИНА 

Към края на 2018 г. в община Правец е разработена Междинна оценка за изпълнението на 

ОПР в периода 2014-2017 г. Междинната оценка дава детайлна и систематизирана оценка за 

начините и резултатите от изпълнението на ОПР, вкл. чрез подробен анализ на общо 86 

отчетени проекта с финансова стойност от 34 388 380 лв. Направен е обзор на степента на 

изпълнение на отделните приоритети, както по отношение на привлечените финансови 

ресурси, така и по отношение на индикаторите.  
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6. ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Заключения: 

 В периода след разработването на ОПР Правец не са настъпили значителни промени в 

социално-икономическите условия, като се запазват тенденциите за намаляване на 

населението и влошаване на съотношението между възрастовите групи между 15-19 г. и 

60-64 г. – влизащите и излизащите от пазара на труда, което обуславя бъдещите проблеми 

при осигуряването на работна сила; 

 Въпреки това демографските показатели на общината остават по-добри в сравнение с 

референтните стойности за областта, което се дължи на по-високата раждаемост при 

ромската етническа група – значителен дял от местното население, както и на запазването 

на стабилен брой население по отношение на механичния прираст; 

 По-добрата възрастова структура извежда потенциал за по-добра кадрова осигуреност за 

местната икономика, което преминава през задължителна социална и икономическа 

интеграция на ромското население, както и цялостно повишаване на икономическата 

активност на населението в общината;  

 По отношение на икономиката, изменението на показателя „Нетни приходи от продажби“ 

посочва ръст от над 60% – ясен знак за възходящо развитие на местната икономика 

свързана с водещите преработваща промишленост, транспортни и складови дейности, 

както и с оползотворяването на наличните туристическите и рекреационни ресурси; 

 Добър общ резултат от изпълнението на ОПР през 2018 г. - 27 отчетени проекта с финансова 

стойност от 5,6 млн. лв.; 

 Висока ефективност при разработването на проектни предложения – в рамките на 

отчетната година успешно са подадени три проектни предложения по ПРСР 2014-2020; 

 Успешна реализация на мерки за осигуряване на заетост по различни национални 

програми и ОПРЧР 2014-2020; 

 Концентрация на проектните активности и изразходването на средства в Приоритет 3.2. 

„Интегрирано управление на водите“; Приоритет 4.1. „Инфраструктура“. Двете 

направления формират общо 64,34% от отчетените средства за 2018 г. Следва Приоритет 

2.2. „Повишаване на културния и образователен статус на населението“ с отчетената 

проектна активност по ПРСР 2014-2020. Същевременно, четири от приоритетите остават без 

отчетен проект през 2018 г.; 

 Дисбалансът в изпълнението на ОПР Правец се дължи на прекалено големия брой 

приоритети – общо 11 приоритета, и липсата на достатъчно конкретика при тяхното 

разгръщане в специфични цели и мерки; 

 Приоритетите следва да определят областите от общинското развитие, които да се 

развиват предимствено с ясна последователност от проекти и осигуряване на ресурси, 

докато големият брой приоритети не дава яснота за най-важните области и не отговаря на 

наличните ресурси и възможности за изпълнение на проекти. В допълнение, в част от 
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приоритетите няма конкретни специфични цели и мерки, нито набор от ясно дефинирани 

проекти в Програмата за реализация, което също обуславя липсата на резултати; 

 Относително равномерно разпределение на отчетените средства по източници на 

финансиране при превес на финансирането на проекти чрез субсидии от Централния 

бюджет – над 50% общ дял от цялостното финансово изпълнение за 2018 г.; 

 Липса на отчетени проекти с частно финансиране и нужда от подобряване на текущото 

отчитане на проекти при включване на информация за инвестиции на частния сектор; 

 Ограничителен фактор за допълнителен и оптимален прогрес по ОПР Правец е липсата на 

Програма за реализация с конкретно дефинирани проекти. Към ОПР е приложен 

единствено Индикативен списък с проекти за реализация на територията на общината, без 

конкретни формулировки за обхват, обект, срок, стойност и източник на финансиране за 

проектите. 

Препоръки: 

 Разработване на Годишни планове за изпълнение на ОПР – кратък оперативен документ, 

който конкретизира Програмата за реализация и определя набор от проекти за изпълнение 

през текущата година; 

 Мобилизиране на идеи и ресурси за подготовка, кандидатстване и изпълнение на повече 

проекти с европейско финансиране в контекста на Програмата за реализация на ОПР и 

актуалните възможности на оперативните и трансграничните програми; 

 Поставяне на акцент върху проекти с принос към проекти за икономическа активност и 

заетост, вкл. на икономически неактивни лица, младежи и групи в социална изолация, 

както и на тяхната квалификация и преквалификация; 

 Поставяне на акцент върху подобряване на здравните услуги, образованието и 

водоснабдяването; 

 При евентуална актуализация на ОПР – Намаляване и конкретизиране на приоритетите и 

тяхното разгръщане в специфични цели и мерки, даващи ясен фокус; 

 При евентуална актуализация на ОПР – Разработване на детайлна Програма за реализация, 

която да бъде реален инструмент за програмиране дейността на общинската 

администрация и за взимане на решения. Примерен модел за такава програма е 

структурата от Приложение 1. Списък с проектите в община Правец през 2018 г.; 

 Текущо отчитане на изпълняваните проекти от отделните дирекции и ресори на община 

Правец по общ образец (по примера на Приложение 1. Списък с проектите в община 

Правец през 2018 г.). Включване на проекти на бизнеса в отчетите; 

 Подготовка и обсъждане с ключови партньори на Годишните планове за изпълнение на 

ОПР, които са практическа извадка от Програмата за реализация.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. СПИСЪК С ПРОЕКТИТЕ В ОБЩИНА ПРАВЕЦ ПРЕЗ 2018 Г. 

ЛЕГЕНДА Изпълнен изцяло в рамките на 2018 г.   
 В процес на изпълнение през 2018 г.   

 

Проект 
Принос към 
Специфична 
цел и мярка 

Бюджет 
/хил. лв./ 

Източник на 
финансиране 

Бенефициент / 
Партньор 

Статус 

Приоритет 1.1: Развитие на приоритетни сектори           

Приоритет 1.2: Насърчаване на инвестиционната 
активност 

          

"Подобряване условията на труд в "ГРИППА" АД" - 
през 2018 година не са усвоявани средства по 
проекта 

Специфична 
цел 1.2.1 

- ОПРЧР 2014-2020 "ГРИППА" АД 
В процес на 
изпълнение през 
2018 г. 

Устойчива заетост, чрез придобиване на нови 
знания и умения в НИКИ ЕООД - посочени са 
усвоените средства за 2018 г. 

Специфична 
цел 1.2.1 

97,63 ОПРЧР 2014-2020 "НИКИ" ЕООД 
В процес на 
изпълнение през 
2018 г. 

Приоритет 1.3: Подобряване на енергийната 
ефективност и рационално използване на енергийните 
ресурси 

          

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

          

Сгради за предоставяне на социални услуги 
Доставка и монтаж на енергоспестяващи 
осветителни тела на територията на гр.Правец 
включително махалите на гр.Правец и с.Разлив 

- 432,00 
Централен бюджет 
Общински бюджет 

Община Правец 
Изпълнен изцяло в 
рамките на 2018 г. 

„Ремонт на сгради за предоставяне на социални 
услуги“, находящ се в гр.Правец – УПИ XIII-социални 
дейности от кв.24 по плана на гр.Правец 

- 179,49 
Проект „Красива 

България“ 
Община Правец 

Изпълнен изцяло в 
рамките на 2018 г. 

Център за семейно консултиране и подкрепа - 
Правец - през 2018 година не са усвоявани средства 
по проекта 

- - ОПРЧР 2014-2020 Община Правец 
В процес на 
изпълнение през 
2018 г. 
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Проект 
Принос към 
Специфична 
цел и мярка 

Бюджет 
/хил. лв./ 

Източник на 
финансиране 

Бенефициент / 
Партньор 

Статус 

Приоритет 2.2: Повишаване на културния и 
образователен статус на населението 

          

"Готови за училище" - през 2018 година не са 
усвоявани средства по проекта 

Специфична 
цел 2.2.1 

Мярка 
2.2.1.1 

- ОПНОИР 2014-2020 
СДРУЖЕНИЕ 

"РАЗНООБРАЗНИ 
И РАВНИ" 

В процес на 
изпълнение през 
2018 г. 

Финансово участие на общината за Моцартовите 
празници и финансиране честването на празника на 
град Правец 16.10.2018 г. 

Специфична 
цел 2.2.3 

31,00 Общински бюджет Община Правец 
Изпълнен изцяло в 
рамките на 2018 г. 

1.Ремонт сграда и вертикална планировка около нея 
на ДГ”Здравец”, гр.Правец 
2. Ремонт сграда и вертикална планировка около 
нея на ДГ”Звънче”, с.Джурово 
3.Вертикална планировка на дворно пространство, 
обновяване и оборудване на спортни площадки на 
училище /УПИ I,кв.101, гр.Правец 
4.Изграждане на пожароизвестителна инсталация в 
сградата на ОУ „Васил Левски” и ПГПЧЕ „Алеко 
Константинов”, гр.Правец 
5.Ремонтни дейности общежитие към ПГПЧЕ „Алеко 
Константинов”, гр.Правец 

Специфична 
цел 2.2.4 

Мярка 
2.2.4.1 

479,00 
Централен бюджет 
Общински бюджет 

Община Правец 
Изпълнен изцяло в 
рамките на 2018 г. 

„Доставка и монтаж на изкуствена настилка и 
съоръжения за баскетболно и волейболно игрище“ 
в УПИ I-училище, кв.101 по плана на гр.Правец 

Специфична 
цел 2.2.4 

Мярка 
2.2.4.2 

97,57 ПРСР 2014-2020 Община Правец 
В процес на оценка 
през 2018 г. 

„Физкултурен салон включително оборудване и 
обзавеждане, УПИ- IX-училище, кв.11 по плана на 
с.Осиковица“ 

Специфична 
цел 2.2.4 

Мярка 
2.2.4.2 

488,82 ПРСР 2014-2020 Община Правец 
В процес на оценка 
през 2018 г. 
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Проект 
Принос към 
Специфична 
цел и мярка 

Бюджет 
/хил. лв./ 

Източник на 
финансиране 

Бенефициент / 
Партньор 

Статус 

Субсидия за спортни мероприятия на Клуб по лека 
атлетика и футболен клуб 

Специфична 
цел 2.2.4 

Мярка 
2.2.4.3 

26,00 Общински бюджет Община Правец 
Изпълнен изцяло в 
рамките на 2018 г. 

Приоритет 2.3: Повишаване и поддържане на 
квалификацията на работната сила активност 

          

Приоритет 3.1: Управление на отпадъците в 
съответствие с изискванията на европейската и 
националната нормативна уредба 

          

Приоритет 3.2: Интегрирано управление на водите           

Възстановяване на сондажни кладенци и чешма за 
питейна вода в землището на гр.Правец 

Специфична 
цел 3.2.2 

Мярка 
3.2.2.1 

2,63 

Междуведомствена 
комисия за 

възстановяване и 
подпомагане към 

Министерския съвет 

Община Правец 
В процес на 
изпълнение през 
2018 г. 

Възстановяване на помпена станция за питейна 
вода с.Своде 

Специфична 
цел 3.2.2 

Мярка 
3.2.2.1 

5,68 

Междуведомствена 
комисия за 

възстановяване и 
подпомагане към 

Министерския съвет 

Община Правец 
В процес на 
изпълнение през 
2018 г. 

„Битова канализация на мах.Живковска – гр. 
Правец“ 

Специфична 
цел 3.2.3 

Мярка 
3.2.3.1 

492,12 
Централен бюджет 

ПУДООС 
Община Правец 

Изпълнен изцяло в 
рамките на 2018 г. 
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Проект 
Принос към 
Специфична 
цел и мярка 

Бюджет 
/хил. лв./ 

Източник на 
финансиране 

Бенефициент / 
Партньор 

Статус 

Реконструкция и модернизация на ПСОВ, гр.Правец 

Специфична 
цел 3.2.3 

Мярка 
3.2.3.1 

989,00 Централен бюджет Община Правец 

Изпълнен изцяло в 
рамките на 2018 г. 

Приоритет 3.3: Устойчиво управление на горите, 
опазване и поддържане на защитените територии и 
биоразнообразието, смекчаване на последствията от 
промените в климата 

          

Укрепване на свлачище екопътека „Топилата-
Камичето” 
Възстановяване на пътища след обилни дъждове и 
наводнения 

- 62,00 Централен бюджет Община Правец 
Изпълнен изцяло в 
рамките на 2018 г. 

Приоритет 4.1: Инфраструктура           
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Проект 
Принос към 
Специфична 
цел и мярка 

Бюджет 
/хил. лв./ 

Източник на 
финансиране 

Бенефициент / 
Партньор 

Статус 

1.Полагане на трошенокаменна настилка и частично 
асфалтиране на път SFO 3497/ I - 3 / Осиковица / - 
мах. "Войновци" 
2.Частично асфалтиране на път SFO 3503 / SFO 3502, 
Осиковица- мах " Балинете"/ - мах. " Ниновци"  
3.Полагане на трошено-каменна настилка и 
частично асфалтиране на път SFO3556/ SFO3498, 
Осиковица - мах. Ямата / - мах. Господарите, мах 
Робовица  
4.Полагане на трошено-каменна настилка и 
частично асфалтиране на път SFO 3555/SFO3499, 
Осиковица - мах. Баре / - мах. Видинци 
5. Полагане на трошено-каменна настилка и 
частично асфалтиране на път SFO3499 / SFO3498, 
Осиковица - мах. Ямата / - мах. Баре - мах. 
Недковци- мах Велъовци 
6. Частично асфалтиране на път SFO 1471, 
Калугерово- Видраре -Манаселска река в участък с 
дължина 4 км 
 

Специфична 
цел 4.1.1 

Мярка 
4.1.1.1 

127,00 Централен бюджет Община Правец 
Изпълнен изцяло в 
рамките на 2018 г. 
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Проект 
Принос към 
Специфична 
цел и мярка 

Бюджет 
/хил. лв./ 

Източник на 
финансиране 

Бенефициент / 
Партньор 

Статус 

 
7. Полагане на трошенокаменна настилка и частично 
асфалтиране на път:/ SFO 3527/ SFO 2474,-
Манаселска река - мах. Върбаците/- мах. " 
Драгоица" 
8.Полагане на трошенокаменна настилка и частично 
асфалтиране на път SFO3525 / SFO2474, Манаселска 
река - мах. Върбаците / - мах. Пецовци - мах. 
Ташевци - мах.Цоковци  
9.Полагане на трошенокаменна настилка и частично 
асфалтиране на пътSFO3525:/ SOF2474, Манаселска 
река - мах. Върбаците / - мах.Пецовци - мах. 
Ташевци - мах. Гола могила 
10.Полагане на трошенокаменна настилка и 
частично асфалтиране на път SFO 3526/ SFO 
2474,п.к.SFO1471- Манаселска река/- мах. Буджов 
дол- мах Смолевица 
11.Полагане на трошенокаменна настилка и 
частично асфалтиране на път SFO 3489 / SFO3490, 
мах. Димитровци - мах. Кардашица / мах. Бундаците 
- мах. Костадиновец 
12.Полагане на трошенокаменна настилка и 
частично асфалтиране на път:/ SFO 3493 / SFO 1471, 
Калугерово - Видраре/- мах. "Златовци" , мах 
Венците 
13.Полагане на трошенокаменна настилка и 
частично асфалтиране на път:на пътSFO 3491/ 
SFO1471, Калугерово - Видраре / - мах. Стайковци 

Специфична 
цел 4.1.1 

Мярка 
4.1.1.1 

127,00 Централен бюджет Община Правец 
Изпълнен изцяло в 
рамките на 2018 г. 
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Проект 
Принос към 
Специфична 
цел и мярка 

Бюджет 
/хил. лв./ 

Източник на 
финансиране 

Бенефициент / 
Партньор 

Статус 

14.Полагане на трошенокаменна настилка и 
частично асфалтиране на път SFO2475/ ІІІ - 308, 
Калугерово - Своде / - мах. Чекотин 
15.Полагане на трошенокаменна настилка и 
частично асфалтиране на път SFO3542: / SFO3541, 
п.к. I - мах. Курташете / - Краевска махала- 
Осиковска Лакавица 
16.Полагане на трошенокаменна настилка и 
частично асфалтиране на път SFO3534/ І - 3 / 
Осиковска Лъкавица - мах. Рачовци 
17.Полагане на трошенокаменна настилка и 
частично асфалтиране на път SFO 3535/ I - 3 / 
Осиковска Лъкавица - мах. Пековци  
18.Полагане на трошенокаменна настилка и 
частично асфалтиране на път / ІІІ - 308 / SFO 3495 
Своде - мах. Бурньовица 
19.Полагане на трошенокаменна настилка и 
частично асфалтиране на път / ІІІ - 308 / SFO3494 
Своде - мах. "Преход" - мах. "Бакова могила"  
20.Полагане на трошенокаменна настилка и 
частично асфалтиране на път SFO 3496 / SFO3495, 
Своде - мах. Бурньовица / мах. Сводски Курман  
21.Полагане на трошенокаменна настилка и 
частично асфалтиране на път SFO 3521/ III - 308/ 
Правешка Лъкавица - мах. Церица 
22.Полагане на трошенокаменна настилка и 
частично асфалтиране на път SFO 3522 / III - 308/ 
Правешка Лъкавица - мах. Кръстьов дол 
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Проект 
Принос към 
Специфична 
цел и мярка 

Бюджет 
/хил. лв./ 

Източник на 
финансиране 

Бенефициент / 
Партньор 

Статус 

1.Ремонт на улична мрежа в границите на 
урбанизираната територия, гр.Правец 
2.Ремонт на улична мрежа в границите на 
урбанизираната територия, с.Разлив 
3.Ремонт на улична мрежа в границите на 
урбанизираната територия, с.Равнище 
4. Ремонт на улична мрежа в границите на 
урбанизираната територия, с.Видраре 
5. Ремонт на улична мрежа в границите на 
урбанизираната територия, с.Джурово 
6. Ремонт на улична мрежа в границите на 
урбанизираната територия, с.Своде 
7. Ремонт на улична мрежа в границите на 
урбанизираната територия, с.Осиковица 
8.Реконструкция на вътрешна улична мрежа 
гр.Правец – подобект ул.”Драган Йотов” от о.т.363 
до о.т.376 
9. Реконструкция на вътрешна улична мрежа 
гр.Правец – подобект ул.”Иван Пеев - Маруша” от 
о.т.683 до о.т.760 
10. Реконструкция на вътрешна улична мрежа 
гр.Правец – подобект ул.”Хан Аспарух” от о.т.767 до 
о.т.857 
11. Реконструкция на вътрешна улична мрежа 
с.Разлив - подобект улица от о.т.59 до о.т.63 

Специфична 
цел 4.1.1 

Мярка 
4.1.1.1 

476,00 Централен бюджет Община Правец 
Изпълнен изцяло в 
рамките на 2018 г. 

„Рехабилитация и реконструкция на улици и 
тротоари, и съоръженията и принадлежностите към 
тях на територията на Община Правец“, Обект: 

Специфична 
цел 4.1.1 

Мярка 
4.1.1.1 

1 173,34 ПРСР 2014-2020 Община Правец 
В процес на оценка 
през 2018 г. 
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Проект 
Принос към 
Специфична 
цел и мярка 

Бюджет 
/хил. лв./ 

Източник на 
финансиране 

Бенефициент / 
Партньор 

Статус 

Реконструкция на вътрешна улична мрежа на 
гр.Правец, включваща подобект 17-ул.“Трети март“ 
от пътно кръстовище с път I-3 до ОТ 377, 
включително изграждане на ново кръгово 
кръстовище при ОТ 326. 

Ремонтно възстановителни работи по въжен мост 
над река Витомерица, гр.Правец 

Специфична 
цел 4.1.1 

Мярка 
4.1.1.1 

134,52 

Междуведомствена 
комисия за 

възстановяване и 
подпомагане към 

Министерския съвет 

Община Правец 
В процес на 
изпълнение през 
2018 г. 

Ремонтно-възстановителни работи по въжен мост 
над река Малък Искър, свързващ с.Своде с махала 
„Бурньовица“ 

Специфична 
цел 4.1.1 

Мярка 
4.1.1.1 

94,10 

Междуведомствена 
комисия за 

възстановяване и 
подпомагане към 

Министерския съвет 

Община Правец 
В процес на 
изпълнение през 
2018 г. 

Ремонтно възстановителни работи по въжен мост 
над река Малък Искър, свързващ с.Видраре с 
махала „Пешна лъка“ 

Специфична 
цел 4.1.1 

Мярка 
4.1.1.1 

96,14 

Междуведомствена 
комисия за 

възстановяване и 
подпомагане към 

Министерския съвет 

Община Правец 
В процес на 
изпълнение през 
2018 г. 

Екокът за деца и младежи в централен площад 
с.Равнище 
Екозона за деца и възрастни с.Осиковица 
Парково обзавеждане ж.к. „Север” 

Специфична 
цел 4.1.4 

Мярка 
4.1.4.1 

49,00 
Централен бюджет 
Общински бюджет 

Община Правец 
Изпълнен изцяло в 
рамките на 2018 г. 

Декоративна растителност по ул.”Възраждане” 
Поддържане на зелени площи 

Специфична 
цел 4.1.4 

Мярка 
4.1.4.1 

9,00 Общински бюджет Община Правец 
Изпълнен изцяло в 
рамките на 2018 г. 
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Проект 
Принос към 
Специфична 
цел и мярка 

Бюджет 
/хил. лв./ 

Източник на 
финансиране 

Бенефициент / 
Партньор 

Статус 

Приоритет 4.2: Административен капацитет           

Изготвяне на Общ устройствен план 

Специфична 
цел 4.2.1 

Мярка 
4.2.1.1 

53,00 
Общински бюджет 
Централен бюджет 

Община Правец 
Изпълнен изцяло в 
рамките на 2018 г. 

Технически проект улици гр.Правец 
Технически проект „Рехабилитация и реконструкция  
на централна градска зона – площадно и парково 
пространство, гр.Правец и технологично оборудване  
на фонтана в центъра на гр.Правец” 
Проектиране на гробищен парк 
Проектиране на обект „Аварийно –възстановителни 
работи на свлачищен участък на път Калугерово-
Видраре-Джурово, с.Ман.река” 
Изработване на ПУП-ПУР на улици и поземлени 
имоти за обекти на публична общинска на 
територията на ма. „Скърнава” от о.т.2078по 
действащия ПУП – ПР на гр.Правец и техническа 
инфраструктура в обхвата на кв.99 гр.Правец 

Специфична 
цел 4.2.1 

49,00 Общински бюджет Община Правец 
Изпълнен изцяло в 
рамките на 2018 г. 

Модернизация на техническото оборудване в 
администрацията: 
Закупуване на офис техника  
Закупуване на отоплителен котел 
Климатизация ОбА 
Закупуване на оборудване 
Изграждане на система за видеонаблюдение 

Специфична 
цел 4.2.2 

27,00 Общински бюджет Община Правец 
Изпълнен изцяло в 
рамките на 2018 г. 

 


