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ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА 

 

Разработената индикативна финансова таблица обобщава ориентировъчните финансови 

ресурси, необходими за реализацията на Общинския план за развитие на община 

Вършец през периода 2014-2020 г. и представлява финансовата рамка на поетите 

ангажименти по изпълнението на Плана от страна на всички партньори в местното 

развитие при водещата роля на органите на местното самоуправление, подпомагани от 

общинската администрация. Финансовата рамка представлява разпределение на 

предвидените средства по отделните приоритетни области от стратегията на ОПР за 

периода 2014-2020 г., както и приложените разнообразни финансови източници и 

техния относителен дял в общата сума на финансовите ангажименти за реализация на 

Плана. Индикативната финансова таблица обединява прогнозната стойност на всички 

проекти от Списъка с проекти за реализация на ОПР на община Вършец през периода 

2014-2020 г. 

Експертната оценка на общия обем на финансовите ангажименти за реализацията на 

плана е разработена на базата на: 

- макроикономическите показатели за страната и региона (на нива NUTS 2 и 3) и 

тенденциите в социално-икономическото развитие на общината през периода до 2020 

г.; 

- определените в рамките на фокус групи проекти за реализация на приоритетите на 

ОПР на общината;  

- средносрочните прогнози при съставянето и изпълнението на общинския бюджет по 

отношение на приходите, разходите и субсидиите в общинския бюджет; 

- възможностите за използване на средствата от фондовете на ЕС. 
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Период 2014 - 2020 г. ОБЩО 

СРЕДСТВА 

ПУБЛИЧНО ФИНАНСИРАНЕ ЧАСТНО 

ФИНАНСИРАНЕ МЕСТНО ПУБЛИЧНИ 

ФИНАНСИРАНЕ 

ВЪНШНО ПУБЛИЧНО ФИНАНСИРАНЕ 

ПРИОРИТЕТИ Общински 

бюджет 

Местни 

публични 

фондове 

Дял, 

% 

Централен 

бюджет 

Дял, 

% 

Фондове 

на ЕС 

Дял, 

% 

Други 

източници 

Дял, 

% 

Фондове, 

Фирми 

Дял, 

% 

Оползотворяване на местния 

туристически потенциал  

    2,000,000        60,000    3%      140,000  7%   1,500,000  75%       300,000  15% 

Повишаване на инвестиционната 

атрактивност на общината и 

подкрепа за местния бизнес и 

иновациите. 

              -                -      0%              -    5%               -    60%               -    35% 

Развитие на конкурентоспособен 

аграрен сектор  

              -                -      1%              -    4%               -    90%               -    5% 

Подкрепа за развитие и 

популяризиране на местна 

регионална марка. 

              -                -      10%              -    0%               -    85%               -    5% 

Подобряване достъпа до пазара 

на труда, повишаване на 

местната заетост и доходите на 

населението. 

              -                -      5%              -    10%               -    85%               -    0% 

Подобряване на качеството и 

достъпа до здравни, 

образователни, социални и 

културни услуги. 

    8,100,000      486,000    6%      729,000  9%   6,885,000  85%               -    0% 
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Подобряване на 

инфраструктурното осигуряване 

и достъпността. 

  49,300,000    2,218,500    4.50%   4,930,000  10% 41,905,000  85%       246,500  0.50% 

Опазване и подобряване на 

околната среда.  

              -                -      7%              -    8%               -    85%               -    0% 

Укрепване на административния 

капацитет на местната 

администрация и развитие на 

сътрудничество. 

              -                -      15%              -    0%               -    85%               -    0% 
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