
 

 

 
 1 ГОДИШЕН ДОКЛАД 

ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО ЗА 2015 Г. НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА 

ВЪРШЕЦ 2014–2020 Г. 

 

  ОБЩИНА  ВЪРШЕЦ 
 

   3540 гр. Вършец, бул. България 10, обл. Монтана 

тел: 09527/ 22-22; 09527/ 20-02 ;  факс: 09527/ 23-23 

e-mail: admin_varshetz@mail.bg 

www.varshets.bg 

              
 
 

                                                                                                                     Утвърдил:  
                                                                              

                                                                                                                        инж. Иван Лазаров 
                                                                                                                          Кмет на община Вършец 

 

 

ГОДИШЕН ДОКЛАД 
 

ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО ЗА 2015 Г. НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА 
ОБЩИНА ВЪРШЕЦ 2014–2020 Г. 

 
 

І.  Общи условия за изпълнение на общинския план  за  развитие  и  в  частност 
промените в социално - икономическите условия в община Вършец. 
 
Общинският план за развитие (ОПР) е стратегически документ, който цели постигането на 
устойчиво развитие и растеж на база на местните потенциали и сравнителни предимства, 
като обвързва както усилията на местната администрация, така и тези на местната общност 
в общия стремеж към постигане на по-добра жизнена среда и качество на живот в община 
Вършец. 
 
ОПР е разработен в съответствие с Методическите указания за разработване на Национална 
стратегия за регионално развитие на Република България (2012-2022), Регионални планове 
за развитие на районите от ниво 2 (2014-2020), Областни стратегии за развитие (2014-2020) 
и Общински планове за развитие (2014-2020) и се намира в пълно съответствие, и 
хармонизация с основните стратегически и планови документи на европейско, национално 
и областно ниво, както и с принципите на регионалната и кохезионната политика на ЕС.  
 
Общинският план за развитие на община Вършец е разработен в изпълнение на проект: 
„Координиране и хармонизиране на местни политики за устойчиво развитие на община 
Вършец”,  Договор за БФП № 13-13-175/12.11.2013 г., Схема за безвъзмездна финансова 
помощ № BG051PO002/13/1.3-07, Подприоритет 1.3. „Ефективна координация и 
партньорство при разработване и провеждане на политики”, Приоритетна ос  І „Добро 
управление” по Оперативна програма „Административен капацитет” 2007 – 2013 г. 
 

Планът е основен стратегически документ за развитието на общината за периода 2014-2020 
г., имащ за цел да подпомага работата на Общинската администрация и Общинския съвет. 
Той е основен  документ,  определящ стратегическите  приоритети и специфични цели за 
развитие на община Вършец. 

mailto:admin_varshetz@mail.bg
http://www.varshets.bg/


 

 

 
 2 ГОДИШЕН ДОКЛАД 

ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО ЗА 2015 Г. НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА 

ВЪРШЕЦ 2014–2020 Г. 

 

ІІ.   Напредък по отношение на изпълнението на целите и   приоритетите на Общинския 
план за развитие, въз основа на индикаторите за наблюдение. 
 
Към  2015  г.  действащи  за община Вършец бяха  програмите  с  европейско  
финансиране: ОП „Административен капацитет”, „Развитие на човешките ресурси” и 
Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г. В голямата си част, тези програми 
са реализирали своя потенциал с отворените до сега схеми и чрез договарянето. 
 
За реализирането на основната стратегическа цел в Общинския план за развитие са 
определени стратегически приоритети, в които са концентрирани мерките за общинско 
развитие. През 2015 г. по отделните приоритети са финализирани или са били в процес на 
изпълнение следните проекти на общината: 
 

По Приоритет 1 - Оползотворяване на местния туристически потенциал. 

Мярка 2. Съхраняване, опазване и подобряване на качествата на туристическите ресурси - 
природни, културни и антропогенни. 
 
 Проект „Екопътека и туристически посетителски център, кв. Заножене, град Вършец 
и село Спанчевци, община Вършец”. 
 Проектът се финансира по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г., 
мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности”.  

 Основната цел на проекта е повишаване на туристопотока в община Вършец и 
региона чрез взаимно допълване и обогатяване на традиционния балнеоложки туризъм с 
различни форми на селски и екотуризъм. 
 Проектът включва следните дейности: създаване на туристически посетителски 
център в кв. Заножене за представяне на местното природно и културно наследство;  
закупуване, доставка и монтаж на сензорни информационни устройства (3 бр. киоски, 
заедно с лицензирана операционна система); разработка на уеб-сайт и 2000 рекламни 
брошури; изграждане на 2 бр. туристически заслона с барбекю. 
 Безвъзмездната финансова помощ е на обща стойност 49 017,33 лв. без ДДС. 
 

 Проект 2007CB16IPO006-2011-2-68 „Трансграничният потенциал като основа за 
устойчиво развитие”,  финансиран от Програмата за трансгранично сътрудничество по 
Инструмента за предприсъединителна помощ България–Сърбия. Община Вършец е 
бенефициент и водещ партньор по проекта, а останалите партньори са: Община Пирот 
(Сърбия), фондация „Монтана утре"- гр. Монтана и Сдружение „Звоно" (Сърбия). Договорът 
подписахме на 24.07.2014 г. в Министерство на регионалното развитие. 
 Основните дейности по проекта са:  
• Развитие на нова социална инфраструкутра за спортуване в Пирот;  
• Развитие на нова инфраструктура за спортуване във Вършец /изграждане на велосипедна 
алея и ледена пързалка/.  
• Съвместно проучване и събиране на база данни на всички източници със значим 
потенциал за развитие на региона;  
• Изработване и излъчване на рекламен филм за региона на Вършец-Пирот;  
• Организация на Регионален форум за развитие.;  
• Разработване на съвместни триезични каталози за реклама на трансграничния регион.  
 По проекта бе изградена и инсталирана изкуствена ледена пързалка с площ от 300 
кв.м. в гр. Вършец. Пързалката е с изкуствено тефлоново покритие и може да се ползва 
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целогодишно за пързаляне както с кънки за лед, така и с ролери, които могат да бъдат 
лични или да се наемат на място. Ползването на пързалката е безплатно. 
 Велоалеята е с дължина 2227 м, ширината й е 2 м. Разположена е по централния 
булевард «Република», където се намира и романтичната «Алея на чинарите», и свързва 
центъра на Вършец с кв. Заножене. Заедно с велоалеята е подобрена и благоустроена 
придружаващата инфраструктура, чрез изграждане на тротоари и зелени площи. 
   
По Приоритет 5 -  Подобряване достъпа до пазара на труда, повишаване на местната 
заетост и доходите на населението. 
 
Мярка 2. Подкрепа на проекти, свързани с разкриване на нови работни места и на 
проекти, свързани с нарастване броя на заетите в иновативни производства и дейности.  
 
             Участие на Общината в европейски, национални и регионални програми за заетост: 

 През 2015 г. бяха разкрити общо 116 работни места по различни европейски, 
национални и регионални програми за осигуряване на временна заетост. 
 
По НП «ОСПОЗ» бяха  бяха заети  51 бр. сезонни работници /аварийни/; по НП «Хора с 
трайни увреждания» бяха заети 8 лица на длъжност «Пазач» и 2 социоконсултанти; по 
Регионалната програма за временна заетост - 5 планински водачи и 10 аниматори; по 
Национална програма «Мерки» за младежи до 29 години бяха назначени 3 бр. технически 
сътрудници; по НП «Старт в кариерата» бяха назначени 3 специалисти;  по ЕП  “Нови 
възможности за грижа“ бяха назначени 35 бр. лични асистенти, обслужващи  45  
потребители. 
  
По Приоритет 6 -  Подобряване на качеството и достъпа до здравни, образователни, 
социални и културни услуги. 
 
Мярка 3. Подобряване на достъпа до качествени социални услуги. 

 

 Проект „Нова социална услуга „Център за настаняване от семеен тип на лица с 
физически увреждания” в град Вършец”.  
Проектът се финансира от Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси 2007-
2013”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по схема 
BG051PO001-5.2.13 „Живот в общността”. Общата стойност на проекта е 203 239, 52 лева. 
Центърът е с капацитет за настаняване на  15 лица с физически увреждания, като за целта са 
разкрити нови 14 работни места за персонала, обслужващ заведението. От м. февруари 
2015 г. Центърът продължи дейността си като делегирана от държавата  социална услуга. 
 

 Организация на периодичен социален патронаж за възрастните и болни хора. 
Домашният социален патронаж обхваща гр. Вършец,  кв. Заножене и селата Д. Б. Речка, Г. 
Б. Речка, Д. Озирово, Г. Озирово, Стояново, Черкаски, Спанчевци и Драганица. Средният 
брой обслужвани лица на ден през 2015 г. е 110 човека.  
 

 Продължи проектът „Обществена трапезария”. През 2015 г. Община Вършец 
реализира дейностите по обществената трапезария за 72 бр. бенефициенти от общината - 
самотно живеещи лица, лица без доходи, лица и семейства, получаващи минимални пенсии 
за осигурителен стаж и възраст, пенсии за инвалидност, наследствени пенсии.  
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Мярка 4. Подобряване на качеството и достъпа до културна и спортна инфраструктура. 

 Проект „Многофункционален спортен център. Реконструкция на съществуващ 
стадион и изграждане на спортна зала с покрит плувен басейн в у.п.и. (Парц. IV) в кв. 90  
гр. Вършец”, финансиран по  Програма развитие на селските райони 2007-2013 г., мярка 321 
„Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”.  
 Инвестиционният проект позволи изграждането на: 
 - Многофункционална спортна зала с размери 36/47,50 м, от които 30/47,50 м е 
спортното поле, предвидено основно за волейбол, баскетбол, хандбал, тенис на корт, но 
проектът дава възможност за използване на залата за други видове спорт и различни 
мероприятия. Включени са и необходимите обслужващи помещения - съблекални, фитнес, 
възстановителен център и медицински кабинет. Общият капацитет на залата е 714 места, в 
това число 8 места в официалната ложа и 8 места за хора с инвалидни колички. 
 -  Плувен басейн като част от спортната зала, с размери 25/12.50 м. 
 Общата стойност на проекта е 5 747 428,06 лв. без ДДС. 

 
Мярка 5. Интеграция на уязвимите групи и предотвратяване рисковете за социално 
изключване. 
 

Община Вършец продължи да спазва поетия ангажимент за стимулиране на 
раждаемостта. През 2015 г. бе отпусната финансова помощ на 13 бр. новородени деца, 
отговарящи на специалните критерии, определени с Решение № 125 от Протокол № 
9/29.05.2008 г. и Решение № 64 от Протокол № 9/17.02.2012 г. на Общински съвет – Вършец, 
на обща стойност 6 500 лв. 
 
По Приоритет 7 - Подобряване на инфраструктурното осигуряване и достъпността. 
 
Мярка 1. Доизграждане и развитие на местната транспортната инфраструктура. 

 Проект „Рехабилитация и реконструкция на пътната мрежа в община Вършец” 
1.MON 1091/ІІІ-162 Стояново-п.к.Главаци/Черкаски – граница Община/Вършец-
Берковица/- Слатина-Ягодово/MON 2009 2.MON 1090/ІІІ-162 Долна Бела Речка – 
Стояново/Долно Озирово – Горно Озирово – граница Община/Вършец – Враца – 
Лютаджик”. 
 Проектът  се финансира по Програма развитие на селските райони  2007-2013, мярка 
321 “Основни услуги за населението и икономиката в селските райони.  
 Дейности по проекта:  
 1. „Рехабилитация на общински път MON 1090 / III-162 Долна Бела речка – Стояново – 
(Долно Озирово – Горно Озирово – граница община Вършец – Враца) – Лютаджик от км 
0+000 до км 7+000“. Общата дължина на пътя, предмет на рехабилитацията е 4,790 км.  
 2. „Рехабилитация на общински път MON 1091 / III-162  Стояново – п.к. Главаци/ 
Черкаски – г-ца Община (Вършец – Берковица) – Слатина – Ягодово (MON 2009) от км 0+000 
до км 11+000“. Общата дължина на пътя, предмет на рехабилитацията, е 8,823 км.  
 Извършените дейности за двата обекта са: ремонт на асфалтовата настилка; цялостно 
преасфалтиране на двата участъка с два пласта асфалтобетон; възстановяване на банкетите 
и откосите; възстановяване и ремонтиране на отводнителните съоръжения – тръбни и 
плочести водостоци; изпълнение на нова хоризонтална маркировка; монтиране на 
рефлектиращи пътни знаци и табели; подмяна на стоманените предпазни огради. 
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 На церемонията по откриване на ремонтираните участъци през есента на 2015 г. 
присъстваха зам.-председателят на ПП ГЕРБ Цветан Цветанов,  евродепутата Владимир 
Уручев и народния представител от ПП ГЕРБ - Монтана Десислава Атанасова. 
 Общата стойност на проекта е  5 688 305,62 лв. без ДДС. 
 
Мярка 2. Подобряване на водоснабдителната и канализационната инфраструктура. 

 Проект „Строителство и реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в част от 
населените места на община Вършец и рехабилитация на ул. „Република“ от ОТ322 до 
ОТ358 - гр. Вършец“.  
 Проектът е финансиран по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката 
в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.   
 Проектът включва следните обекти: реконструкция и изграждане на вътрешна 
водопроводна мрежа в с. Г. Озирово; реконструкция на водопроводната система на част от 
уличната мрежа на с. Черкаски; реконструкция на водопроводната система на част от 
уличната мрежа на с. Драганица; реконструкция на водопроводната система на част от 
уличната мрежа на с. Спанчевци; рехабилитация на ул. „Република” от ОТ322 до ОТ358 – гр. 
Вършец, част от общински път MON 1092 Вършец – Заножене - Спанчевци.  
 В с. Горно Озирово е подменена 100% от водопроводната мрежа, като общата 
дължина на реконструираната мрежа е 8 785,72 л.м. Подменени са сградните 
водопроводни отклонения до тротоарен спирателен кран на същите; подменени са 
съществуващите и са изградени нови връзки, които свързват клоновете; възстановена е 
частично уличната настилка и настилката по тротоарите; монтирани са общо 34 броя 
пожарни хидранти. 

В с. Черкаски е подменена част от съществуващата водопроводна мрежа по улица 
„Изгрев“ и ул. „Христо Ботев»,  с обща дължина 959 л.м. Съществуващите етернитови тръби 
са заменени с нови - полиетилен висока плътност с повишена устойчивост на 
разпространение на пукнатини; монтирани са 15 броя спирателни кранове, 7 броя пожарни 
хидранти; сградни водопроводни отклонения – 54 броя. 

В с. Спанчевци е подменена част от съществуващата етернитова водопроводна 
мрежа по улици „Седма“, „Петнадесета“, „Шестнадесета“, „Илинден“, „Яне Сандански“ и 
„Шеста“, с обща дължина 660 л.м.  Съществуващите етернитови тръби са заменени с нови - 
полиетилен висока плътност с повишена устойчивост на разпространение на пукнатини. 
Изградени и монтирани са: сградни водопроводни отклонения – 46 броя; 12 броя 
спирателни кранове; 7 броя пожарни хидранти;  шахта калник – 3 броя. 

В с. Драганица е подменена част от съществуващата етернитова водопроводна 
мрежа по улици „Първа“, „Втора“, „Четвърта“, „Десета“, „Осемнадесета“ и „Двадесет и 
втора“, с обща дължина 1 853 л.м. Съществуващите етернитови тръби са заменени с нови – 
полиетилен висока плътност,  с повишена устойчивост на разпространение на пукнатини. 
Изградени и монтирани са:  сградни водопроводни отклонения – 70 броя; 4 броя 
спирателни кранове и 3 броя пожарни хидранти; 1 шахта въздушник, 1 шахта регулатор за 
налягане и 1 шахта калник. 
 Обект „Рехабилитация на ул. „Република“ от ОТ 322 до ОТ 358 -  гр. Вършец”: 
запазени са размерите на улицата - две пътни платна с обща ширина 9м  - 2 x 4.50 м,  
двустранни тротоари и зелени площи. Изпълнен е, където е необходимо, изравнителен 
пласт с варираща дебелина, като минималната е З см, и изцяло нов износващ пласт от 
асфалтобетон тип А с дебелина 4 см. Поставени са необходимите пътни знаци и 
хоризонтална маркировка. Дължината на рехабилитирания участък е 338,40 м.л. 
 Безвъзмездната финансова помощ е на стойност 3 401 987,36 лв. без ДДС 
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Мярка 4. Поддържане и развитие на градската среда. 

 Проект “Реконструкция и модернизация на уличното осветление в община Вършец 
– гр.Вършец, с.Спанчевци, с.Долна Бела Речка, с.Горна Бела Речка, с.Стояново, с.Долно 
Озирово, с.Горно Озирово, с.Черкаски, с.Драганица.” 
 Проектът е финансиран от Държавен фонд «Земеделие» по „Програма за развитие на 
селските райони 2007- 2013, мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места”. 
Стойността му е 1 434 203,96 лв. без ДДС.  
  В селата в община Вършец  са  подменени общо 1 278 бр. осветителни тела с такива 
с натриева лампа и високо налягане с енергоспестяваща система; доставени и монтирани са 
12 бр. табла за контрол на осветлението и са подменени 11 250 м. от съществуващата 
въздушна мрежа с нова. 
    В гр. Вършец са подменени съществуващите осветителните тела с нови 840 бр. 
осветителни тела с натриеви лампи - високо налягане, с висок светлинен добив и удължен 
живот; подменени са съществуващите паркови осветители в централната пешеходна част на 
града и парковите площи с нови 215 бр. паркови осветителни тела  и 205 бр. улични 
осветителни тела с метал-халогена лампа и мощност 35W и 70W, с много добро 
цветопредаване, отговарящо на изискването за осветяване на търговски улици, пешеходни 
зони, паркове и площади; монтирани са касетките на устройства за предаване на 
информация за състоянието на осветителите в отделните клонове и монтаж на нови 19 бр. 
табла за контрол и управление; подменена е съществуващата въздушна мрежа с нова, с 
дължина 32 800 м.; подменена е съществуващата въздушна мрежа в централната част на 
града  - по ул. „Република“ и бул. „България“, и в парковата зона /Слънчевата градина/ с 
кабелна тръбна мрежа, положена в PVC тръби в изкоп; монтирани са нови 215 бр. паркови 
стълба и 45 бр. стоманено – тръбни стълбове с различна височина. 
 
По Приоритет 8 -  Опазване и подобряване на околната среда.  
 
Мярка 1. Подобряване качествените характеристики на околната среда.  

 

 Завърши първият етап - „Създаване на горски култури в община Вършец” по проект 
„Първоначално залесяване на неземеделски земи в община Вършец”, финансиран по 
мярка 223 “Първоначално залесяване на неземеделски земи“ oт „Програма за развитие на 
селските райони за периода 2007-2013 г.  
 Залесени са общо 427,66 дка общински изоставени земеделски земи в землищата на 
с. Стояново, с. Черкаски и с. Спанчевци. Към декември 2015 г. се извърши и отглеждането и 
попълването на културите за първата година от последващото поддържане на горските 
култури. В одобрените инвестиционни разходи са включени дейности по залесяване с 
широколистни местни видове, както и дейности за попълване и отглеждане на залесените 
площи за срок от пет години.  
 Безвъзмездната финансова помощ от Програмата е 100 % и е на обща стойност 351 
489 лева без ДДС.  
 
По Приоритет 9 - Укрепване на административния капацитет на местната администрация 
и развитие на сътрудничество. 
 
Мярка 1. Повишаване капацитета на общинската администрация. 
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 Проект „Развитие и усъвършенстване на компетентността и ефективността на 
общинска администрация Вършец”, финансиран от Оперативна програма 
„Административен капацитет" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез 
Европейския социален фонд. Целта на проекта бе повишаване на адаптивността и 
квалификацията на служителите в общинска администрация Вършец, чрез усвояване на 
нови и развитие на придобити знания и умения. 
 Дейностите по проекта включваха:  провеждане на обучения в Института по публична 
администрация, като бяха обучени общо 26   служители; организиране и провеждане на 
обучения по ключови компетентности по темите: „Етика в администрацията и социални 
отношения"; „Ефективни преговори и справяне с конфликти"; „Умения за ефективно водене 
на работни срещи" - общо обучени служители: 110; Дейности за информация и публичност. 
 Общата стойност на проекта за безвъзмездна финансова помощ е  81 109,67 лева с 
ДДС. 
 
Табл. 1 Стратегически приоритети и дейности за развитие на община Вършец 2015 г. 
 

Приоритет Мярка Дейност Проект Съгласуваност 

Приоритет 1 
Оползотворяван
е на местния 
туристически 
потенциал 

Мярка 2 
Съхраняване, 
опазване и 
подобряване на 
качествата на 
туристическите 
ресурси - 
природни, 
културни и 
антропогенни 
 

Създаване 
туристически 
посетителски 
център в кв. 
Заножене; 
закупуване, 
доставка и 
монтаж на 3 
бр.  сензорни 
информационн
и устройства, 
заедно с 
лицензирана 
операционна 
система; 
разработване 
на уеб-сайт и 
2000 рекламни 
брошури; 
изграждане на 
2 бр. 
туристически 
заслона с 
барбекю. 
 
Изградена и 
инсталирана 
изкуствена 
ледена 
пързалка с площ 
от 300 кв.м. и 

1. „Екопътека и 
туристически 
посетителски 
център, кв. 
Заножене, град 
Вършец и село 
Спанчевци, община 
Вършец” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.„Трансграничният 
потенциал като 
основа за устойчиво 
развитие” 

Съгласуваност 
със 
стратегията за 
развитие на 
туризма 
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велоалея с 
дължина 2227 м 
и ширина 2 м.; 

изработване и 
излъчване на 
рекламен 
филм за 
региона на 
Вършец-Пирот; 
организация 
на Регионален 
форум за 
развитие. 

Приоритет 5 
Подобряване 
достъпа до 
пазара на труда, 
повишаване на 
местната заетост 
и доходите на 
населението 

Мярка 2 
Подкрепа на 
проекти, 
свързани с 
разкриване на 
нови работни 
места и на 
проекти, 
свързани с 
нарастване броя 
на заетите в 
иновативни 
производства и 
дейности 

Разкрити общо 
116 работни 
места по  НП 
«ОСПОЗ», НП 
«Хора с трайни 
увреждания», 
Регионалната 
програма за 
временна 
заетост, НП 
«Мерки», НП 
«Старт в 
кариерата», ЕП  
“Нови 
възможности 
за грижа“. 

Европейски, 
национални и 
регионални 
програми за заетост 

Съгласуваност 
със 
стратегията за 
интеграция на 
малцинствата 
и социалните 
услуги; 
съгласуваност 
със 
стратегията за 
туризъм 

Приоритет 6 
Подобряване на 
качеството и 
достъпа до 
здравни, 
образователни, 
социални и 
културни услуги 

Мярка 3 
Подобряване на 
достъпа до 
качествени 
социални услуги 
 
 
 
 
Мярка 4 
Подобряване на 
качеството и 
достъпа до 
културна и 
спортна 
инфраструктура 
 

Изграден 
ЦНСТ, с 
капацитет за 
настаняване на  
15 лица с 
физически 
увреждания 
 
 
Изградена 
многофункцион
ална спортна 
зала с размери 
36/47,50 м., със 
714 места. 
Изграден лувен 
басейн като част 
от залата, с 
размери 
25/12.50 м. 

1. „Нова социална 
услуга „Център за 
настаняване от 
семеен тип на лица 
с физически 
увреждания” в град 
Вършец” 
 
 
2.„Многофункциона
лен спортен център. 
Реконструкция на 
съществуващ 
стадион и 
изграждане на 
спортна зала с 
покрит плувен 
басейн в у.п.и. 
(Парц. IV) в кв. 90  
гр. Вършец” 

Съгласуваност 
със 
стратегията за 
интеграция на 
малцинствата 
и социалните 
услуги 
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Приоритет 7 
Подобряване на 
инфраструктурн
ото осигуряване 
и достъпността 

Мярка 1 
Доизграждане и 
развитие на 
местната 
транспортната 
инфраструктура 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мярка 2 
Подобряване на 
водоснабдителн
ата и 
канализационна
та 
инфраструктура 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рехабилитация 
на общински 
път MON 1090 / 
III-162 Долна 
Бела речка – 
Стояново – 
(Долно Озирово 
– Горно Озирово 
– граница 
община Вършец 
– Враца) – 
Лютаджик от км 
0+000 до км 
7+000“ с  обща 
дължина 4,790 
км. 
 
 
 
 
 
Извършена е 
реконструкция 
и изграждане 
на вътрешна 
водопроводна 
мрежа в с. Г. 
Озирово; 
реконструкция 
на 
водопроводна
та система на 
част от 
уличната 
мрежа на с. 
Черкаски; 
реконструкция 
на 
водопроводна
та система на 
част от 
уличната 
мрежа на с. 
Драганица; 
реконструкция 
на 
водопроводна
та система на 
част от 
уличната 

1.„Рехабилитация и 
реконструкция на 
пътната мрежа в 
община Вършец” 
1.MON 1091/ІІІ-162 
Стояново - п.к. 
Главаци/Черкаски – 
граница 
Община/Вършец-
Берковица/- 
Слатина-
Ягодово/MON 2009 
2.MON 1090/ІІІ-162 
Долна Бела Речка – 
Стояново/Долно 
Озирово – Горно 
Озирово – граница 
Община/Вършец – 
Враца – Лютаджик” 
 
2.„Строителство и 
реконструкция на 
вътрешна 
водопроводна 
мрежа в част от 
населените места на 
община Вършец и 
рехабилитация на 
ул. „Република“ от 
ОТ322 до ОТ358 - гр. 
Вършец“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Съгласуваност 
със 
стратегията за 
туризма 
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Мярка 4 
Поддържане и 
развитие на 
градската среда 
 

мрежа на с. 
Спанчевци; 
рехабилитация 
на ул. 
„Република” от 
ОТ322 до 
ОТ358 – гр. 
Вършец, част 
от общински 
път MON 1092 
Вършец – 
Заножене - 
Спанчевци.  
 
В общинския 
център са 
подменени с 
нови 840 бр. 
улични 
осветителни 
тела с 
натриеви 
лампи; 215 бр. 
паркови 
осветителни 
тела  и 205 бр. 
улични 
осветителни 
тела с метал-
халогена 
лампа; монтаж 
на нови 19 бр. 
табла за 
контрол и 
управление; 
подменена  
съществуващат
а въздушна 
мрежа с нова, 
с дължина 
32 800 м.; 
подменена  
съществуващат
а въздушна 
мрежа в 
централната 
част на града; 
монтирани 215 
бр. паркови 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.“Реконструкция и 
модернизация на 
уличното 
осветление в 
община Вършец – 
гр. Вършец, с. 
Спанчевци, с. Долна 
Бела Речка, с. Горна 
Бела Речка, с. 
Стояново, с. Долно 
Озирово, с. Горно 
Озирово, с. 
Черкаски, с. 
Драганица” 
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стълба и 45 бр. 
стоманено – 
тръбни 
стълбове. 
В селата са 
подменени 
общо 1 278 бр. 
осветителни 
тела; доставени 
и монтирани 12 
бр. табла за 
контрол на 
осветлението; 
подменени 
11 250 м. от 
съществуващата 
въздушна 
мрежа с нова. 

Приоритет 8 
Опазване и 
подобряване на 
околната среда. 

Мярка 1 
Подобряване 
качествените 
характеристики 
на околната 
среда  

Залесени са 
общо 427,66 
дка общински 
изоставени 
земеделски 
земи в 
землищата на 
с. Стояново, с. 
Черкаски и с. 
Спанчевци 

1.„Първоначално 
залесяване на 
неземеделски земи 
в община Вършец” 

Съгласуваност 
със 
стратегията за 
туризма 

Приоритет 9 
Укрепване на 
административн
ия капацитет на 
местната 
администрация 
и развитие на 
сътрудничество. 

Мярка 1 
Повишаване 
капацитета на 
общинската 
администрация 
 

Обучения в 
Института по 
публична 
администраци
я -обучени 
общо 26   
служители; 
обучения по 
ключови 
компетентност
и - общо 
обучени 
служители: 110 

1.„Развитие и 
усъвършенстване на 
компетентността и 
ефективността на 
общинска 
администрация 
Вършец” 

Съгласуваност 
с Програмата 
за управление 
на кмета 

 

 
 

ІІІ.  Мерки  за  наблюдение  и  създадените  механизми  за  събиране, обработване и 
анализ на данни 
 
Съгласно  разпоредбите  на Закона за регионалното развитие  (ЗРР),  кметът  на общината 
ръководи, организира и контролира дейността по изпълнението на програмата за 
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реализация на ОПР и представя годишен доклад за наблюдение изпълнението на ОПР за 
одобряване от Общинския съвет. 
С  Правилника  за  прилагане  на  ЗРР   са  регламентирани  условията  и  редът  за 
наблюдение на изпълнението  на ОПР. 
Със заповед на кмета на общината   е определен: редът за изготвяне на годишен доклад  
за  наблюдение  на  изпълнението  на  ОПР,  срокът  за  внасяне  на  доклада  за 
обсъждане  и  одобрение  в  ОбС;  срокът  за  изпращане  на  доклада  на  председателя  на 
областния съвет за развитие. 
 
ІV. Информация за актуални данни по следните индикатори за наблюдение на 
постигнатия напредък по изпълнение на ОПР през 2015 г.: 
 
- Брой създадени/подобрени туристически атракции - 3; 
- Брой създадени туристически дестинации на база културно-историческо наследство - 1 ;  
- Брой рехабилитирани/модернизирани здравни и социални заведения - 0; 
- Брой модернизирани и реконструирани сгради и обекти на културата - 1;  
- Брой реконструирани образователни заведения - 0; 
- Служители, преминали курсове за повишаване на квалификацията на работещите в 
областните и общинските администрации - брой и относителен дял в  % -  52   служители;   
100 %;  
- Население с подобрен транспортен достъп - относителен дял в % - 11 %;  
- Рехабилитирана/реконструирана пътна мрежа, в км – ремонтирана 13,993 км пътна 
мрежа;  
- Разширена и реконструирана ВиК мрежа (км) –  12,258 км ; 
- Създадени/обновени градски зелени площи (относителен дял в %) от зелените площи –  
1  %;  
- Брой проекти за подобряване качеството на средата и живота в селските райони – 10 
проекта по Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г. и ОП «Развитие на 
човешките ресурси» 2007 – 2013 г. 
 

V. Мерки за осигуряване на информация и публичност. 
 

Екипът  за  управление  на  общинския  план  за  развитие,  извършва  действия  по 
информиране и публичност в рамките на правомощията си по изпълнението на плановия 
документ  за  развитие  и  осигуряване  на  своевременна  информация  за  характера  и 
същността на тези действия, за необходимостта и потенциалните ползи от извършването 
им,  за  последиците  от  тях,  както  и  за  постигнатите  резултати  включително  относно 
помощта, предоставена на общината от фондовете на ЕС и републиканския бюджет. 

 

Информацията е насочена към: широката общественост, потенциалните 
бенефициенти по отделните мерки и проекти; лицата и организациите, осъществяващи 
промоцията на индивидуални  проекти;  осигуряване  на  прозрачност  на  действията и 
отчетност на средствата.  
 

Интернет страницата на Община Вършец и Общински вестник „Вършец” редовно се 
обновяват и актуализират с информация за хода на реализиращите се инвестиционни 
проекти, провеждат се срещи с инициативни и  социално ангажирани  граждани, за да се 
търси обратна връзка и мнението на широката общественост. 
 



 

 

 
 13 ГОДИШЕН ДОКЛАД 

ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО ЗА 2015 Г. НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА 

ВЪРШЕЦ 2014–2020 Г. 

 

VІ.  Мерки  за  постигане  на  необходимото  съответствие  на  общинския  план  за 
развитие със секторни политики, планове и програми на територията на общината 
 
Заложените мерки в Общинския план за развитие на Община Вършец за периода 2014-
2020  г.  съответстват  на  секторните  политики,  планове  и  програми  на  територията  на 
общината, поради факта, че при изготвянето на плановия документ, същият е широко 
обсъждан с всички държавни институции и неправителствени организации . 
 
VІІ. Мерки за прилагане на принципи на партньорство 
 
Процесът на консултации включва участие на партньорите при разработването на 
Общинския  план  за  развитие,  неговото   управление,   наблюдението   и   оценката  на 
постигнатите  резултати.   Консултациите  имат  за  цел  координация  и  мобилизация  на 
всички ресурси на общината за изпълнение на плана, както и разширен обмен на мнения и 
идеи за успешно прилагане на политиката за местно интегрирано развитие между всички 
основни участници – местни власти, социални партньори, неправителствен организации, 
частен бизнес, областен управител и областна администрация. Обобщените резултати от 
процеса   на   консултации   водят   до   последваща   актуализация   на   плана,   съобразно 
настъпилите промени, тенденциите и перспективите за развитието на общината. 
 
 

 

 

      Годишният доклад за изпълнение на Общинския план за развитие за 2015 г. е приет с 
Решение № 166 на ОбС – Вършец, Протокол  № 8/ 27.04.2016 г. 


