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СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ
АЗ – Агенция по заетостта
АДИРПРСИР – Актуализиран документ за изпълнение на Регионален план за развитие на
Североизточен район 2010-2013
ВЕИ – възобновяеми енергийни източници
ГПСОВ - градски пречиствателни станции за отпадъчни води
ДМА – дълготрайни материални активи
ДБТ – Дирекция „Бюро по труда”
ЕИСУРР – Единна информационна система за управление на регионалното развитие
ЕО – екологична оценка
ЕСФ – Европейски социален фонд
ЕФРР – Европейски фонд за регионално развитие
ЗООС – Закон за опазване на околната среда
ЗРР – Закон за регионалното развитие
ЗТ – защитени територии
ИАОС – Изпълнителна агенция по околна среда
ИСУН – Информационна система за управление и наблюдение на средствата от
Структурните инструменти на Европейския съюз
МРРБ – Министерство на регионалното развитие и благоустройството
МО – Междинна оценка
МОСВ – Министерство на околната среда и водите
МСП – малки и средни предприятия
НИРД – научно-изследователска и развойна дейност
НПО – неправителствени организации
НПРР – Национален план за регионално развитие
НСИ – Национален статистически институт
НСОРБ – Национално сдружение на общините в Република България
НСРР – Национална стратегическа референтна рамка
NUTS – обща класификация на териториалните единици за статистически цели, прилагана
от ЕВРОСТАТ за регионите в Европейския съюз
ОДЗ – Областна дирекция „Земеделие”
ОП – Оперативна/и програма/и
ОПАК – Оперативна програма „Административен капацитет”
ОПОС – Оперативна програма „Околна среда”
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ОСР – Областна стратегия за равитие
ОСП – Обща селскостопанска политика
ОПР – Общински планове за развитие
ОПРКБИ – Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската
икономика”
ОПРР – Оперативна програма „Регионално развитие”
ОПРСР – Оперативна програма за развитие на сектор “Рибарство”
ОПРЧР – Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
ОУ – основно училище
ОУП – общ/и устройствен/и план/ове
ППЗРР – Правилник за прилагане на Закона за регионалното развитие
ПРСР – Програма за развитие на селските райони
ПСОВ - пречиствателни станции за отпадъчни води
ПЧИ – преки чужди инвестиции
РИОСВ -Регионална инспекция по околната среда и водите
РСЗ – Регионална служба по заетостта
СИФ – Социално-инвестиционен фонд
СОУ – средно общообразователно училище
СИР – Североизточен район
ТБО – твърди битови отпадъци
ТГС – трансгранично сътрудничество
ТИЦ – туристически информационен център
ТСБ – Териториално статистическо бюро
ЦДГ – целодневна детска градина

4

Доклад за междинна оценка на Общински план за развитие на община Белослав 2007-2013 г.

РЕЗЮМЕ
Този доклад представя резултатите от първата междинна оценка (МО) на Общинския
план за развитие (ОПР) на община Белослав 2007-2013 г., изготвена в изпълнение на
нормативните изисквания на Закона за регионалното развитие (ЗРР - чл.33, ал.1 и чл.36,
ал.1) и Правилника за неговото прилагане (ППЗРР).
Oбщинският план за развитие на община Белослав за периода 2007 – 2013 г. е
средносрочен планов документ, съобразен с националната политика за регионално развитие
и бюджетните планове на Европейския съюз. Той е основополагащ, стратегически,
динамичен документ и важен инструмент при формирането и провеждането на устойчиво и
балансирано местно развитие в посочената територия. Документът очертава средносрочната
перспектива за икономическо, социално, инфраструктурно и екологично развитие на
общината.
Планът е приет от Общински съвет – Белослав с Решение №181 по Протокол №18 от
12.07.2005 г., на основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА; чл.14, ал.4 ат ЗРР и чл.27, ал.3 от
ЗМСМА. Актуализиран е с Решение №142 по Протокол №12 от 14.11.2008 г. на Общински
съвет - Белослав, на основание чл.21, ал.1, т.12 и чл.27, ал.3 от ЗМСМА.
Целта на настоящата междинната оценка е да осигури независима и актуална
информация за постигнатите резултати от прилагането на Общинския план за развитие на
община Белослав през периода 2007-2010 г., да направи препоръки за подобряване на
управлението и координацията по изпълнение на заложените цели и за актуализиране на
документа за оставащия период на неговото действие до 2013 г.
За постигането на тази цел са изпълнени следните задачи:
•

Изследване на промените във вътрешната и външната среда в контекста на ОПР;

•

Актуален преглед на изпълнението на плана, съответствие и приложимост на
заложените цели и приоритети;

•

Изводи и препоръки за актуализация и максимизиране на въздействието на ОПР.

Основните критерии, които са използвани при междинната оценка са критериите за
приложимост, обоснованост, ефективност, ефикасност, въздействие и устойчивост.
Анализите на текущото състояние показаха, че община Белослав се нуждае от
стимулиране и ускоряване на социално-икономическото си развитие. Потребностите от
“коригиращи” и подкрепящи публични намеси в развитието на общината са се увеличили
през последните години. Необходимо е ново териториално насочване на мерките и
подобрена координация, за да се постигнат трайни и осезаеми промени в желаните насоки и
успешно изпълнение на целите и приоритетите на Общинския план за развитие 2007-2013 г.
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На тази основа, стратегията за развитие на общината за оставащия период до 2013 г.
следва да бъде подкрепяща по отношение на желания териториален баланс в развитието на
общината и протичането на демографските процеси, агресивна по отношение на
необходимите предпоставки за развитие на икономиката и стабилизираща по отношение
изграждането и обновяването на инфраструктурите.
Населението на Белослав бележи слабо намаление през последните години, но в
общината няма демографска криза. По данни от последното преброяване към 01.02.2011 г.
населението на община Белослав е 11 023 души. Средната гъстота - 187 души на кв.км. е повисока от средната гъстота на населението за област Варна, за СИР и за страната.
Безработицата в общината е сравнително ниска - 6,78% за 2010 г.
Развитието на общинската икономика е благоприятно повлияно от близостта на
големия административен и пристанищен център – Варна. Броят на предприятията в
Белослав през 2009 г. е 257. Най-голям относителен дял имат фирмите, работещи в областта
на търговията и услугите - 53%. Преобладаваща част от предприятията – 95% са микро с до
9 заети лица. Средната годишна работна заплата в общината нараства постояно през
последните 5 години и достига 6381 лева през 2009 г., при средна за страната - 7296 лева.
Визията на община Белослав звучи актуално и отговаря на приоритетите на НСРР,
Плана за развитие на СИР и визията на ОСР - Варна. Заложените приоритети, специфични
цели и мерки в ОПР също са актуални и съгласувани с регионалните, национални и
европейски стратегии за развитие. Те продължават да бъдат уместни по отношение на
основните нужди и проблеми на целевия район и не следва да се променят.
Междинната оценка на изпълнението на Общинския план за развитие на община
Белослав 2007-2013 г. показа следните резултати:
1. Община Белослав е постигнала напредък в изпълнението на ОПР за първите четири
години от прилагането на документа.
2. За периода 2005-2010 г. в Белослав са изпълнени успешно и приключени 46
общински проекта на обща стойност 45 387 822.15 лева. На етапа на междинната
оценка в процес на изпълнение са 3 проекта за 4 330 670,67 лева.
3. Най-голям напредък в изпълнението на ОПР е постигнат по Приоритет 2: Развитие
на техническата и социална инфраструктура, който отбелязва техническото
изпълнение на база брой отчетени поректи и дейности - 51% и финансово изпълнение
на предвидените инвестиции в индикативната финансова таблица - 50%. Приоритет
4: Укрепване на институционалния капацитет на общинската администрация също
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отбелязва сериозен напредък 33% - техническо изпълнение и финансово
преизпълнение със 162 %.
4. Най-видимият ефект и въздействие от прилагането на ОПР в община Белослав за
периода 2005-2010 г. се получава от инвестициите в инфраструктурата – ремонт на
улици и пътища, подобряване на ВиК и Канализационните мрежи, обновяване и
саниране на обществени сгради, благоустрояване, озеленяване и др.
5. В ОПР на община Белослав са заложени 19 индикатора за мониторинг и оценка на
изпълнението. По-голямата част от тях са измерими, добре формулирани и не следва
да се променят. Необходимо е да се добавят и нови индикатори.
6. В Община Белослав е създадена добра организация за прилагане и изпълнение на
ОПР от гледна точка на планирани и реализирани проекти, вътрешен мониторинг и
контрол. НПО и бизнеса не се търсят като партньори и източници на информация, а
техните проекти и дейности също допринасят за постигане целите на ОПР.
В резултат на проведената междинна оценка за изпълнение на ОПР - Белослав имаме
следните препоръки:
1. ОПР да се актуализира за оставащия период на неговото действие до 2013 г., да се
изготви Актуализиран документ за изпълнение на ОПР и като приложение към
него Програма за изпълнение на плана до 2013 г.
2. В актуализирания документ на ОПР да се добавят още индикаторите за
мониторинг и оценка на изпълнението.
3. Да се актуализира индикативната финансова таблица на ОПР и да се включат
оперативните програми, по които Община Белослав бенефициент като източници на
средства за конкретни мерки, дейности и проекти.
4. Визията, приоритетите и целите на ОПР да се запазят в сегашния си вид.
5. Да се изготвят Програми за партньорство с бизнеса и НПО и Стратегия за
икономическо развитие.
6. Да се популяризира ОПР сред гражданите и да се насърчават бизнеса и НПО да
участват в процесите за усвояване на средства от европейските фондове, чрез
различни дейности и проекти, за да се повиши общия напредък по изпълнение на
заложените цели и приоритети.

7.

Да се засили контрола по изпълнението на ОПР от страна на Кмета на общината в
оставащия период на неговото действие до 2013 г.
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МЕТОДИКА
При оценката са използвани Методическите указания на МРРБ за актуализация на
действащите стратегии и планове за регионално и местно развитие – 2009 г.
І. ЕТАПИ НА МО - Оценката на стратегията за развитие на община Белослав
премина последователно през следните етапи:
ПРОУЧВАНЕ: На този етап бе създадена организацията за провеждане на



междинната оценка. Проучени бяха основните планови и стратегически документи –
Общински план за развитие (ОПР) на община Белослав 2007-2013 г., Областнатa стратегия
за развитие на област Варна 2005-2015 г., Актуализиран документ за изпълнение на
Регионален план за развитие на Североизточен район 2010-2013 г. Беше събрана базова
информация и статистически данни за нуждите на анализа и оценката от Общинска
администрация - Белослав, ТСБ – Варна, ДБТ - Варна, ОДЗ – Варна, ИСУН и др. За целите
на проучването бяха използвани справки, информация в Интернет и консултации с Община
Белослав.
АНАЛИЗ И ОЦЕНКА: На този етап бе извършено обобщаване, анализ и



оценка на събраните данни, факти и информация. Изготвена беше междинната оценка на
ОПР, резултатите от която са описани в настоящия доклад. Извършен е подробен анализ и
оценка на промените в социално-икономическото развитие на общината, изпълнението на
целите и приоритетите, релевантността на ОПР и капацитета за координация на отговорните
за неговото прилагане органи. Направени са съответните изводи, обобщения и препоръки за
подобряване на работата по изпълнение на ОПР и актуализиране на документа за периода,
оставащ до края на неговото действие (2013 г.).
СЪГЛАСУВАНЕ И ПРИКЛЮЧВАНЕ: Това е заключителния етап, свързан



със съгласуване на Доклада от междинната оценка и направените констатации с Общинска
администрация - Белослав. Направените допълнения, коментари и забележки от страна на
администрацията са взети под внимание и са включени в доклада за междинната оценка.
ІІ. МЕТОДОЛОГИЯ
За изготвяне на междинната оценка са използвани следните методи:
•

Наблюдение – пряк метод за събиране на данни и информация;

•

Проучване - проучване на документи, информация и данни от различни

източници;
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•

Описание – описват се факти, данни, резултати, констатации, препоръки и

изводи;
•

Анализ и синтез – анализира се базовата входяща информация и данни и се

обобщават резултатите за нивото на изпълнение на ОПР;
•

Оценка – оценява се степента на изпълнение, степента на постигане на

заложените цели, ефективност и ефикасност на използваните ресурси и други;
•

Сравнение – сравняват се данни, факти, показатели и резултати. На база на

сравнението се правят изводи и препоръки;
•

Работа в екип – съгласуваност, разпределение на задачите и пълен синхрон в

действията на екипа за изготвяне на междинната оценка за изпълнение на ОПР;
•

SWOT анализ – анализ на силните и слабите страни, възможностите и заплахите

за изпълнение на ОПР до остатъка от периода на неговото действие;
•

Индексен метод - изравняване равнището на даден показател, заложен в ОПР

към неговото равнище в минал период или време, прието за база;
•

Графичен метод – за изобразяване на данни, факти, тенденции чрез

геометрически изображения на функционална зависимост с помощта на линии на равнината.
ІІІ. ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ
За междинната оценка са използвани следните източници на данни и информация:
1. Общински план за развитие на община Белослав 2007-2013 г.;
2. Областна стратегия за развитие на област Варна 2005-2015 г.;
3. Актуализиран документ за изпълнение на Регионален план за развитие на
Североизточен район 2010-2013 г.;
4. Официални данни от ТСБ - Варна, ДБТ – Варна и ОДЗ - Варна;
5. Справки, доклади и отчети на Община - Белослав;
6. ИСУН – Информационна система за управление и наблюдение на
структурните инструменти на ЕС в България;
7. Методическите указания на МРРБ за актуализация на действащите стратегии
и планове за регионално и местно развитие – 2009 г.
8. Интернет страници и портали: Община Белослав, НСИ, АЗ, ОПОС, ОПАК,
ОПРР, ОПРЧР, ОПРКБИ, ПРСР и други.
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МЕЖДИННА ОЦЕНКА
І. АНАЛИЗ НА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИЯ ПРОФИЛ НА ОБЩИНАТА
Община Белослав е разположена в централната част на област Варна върху площ от
60,1 кв. км. Общината принадлежи към Североизточния район на България (СИР, NUTS 2).
Урбанистичната структура се характеризира с малко населени места – четири – общинският
център гр. Белослав, в който е концентрирано над 75% от населението и селата Разделна,
Страшимирово и Езерово.
Белослав е разположен в близост до гр. Варна – ключова точка в трансевропейските
мрежи и системи, което благоприятства вътрешните и международни транспортни и
комуникационни връзки на общината. Територията на Белослав обхваща Белославското и
част от Варненското езеро, канала между тях, както и прилежащата от двете им страни
низина. Градът е разположен на двата бряга на дълбокоплавателния канал Варна - Девня.
Община Белослав граничи на север с община Аксаково, на изток с община Варна, на
юг с община Аврен и на запад с община Девня.
Таблица 1: Основни данни за община Белослав и съседните общини

Територия
кв. км

Население
брой
31.12.2010 г.

Гъстота на
населението
за 2010 г.
(души на
кв.км.)

Коефициент
на
безработица
за 2010 г.

България

111 001,9

7 504 868

67.6

9,24

Североизточен
район

14 487,4

982 559

67,8

14.5

Област Варна

3 819,5

465 100

121,77

7,44

Община Варна

237,5

330 001

1389,48

5,38

Община Аврен

353,8

9 039

25,55

12,17

Община Аксаково

460,5

21 972

47,71

7,26

Община Девня

485,1

9 195

18,95

7,51

Район, област,
община

Община
60,1
11 259
187,34
6,78
Белослав
Източници: Национален статистически институт и Агенция по заетостта

Белослав е най–малката община по територия в област Варна и Североизточния
район. Най-голяма е община Варна. По население сред съседните общини най-малка е
община Аврен, следвана от Девня, Белослав и Аксаково. Гъстотата на населението в община
Белослав (187 души на кв. км) е по-висока от средните равнища за страната (67,6) и за
Североизточния район (67,8).
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Безработицата в община Белослав е сравнително ниска. По коефициент на
безработица през 2010 г. (6,78) общината е с показатели с 2,56 пункта по-ниски от средните
за страната и със 7,82 пункта по-ниски от средните за Североизточен район – 14,5. Спрямо
съседните общини по този показател Белослав се нарежда на второ място след областния
център Варна. Най-висока е безработицата в община Аврен – 12,17.
Общата площ на община Белослав (60,1 кв. км.), съставлява едва 1.6% от територията
на област Варна и около 0.4% от територията на Североизточния район. (Виж. Фиг.1)
Фиг. 1: Разпределение на площта на община Белослав по видове територии

5%

2%

15%
44%

14%

20%

земеделска

горска

населени места

водни течения и водни площ и

за добив на полезни изкопаеми

за транспорт и инфраструктура

Източник: Национален статистически институт

Земеделските територии заемат общо 26 449 дка (44% от площта на общината при
средно за страната 57,4%). Обработваемата земеделска площ е 23 348 дка или 39% от
територията на общината. Поливни площи няма, няма функционираща хидромелиоративна
система. Горските територии заемат 12 039 дка (20% при средно за страната 33,5%).
Населените места и другите урбанизирани територии заемат 8 434 дка площ (14% от
територията на общината). Водните течения и водни площи са 9 248 дка и имат относителен
дял 15% (по-висок от средното равнище за за страната - около 2%). Териториите за добив на
полезни изкопаеми и площите за транспорт и инфраструктура заемат най-малка част от
територията на община Белослав, съответно – 5% (2873 дка) и 2% (1 036 дка). Община
Белослав е сравнително бедна на полезни изкопаеми. На територията й са установени
находища на глини и мергели до с. Разделна.
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Таблица 2: Население в община Белослав 2005 - 2011 г.
2009

2010

2011∗

11195
11216
11309
11314
11257
Източник: Национален статистически институт

11259

11023

2005

2006

2007

2008

Населението на община Белослав по официални статистически данни към 01.02.2011
г. е 11023 души, което е около 2% от населението на област Варна и едва 1% от населението
на СИР. Средната гъстота на населението на общината е 187 души на кв.км., което е повече
от средната гъстота за СИР (67.8) и за страната (67.6).
Таблица 3: Население в община Белослав под, във и над трудоспособна възраст и пол 2005-2011 г.
Години

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Под трудоспособна възраст

1898

1866

1 851

1 830

1805

1833

1607

В трудоспособна възраст

7154

7046

7 141

7 185

7154

7111

6864

Над трудоспособна възраст

2143

2304

2 317

2 299

2298

2315

2552

Общо

11195

11216

11309

11314

11257

11259

11023

Мъже

5610

5625

5665

5673

5625

5620

5522

Жени
5585
5591
5644
Източник: Национален статистически институт

5641

5632

5639

5501

Динамиката на населението в община Белослав през последните години показва
тенденция на слабо намаление (с около 2%) или със 172 души през 2011 спрямо 2005 г.
Съотношението на населението по признака пол през анализирания период се запазва
относително постоянно и е почти 50:50. Данните от последното преброяване сочат, че
мъжете в община Белослав са само с 21 повече от жените.
Към 01.02.2011 г. под трудоспособна възраст е 15% от населението на община
Белослав. Възрастните хора над трудоспособна възраст са 2 552 души или 23% от
населението. Около 62% е делът на населението в трудоспособна възраст на 15 и повече
години. Като цяло младите хора под трудоспособна възраст в общината намаляват през
анализирания период с 291 души през 2011 спрямо 2005 г. Хората в трудоспособна възраст
също намаляват с 290 души, а възрастните лица се увеличават с 409. Тези тенденциите са в
нормални граници и не може да се правят изводи за трайно застаряване на населението в
общината (Виж Таблица 3 и Фиг. 2)
От населението в трудоспособна възраст икономически активни са 5 268 души или
56%, останалите са учащи, пенсионери и домакини. От икономически активните лица заети
са 4339 души, останалите са безработни, които търсят активно работа.

∗

Официални статистически данни от Преброяване на населението към 01.02.2011 г.
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Фиг. 2: Население по пол и възраст в община Белослав към 01.02.2011 г.

Източник: Национален статистически институт

По данни на НСИ от Преброяване 2011 г. в общинския център – гр. Белослав живеят
7 813 души, а в трите села на общината – Езерово, Разделна и Страшимирово общо 3 210
души.
По признака юридическо семейно положение, данните на НСИ сочат, че 43% от
населението на община Белослав (4 701 души) са семейни – женени/омъжени, около 10% са
разведени, близо 6% са със статут на вдовец или вдовица. (Виж Фиг. 3).
Фиг. 3: Население по местоживеене, възраст и юридическо семейно положение
в община Белослав към 01.02.2011 г.

Източник: Национален статистически институт
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Несемейните са 42% от населението, като се спадне групата на децата и младежите
до 19 години, делът на несемейните хора в община Белослав е 21% от общото население.
Резултатите от Пребряване 2011 г. сочат, че 10% от несемейните хора живеят в съжителство
без брак, като половината от тях са във възрастовата група между 25 и 34 години.
Таблица 4: Население на 7 и повече години в община Белослав по образование към 01.02.2011г.
Община,
Местоживеене Общо

Висше

Средно

Основно

Начално

Незавършено

образование образование образование образование

начално

Никога не
посещавали

Дете

училище

Белослав

10249

703

4793

3384

840

456

57

15

В града

7240

506

3355

2349

630

337

49

14

210

119

8

1

В селата

3009
197
1438
1035
Източник: Национален статистически институт

Данните в Таблица 4 сочат, че към 01.02.2011 г. 80% от населението на община
Белослав е със средно или основно образование. С начално образование са 8%, а 57 души
никога не са посещавали училище и са напълно неграмотни. Броят на висшистите в
общината е 703 или 7% от населението. В града живеят 506 лица с висше образование, а в
селата 197.
Таблица 5: Естествен прираст на населението на община Белослав 2005-2010 г.
Живородени
Година

Общо

Умрели

Момчета Момичета

Естествен прираст

Общо

Мъже

Жени

Общо

Мъже

Жени

2005

107

57

50

136

92

44

-29

-35

6

2006

110

58

52

144

93

51

-34

-35

1

2007

114

56

58

144

79

65

-30

-23

-7

2008

118

60

58

136

65

71

-18

-5

-13

2009

126

57

69

123

71

52

3

-14

17

83

78

-38

-20

-18

2010
123
63
60
161
Източник: Национален статистически институт

Естественият прираст на населението на община Белослав за периода 2005 - 2010 г. е
отрицателен, като бележи обща тенденция на увеличаване за изследвания период.
Изключение прави само 2009 г., когато има положителен естествен прираст с 3-ма души.
Броят на живородените в община Белослав нараства през 2010 спрямо 2005 г. с 16 деца.
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Таблица 6: Заселени, изселени и механичен прираст 2005-2010 г.

2005

Общо
320

Заселени
Мъже
172

Жени
148

Общо
184

2006

232

135

97

177

85

92

55

50

5

2007

343

168

175

220

105

115

123

63

60

2008

234

109

125

211

96

115

23

13

10

2009

234

107

127

294

141

153

-60

-34

-26

2010
322
157
165
282
142
Източник: Национален статистически институт

140

40

15

25

Година

Изселени
Мъже
Жени
79
105

Механичен прираст
Общо
Мъже
Жени
136
93
43

Механичният прираст в община Белослав през анализирания период е положителен
(с изключение на 2009 г. - минус 60 души), но бележи тенденция на намаляване. През 2005
г. е плюс 136, а през 2010 г. – плюс 40 души. Броят на заселените лица в общината през 2010
г. е 322, а на изселените 282 души.
Общият извод, който се налага е, че в резултат на естествен и механичен прираст
населението в Белослав през 2005 г. нараства със 107 души, а през 2010 г. само с 2 души.
Таблица 7: Население по постоянен адрес в община Белослав 2005 - 2010 г.
Община,
населени места

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Гр. Белослав

8492

8481

8469

8507

8515

8503

С. Езерово

1766

1765

1792

1794

1806

1834

С. Разделна

506

493

487

480

469

470

С. Страшимирово

822

821

819

809

800

800

11590

11590

11607

Общо за общината
11586
11560
11567
Източник: Национална база данни „Население”

Населението на община Белослав по постоянен адрес бележи тенденция на леко
нарастване от 11 586 души през 2005 г. на 11 607 души през 2010 г.
Таблица 8: Брой на безработните лица и равнище на безработица в община Белослав (2005-2010)
Година
Брой регистрирани
лица
в т.ч. жени

2005

2006

2007

2008

2009

2010

344

252

188

174

272

366

249

202

149

136

170

227

3,49%

3,21%

5,04%

6,78%

% безработица
6,38%
4,67%
Източник: Дирекция „Бюро по труда” – Варна

Безработицата в община Белослав е сравнително ниска и бележи намаление за
периода 2005 г. - 2008 г. от 6.38% на 3.21%. След това започва да нараства и през 2010 г. е
6.78%, а за първото тримесечие на 2011 г. достига 7.24%, при средна за страната 9.52%.
(Виж Таблица 8 и Фиг. 4)
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Фиг. 4: Динамика на безработицата в община Белослав 2005-2010 г.
400
350
300
250
200
150
100
50
0
2005

2006

2007

2008

Брой регистрирани лица

2009

2010

в т.ч. жени

Източник: Дирекция „Бюро по труда” – Варна

Броят на регистрираните безработни в община Белослав през 2008 спрямо 2005 г. е
със 170 души по-малко, а през 2010 нараства до 366 лица. Относителният дял на жените в
регистрираните безработни лица е сравнително висок – 72% през 2005 и 62% през 2010 г.
Най-голям относителен дял (около 46%) имат безработните във възрастовата група
над 45 години. Около 36% от безработните са хора между 30 и 45 годишна възраст. (Виж
Таблица 9)
Таблица 9: Безработица в община Белослав по възрастови групи за 2005-2010 г.
Възрастови групи
2005
2006
2007
- до 19 г.
10
4
2
- от 20 до 24 г.
23
21
14
- от 25 до 29 г.
33
20
14
- от 30 до 34 г.
45
32
23
- от 35 до 39 г.
41
35
21
- от 40 до 44 г.
48
33
25
- от 45 до 49 г.
64
39
26
- от 50 до 54 г.
45
44
39
- над 55 г.
35
24
24
Източник: Дирекция „Бюро по труда” - Варна

2008
4
14
16
20
17
20
25
31
27

2009
5
23
31
30
36
28
32
51
36

2010
4
32
33
35
48
47
59
67
41

Най-голям е броят на безработните със средно образование - 55% от всички
регистрирани в бюрото по труда през 2010 г. Следват ги лицата с основно, начално и пониско образование - 41%. (Таблица 10)
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Таблица 10: Безработица в община Белослав по образование за 2005-2010 г.
Образование

2005

2006

2007

2008

2009

2010

С висше образование

16

11

6

7

14

16

Със средно образование

144

124

85

88

139

200

43

40

61

78

55

39

58

72

С основно образование
84
55
С начално и по-ниско
100
63
образование
Източник: Дирекция „Бюро по труда” – Варна

От 2007 г. до 31.03.2011 г. в ДБТ - Варна са заявени общо 672 свободни работни
места за община Белослав. Най-много, съответно през 2010 г. – 188 и през 2009 г. – 143
свободни места. За периода 2006 г. – 2010 г., 328 безработни лица от община Белослав са
били включени в програми и мерки за заетост и обучение.
Развитието на общинската икономика в Белослав е благоприятно повлияно от
близостта на големия административен и пристанищен център – Варна, достъпа до
комуникации, образователни институции и научни центрове, качествени човешки ресурси и
отличната транспортна обезпеченост.
Икономическото развитие на община Белослав през последните години се
характеризира с различна динамика – ръст до 2008 г. и спад след Световната финансова и
икономическа криза за 2009 и 2010 г.
Броят на предприятията в община Белослав за периода 2005-2009 г. нараства общо с
десет. По официални статистически данни броят на предприятията през 2009 г. е 257.
Предприятията в сектор „Селско, ловно и горско стопанство” нарастват до 14 броя.
Фирмите в секторите „Преработваща промишленост” и „Здравеопазване и социални
дейности” се увеличават съответно с по 6, а в сектор „Хотелиерство и ресторантьорство” с 8
броя. Спад с по 6 броя бележат предприятията в секторите „Търговия, ремонт и техническо
обслужване на автомобили и мотоциклети, на лични вещи и стоки за домакинствато” и в
сектор „ Транспорт, складиране и съобщения”.
Най-голям относителен дял имат фирмите, работещи в областта на търговията и
услугите - 53% от всички предприятия на територията на община Белослав. (Виж Таблица
11).
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Таблица 11: Предприятия (без финансовите) в община Белослав по икономически дейности
/брой/
Отраслови сектори

2005

2006

2007

2008

2009

Селско, ловно и горско стопанство
Преработваща промишленост
Производство и разпределение на електрическа и топлинна
енергия, газообразни горива и вода
Строителство
Търговия, ремонт и техническо обслужване на автомобили и
мотоциклети, на лични вещи и стоки за домакинството
Хотели и ресторанти
Транспорт, складиране и съобщения
Операции с недвижими имоти, наемодателна дейност и
бизнесуслуги
Здравеопазване и социални дейности

5
38

5
47

3
50

4
43

14
44

..

..

..

..

..

13

13

15

22

12

141

126

129

128

135

19
19

26
13

24
11

27
10

27
13

6

6

11

..

..

6
247

13
249

13
256

12
246

12
257

Общо
Източник:Териториално статистическо бюро – Варна

Световната икономическа криза 2008-2009 г. и лошата бизнес среда у нас се
отразяват негативно на икономическото развитие на община Белослав и това е видно от
финансовите резултати на предприятията.
Таблица 12: Приходи от обичайната дейност на предприятията (без финансовите) в община
Белослав за периода 2005 – 2007 г. по отраслови сектори
/хиляди лева/
Отраслови сектори

2005

2006

2007

2008

2009

Селско, ловно и горско стопанство
Преработваща промишленост
Производство и разпределение на електрическа и топлинна
енергия, газообразни горива и вода
Строителство
Търговия, ремонт и техническо обслужване на автомобили и
мотоциклети, на лични вещи и стоки за домакинството
Хотели и ресторанти
Транспорт, складиране и съобщения
Операции с недвижими имоти, наемодателна дейност и
бизнесуслуги
Здравеопазване и социални дейности

968
13822

812
46150

922
65075

2088
24099
..

1378
12677
..

..
5394

..
2653

..
7988

18193

23684

..
262
1469

14133
412
1557

24642
500
3255

105996
538
2243

21654
477
2343

107
250
22272
Източник:Териториално статистическо бюро – Варна

122
285
66124

214
373
102969

..
372
153529

..
404
62617

Общо

Приходите от обичайната дейност на предприятията в общината се увеличават с над
131 милиона лева за периода 2005 г. – 2008 г. и намаляват с повече от 50% през 2009 г. Найголеми загуби генерира секторът на търговията и услугите (спад в приходите от 84 342
хиляди лева през 2009 спрямо 2008 г.), следван от преработващата промишленост (спад с
11 422 хиляди лева за същия анализиран период). Ръст през 2009 спрямо 2008 г. бележат
само секторите „Транспорт, складиране и съобщения” и „Здравеопазване и социални
дейности”. (Виж Таблица 12).
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Таблица 13: Предприятия (без финансовите) по групи според броя на заетите в тях в община
Белослав за периода 2005 – 2009 година
/брой/
2005

2006

2007

2008

2009

До 9 заети

242

244

246

252

270

10 - 49
50 - 249

12
4

14
3

20
..

19
5

15
..

250 и повече

..

..

..

..

..

258
261
266
276
Общо
Източник:Териториално статистическо бюро – Варна

285

Преобладаваща част от предприятията в община Белослав – 95% са микро с до 9
заети лица. Следват ги малките фирми със 10 до 49 човека. В общината липсват средни и
големи предприятия. (Виж Таблица 13)
Таблица 14: Наети лица по трудово и служебно правоотношение в община Белослав
за периода 2005 – 2007 г. по отраслови сектори
/среден годишен брой/
Отраслови сектори

2005

2006

2007

2008

2009

Селско, ловно и горско стопанство
Преработваща промишленост
Производство и разпределение на електрическа и топлинна
енергия, газообразни горива и вода
Строителство
Търговия, ремонт и техническо обслужване на автомобили и
мотоциклети, на лични вещи и стоки за домакинството
Хотели и ресторанти
Транспорт, складиране и съобщения
Операции с недвижими имоти, наемодателна дейност и
бизнесуслуги
Държавно управление и отбрана; задължително обществено
осигуряване
Образование
Здравеопазване и социални дейности
Други дейности, обслужващи обществото и личността

29
531

25
1295

24
1250

86
439

22
383

..

..

..

..

..

49

48

80

102

376

234

188

219

312

205

22
399

23
398

27
430

24
404

24
335

8

8

9

..

..

78

..

..

..

..

237
48
188

231
48
121

240
48
101

231
52
17

236
58
16

1823
Общо среден годишен брой на наетите лица
Източник:Териториално статистическо бюро – Варна

2385

2428

1667

1655

Икономическата криза се отразява и на средния годишен брой на наетите по трудово
и служебно правоотношение в община Белослав. За периода 2005-2007 г. броят на наетите
лица нараства с 605, след това през следващите две години спада със 773 лица. Единствено
наетите в сектор „Строителство” бележат постоянен ръст през целия период. Слабо
увеличение се забелязва и в броя на наетите в сектор „Здравеопазване и социални
дейности”.
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Таблица 15: Средна годишна работна заплата на наетите по трудово и служебно правоотношение в
община Белослав за периода 2005 – 2007 г. по отраслови сектори
/левове/
Отраслови сектори

2005

2006

2007

2008

2009

2605
Селско, ловно и горско стопанство
3858
Преработваща промишленост
Производство и разпределение на електрическа и топлинна
..
енергия, газообразни горива и вода
2236
Строителство
Търговия, ремонт и техническо обслужване на автомобили и
1929
мотоциклети, на лични вещи и стоки за домакинството
1616
Хотели и ресторанти
3904
Транспорт, складиране и съобщения
Операции с недвижими имоти, наемодателна дейност и
1527
бизнесуслуги
Държавно управление и отбрана; задължително обществено
3880
осигуряване
3545
Образование
3998
Здравеопазване и социални дейности
1691
Други дейности, обслужващи обществото и личността
Общо средна годишна работна заплата в община
2799
Белослав
Източник: Териториално статистическо бюро – Варна

3509
7281

4738
9661

3561
8263

6861
8192

..

..

..

..

2579

3132

3999

11817

2130

2401

2929

3808

2132
4003

2348
4939

2312
7263

3201
7555

1843

1762

..

..

..

..

..

..

3817
3947
2329

4454
4582
2928

6006
5236
2805

6662
5804
3530

3357

4095

4708

6381

Средната годишна работна заплата в община Белослав нараства през последните
години - от 2799 лева през 2005 г. на 6381 лева през 2009 г. Тенденцията на повишаване е
постоянна. Нивото на средната годишна работна заплата в Белослав е с 915 лева по-ниско от
средната заплата за страната през 2009 г. - 7296 лева.
Таблица 16: Училища и учащи в община Белослав по учебни години
/брой/

2006 / 2007

2007 / 2008

2008 / 2009

2009 / 2010

2010 / 2011

2006 / 2007

2007 / 2008

2008 / 2009

2009 / 2010

2010 / 2011

2006 / 2007

2007 / 2008

2008 / 2009

2009 / 2010

2010 / 2011

гимназии и СОУ

2010 / 2011

училища

2009 / 2010

Професионални

2008 / 2009

Начални и Основни

2007 / 2008

Общ брой училища

2006 / 2007

Учащи

1220

1174

1147

931

985

7

6

5

5

5

5

4

3

3

3

2

2

2

2

2

Източник: Национален статистически институт

Училищната структура и мрежа в община Белослав е съобразена с действащите
законови и подзаконови документи с местните, държавни и европейски стратегии за
развитие на образованието. През учебната 2010-2011 г., училищната мрежа се състои от 1
начално училище, 2 основни училища, 1 СОУ и 1 професионална гимназия. Закрити са 2
начални училища - в с.Страшимирово и в с.Разделна.

20

Доклад за междинна оценка на Общински план за развитие на община Белослав 2007-2013 г.

Учениците в Белослав намаляват от 1220 през учебната 2006/2007 г. на 985 през
2010/2011 г.
Таблица 17: Детски ясли в община Белослав за периода 2008 - 2010 г.

Детски ясли
Места

2008

2009

2010

2
36

4
74

3
70

Деца
41
68
67
Източник:Териториално статистическо бюро – Варна

През 2010 г. в община Белослав има три детски ясли с капацитет 70 места. Децата в
яслите през последните години са се увеличили с 26 и през 2010 г. има само три неусвоени
места.
Таблица 18: Детски градини в община Белослав за периода 2008 - 2010 г.

Детски градини
Места в детските градини

2008

2009

2010

6

6

3

456

456

456

31
34
36
Педагогически персонал
408
402
430
Деца, посещаващи детските градини
Източник:Териториално статистическо бюро – Варна

В общината функционират 3 Обединени детски заведения, в които има 4 яслени
групи. Задължителната предучилищна подготовка се осъществява в подготвителни групи
към детските градини. Броят на детските градини през 2010 спрямо 2008 г. е намалял с 3, но
капацитета се запазва постоянен. За периода 2008-2010 г. броят на децата в градините се
увеличава с 22 и достига 430 деца.
Таблица 19: Лечебни и здравни заведения в община Белослав за периода 2005 – 2010 г.
Лечебни заведения и легла

2005

2006

2007

2008

-

-

-

-

-

-

1
2
2
2
2
2
2
2
Източник:Териториално статистическо бюро – Варна

2
2

2
2

Лечебни заведения за болнична помощ
Лечебни заведения за извънболнична помощ
Легла

2009

2010

По данни на ТСБ – Варна към 31.12.2010 г. в община Белослав няма болнични
заведения. Функционират две лечебни заведения за извънболнична помощ – един
медицински център с капацитет две легла и една лаборатория.
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Таблица 20: Медицински персонал в лечебните и здравните заведения на община Белослав
за периода 2005 – 2010 г.
2005

2006

2007

2008

Лекари
21
19
17
17
Лекари по дентална медицина
4
5
5
3
Медицински специалисти „Здравни грижи” и
лица, завършили медицински колеж
15
23
15
21
Източник:Териториално статистическо бюро – Варна

2009

2010

17
3

15
3

26

17

Медицинските кадри в Белослав намаляват през последните години общо с 6 лекари
и един зъболекар. Медицинските специалисти в общината се увеличават с двама души.
(Таблица 20)
ИЗВОДИ:
1. Белослав е най–малката община по територия в област Варна и Североизточния
район на България. Състои се само от четири населени места – гр. Белослав и
селата Езерово, Разделна и Страшимирово.
2. По официални статистически данни от преброяването към 01.02.2011 г. населението
на община Белослав е 11 023 души, което е около 2% от населението на област
Варна и едва 1% от населението на СИР. Динамиката на населението за последните
пет години показва слабо намаление, естественият прираст е отрицателен, но
механичният като цяло е положителен и в общината няма демографска криза.
3. Средната гъстота на населението на общината е 187 души на кв.км., което е повече
от средната гъстота за област Варна (121.77), за СИР (67.8) и за страната (67.6).
4. Безработицата в Белослав е сравнително ниска. По коефициент на безработица
през 2010 г. (6,78) общината е с показатели с 2,56 пункта по-ниски от средните за
страната и със 7,82 пункта по-ниски от средните за Североизточен район.
5. Развитието на общинската икономика в Белослав е благоприятно повлияно от
близостта на големия административен и пристанищен център – Варна, достъпа до
комуникации, образователни институции и научни центрове, качествени човешки
ресурси и отличната транспортна обезпеченост.
6. Световната икономическа криза 2008-2009 г. и лошата бизнес среда у нас се
отразяват негативно на икономическото развитие на община Белослав през
последните две години. Приходите от обичайната дейност на предприятията в
общината се увеличават с над 131 милиона лева за периода 2005 г. – 2008 г. и
намаляват с повече от 50% през 2009 г. Най-големи загуби генерира секторът на
търговията и услугите, следван от преработващата промишленост.
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7. По официални статистически данни броят на предприятията в общината през 2009
г. е 257. Най-голям относителен дял имат фирмите, работещи в областта на
търговията и услугите- 53%. Преобладаваща част от предприятията в Белослав –
95% са микро с до 9 заети лица. В общината липсват средни и големи предприятия.
8. Средната годишна работна заплата в община Белослав нараства постояно през
последните 5 години и достига 6 381 лева през 2009 г. което е с 915 лева по-ниско от
средната заплата за страната за същия период – 7 296 лева.
9. Учениците в Белослав намаляват с 235 от 2006 до 2010 г. Закрити са две начални
училища. В общината функционират 1 начално училище, 2 основни училища, 1
СОУ, 1 професионална гимназия, 3 Обединени детски заведения, в които има 4
яслени групи и 3 детски ясли.
10. В община Белослав няма болнични заведения. Към 2010 г. има две лечебни
заведения за извънболнична помощ – един медицински център с капацитет две
легла и една лаборатория.
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ІІ. ОЦЕНКА НА ПРОДЪЛЖАВАЩАТА ВАЛИДНОСТ НА АНАЛИЗА НА СИЛНИТЕ
И СЛАБИТЕ СТРАНИ И ПОТЕНЦИАЛА
АКТУАЛИЗИРАН SWOT – АНАЛИЗ
Силни страни
1. Близост до голям административен,
икономически и пристанищен център –
Варна.
2. Добра транспортна обезпеченост и
изграждане на транспортен коридор 8 в
близост до общината.
3. Наличие на пречиствателна станция за
отпадни води.
4. Всички населени места са водоснабдени,
телефонизирани и електроснабдени.
5. Обновена водопроводна система.
6. Висока степен на изграденост на
канализационната мрежа.
7. Наличие на богати водни ресурси.
8. Развита, диверсифицирана икономика,
доминирана от преработвателна индустрия

Слаби страни
1. Наличие на значително индустриално
замърсяване на въздуха, почвите и водите.
2. Липса на сухопътна връзка между северната
и южната част на общината.
3. Нисък жизнен стандарт на населението.
4. Амортизирана социална инфраструктура.
5. Наличие на големи площи, засегнати в
различна степен от ерозионните процеси.
6. Раздробеност на земеделските площи и
ниска техническа обезпеченост.
7. Зависимост от републиканския бюджет.
8. Липса на целенасочена политика за
привличане на инвестиции и откриване на
нови бизнес възможности.
9. Недостатъчно развити публично-частни
партньорства.

и енергетика.
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Възможности
1. Привличане на инвестиционни потоци,
чрез Структурните фондове на ЕС.
2. Развитие на транспортната

Заплахи
1. Необходимост от значителни инвестиции за
подобряване на екологичната
инфраструктура.

инфраструктура, свързваща транспортен

2. Влошаване на екологичната обстановка в

коридор No8 и първокласните пътища с

района и изчерпване на капацитета на

общинската пътна мрежа.

наличните пречиствателни съоръжения и

3. Висок дял на населението в трудоспособна
възраст.
4. Развита образователна мрежа и социална
инфраструктура.
5. Подобряване на професионалните умения
в промишлеността, квалификация и
преквалификация на незаетите.
6. Успешно изпълнение на националната
политика за развитие на човешките
ресурси.
7. Конкурентоспособно развитие на малките
и средни предприятия /МСП/.
8. Възможност за развитие на технологичен
бизнес.
9. Възможности за привличане на нови
външни инвестиции.

депа за индустриални отпадъци.
3. Засилване на миграционните процеси,
особено сред младите хора и влошаване на
възрастовата структура на населението.
4. Ограничен инструментариум на общинско
ниво за въздействие на пазара на труда.
5. Общ икономически упадък, финансови
кризи, лоша бизнес среда.
6. Влошаване качеството на техническата
инфраструктура.
7. Слабо усвояване на Структурните фондове
на ЕС.
8. Загуба на интерес и слаба активност на
обществеността, НПО и бизнеса за местно
развитие и усвояване на средства от
европейските фондове.

.
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ІІІ. ОЦЕНКА НА ПРОДЪЛЖАВАЩАТА УМЕСТНОСТ И СЪГЛАСУВАНОСТ НА
ПЛАНА С ОБЛАСТНИТЕ, РЕГИОНАЛНИ И НАЦИОНАЛНИ ПЛАНОВИ И
СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
ОПР трябва да се разглежда като инструмент, чрез който се формулира общата рамка
за развитие на общината в средносрочен план. Той трябва да отразява и съчетава както
потенциала и предимствата на територията, така и стратегическите цели и приоритети за
нейното развитие, съгласувано с целите и приоритетите на регионално и национално ниво.
За наблюдение и отчитане изпълнението на плана е задължително изграждането на
подходяща система за анализ, оценка, мониторинг и контрол.
В тази част на МО се съпоставят уместността и съгласуваността на стратегическите
цели, приоритетите и специфичните цели на Общинския план за развитие на община
Белослав с тези на Областната стратегия за развитие на област Варна, Плана за развитие на
Североизточен район, Националната стратегическа референтна рамка, Стратегиите от
Гьотеборг, Лисабон и Стратегия “Европа 2020”.
Заложените в ОПР – Белослав визия, приоритети и специфични цели в общия си
вид

съответстват

на

регионалните,

националните и

европейски

планови

и

стратегически документи и продължават да бъдат уместни по отношение на основните
нужди и проблеми на целевата територия.
Визията е обобщена представа/желание на една общност за стандарта на живот и
качествата на средата, която тази общност изгражда, поддържа и обитава.
Визията за развитие на Белослав, включена в Общинския план е: „Община Белослав
да се развива и превърне в привлекателно място за живеене и труд, осигуряващо добра
жизнена среда, привличаща и задържаща своето население с конкурентноспособна,
диверсифицирана

местна

икономика,

подкрепяна

от

социално

отговорна

и

компетентна местна власт и администрация.”
В общия си вид тя звучи актуално и отговаря на приоритетите на НСРР, Плана за
развитие на СИР и визията на ОСР, така че предлагаме да не се редактира и променя.
В ОПР за развитие на община Белослав са заложени 4 основни приоритета:
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Приоритет 1: “Повишаване конкурентоспособността на общинската икономика”
Приоритет 2: “Развитие на техническата и социална инфраструктура”
Приоритет 3: “Развитие на човешките ресурси и подобряване качеството на живот”
Приоритет

4:

“Укрепване

на

институционалния

капацитет

на

общинска

администрация”
Приоритетите съчетават местния потенциал с целите и насоките за развитие на
регионално, национално и европейско ниво. Те са добре формулирани и подредени и не
следва да се променят при актуализацията на Общинския план за развитие на община
Белослав 2007-2013 г.
Основната цел на Лисабонската стратегия (2000 г.) е ЕС да се превърне в найдинамичната и конкурентоспособна световна икономика, основана на знанието и способна
да генерира устойчив икономически растеж с повече и по-привлекателни работни места и
подобрено социално сближаване. Целите за растеж, заетост, работни места и намаляване на
бедността са водещи и в обновената Лисабонска стратегия (2005 г.), а стратегията от
Гьотеборг допълва Лисабонските цели в частта за опазване на околната среда. В това
отношение заложените 16 специфични цели по отделните приоритети на ОПР – Белослав
звучат актуално и тяхното изпълнение би довело до реализиране на общоевропейските цели
и планове.
Новата стратегия “Европа 2020” залага три основни приоритета: ИНТЕЛИГЕНТЕН
РАСТЕЖ - изграждане на икономика, основаваща се на знания и иновации; УСТОЙЧИВ
РАСТЕЖ - насърчаване на по-екологична и по-конкурентоспособна икономика с поефективно използване на ресурсите; ПРИОБЩАВАЩ РАСТЕЖ - стимулиране на
икономика с високи равнища на заетост, която да доведе до социално и териториално
сближаване. “Европа 2020” включва пет основни цели: ЗАЕТОСТ за 75% от населението на
възраст 20-64 години; Инвестиции в НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И РАЗВОЙНА
ДЕЙНОСТ в размер 3% от БВП на ЕС; Постигане на целите „20/20/20“ по отношение на
климата и енергията (съкращаване на емисиите въглероден диоксид с 20% в сравнение с
нивата от 1990 г., увеличаване дела на енергията от възобновяеми източници до 20% и
намаляване на консумацията на енергия с 20%).
В актуализирания ОПР на Белослав би могло да се обърне внимание на
приоритизиране на целите по отношение на икономията на енергия, използването на ВЕИ и
намаляване на замърсяването на въздуха и околната среда за постигане на целите „20/20/20”.
ИЗВОДИ:
Визията на ОПР – Белослав звучи актуално и отговаря на приоритетите на НСРР,
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Плана за развитие на СИР и визията на ОСР - Варна. Заложените приоритети,
специфични цели и мерки в ОПР също са актуални и съгласувани с регионалните,
национални и европейски стратегии за развитие. Те продължават да бъдат уместни по
отношение на основните нужди и проблеми на целевия район и не следва да се
променят. Необходимо е да се заложат срокове за изпълнение на проектите и
дейностите по отделни мерки и източници на финансиране за постигането им за
оставащия период на действие на ОПР до 2013 г.
ІV. ОЦЕНКА НА ДЕЙНОСТИТЕ, РЕСУРСИТЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПР ПО
ПРИОРИТЕТИ
В стратегическата част на Общинския план за развитие на община Белослав
2007-2013 г. са включени 4 приоритета, 16 специфични цели (СЦ) и 39 мерки.
Стратегията за реализация на ОПР обхваща и проследява взаимовръзката между
формулираната визия за развитие, определените приоритети за действие и техните
специфични цели, които ще бъдат постигнати посредством изпълнението на конкретни
мерки, проекти и предвидените в проектите дейности.
Междинната оценка на дейностите, ресурсите и очакваните въздействия на ОПР за
периода от началото на неговото действие е направена на база напредъка в изпълнението на
заложените приоритети. Анализът проследява изпълнението на четирите приоритета, като
оценката е направена на база Справки от Община Белослав за изпълнените през периода
2005-2010 г. проекти, Отчети и Доклади на Кмета за реализацията на ОПР през последните
години, въпросник, попълнен от общината и информация от ИСУН.
Обобщена справка на Община Белослав за изпълнението на общински проекти
показва, че за периода 2005-2010 г. са изпълнени успешно и приключени 46 проекта на
обща стойност 45 387 822.15 лева. На етапа на междинната оценка в процес на
изпълнение са 3 общински проекта на обща стойност 4 330 670,67 лева. Изготвени са 3
нови проектни предложения, които очакват финансиране общо за 7 669 131,94 лева.
(Вж. Приложение – 1 към МО „Справка за общинските проекти”)
За изпълнение на приоритетите и целите на ОПР Община Белослав работи успешно
както самостоятелно така и в партньорство и сътрудничество с други общини, НПО и
бизнеса. През последните години са реализирани три проекта в условия междуобщинско
сътрудничество за повишаване на достъпността, компетентността и прозрачността в
администрациите и едно публично-частно партньорство с „Регионална агенция за
предприемачество и инвестиции” гр. Варна за изграждане на бизнес инкубатор. Община
Белослав има опит и в международен проект съвместно с Асоциацията на българските
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черноморски общини, свързан с побратимяване на малки градчета, разположени до голям
град, подобряване на икономическото им развитие и качеството на живот.
Изпълнение

на

Приоритет

1:

Повишаване

конкурентоспособността

на

общинската икономика
В Стратегическата част на ОПР и индикативната финансова таблица към него,
актуализирана 2008 г., за този приоритет са заложени 2 специфични цели, 6 мерки и 22
конкретни дейности, за изпълнението на които са предвидени инвестиции на стойност 3 998
хил. лева. На етапа на МО на ОПР по Приоритет 1 е отчетен един изпълнен проект на
стойност 150 000 лева за изграждане на високотехнологичен бизнес инкубатор, който се
намира на територията на община Варна. Община Белослав е партньор по проекта,
реализиран в условия на ПЧП с „Регионална агенция за предприемачество и инвестиции” гр.
Варна. По информация от Отчетите на кмета на община Белослав за изпълнението на ОПР,
през периода 2007-2010 г. със собствени общински средства, държавни субсидии и външни
източници са изпълнени следните дейности, включени в Приоритет 1: Създадени са Център
за информация и общински услуги и „Гише на предприемача”; Реализирани са съвместни
проекти с бизнеса за създаване на заетост по Национална програма „От социални помощи
към осигуряване на заетост”; Изработени са рекламни брошури и дискове за общината;
Подобрени са транспортните връзки, водоснабдяването и канализацията в индустриалната
зона*; Общината се е включила в национални, регионални и международни мрежи от
общини.
ИЗВОДИ:
Направеният анализ показва среден напредък в изпълнението на този приоритет.
Изпълнени са 10 от предвидените 22 дейности. Техническото изпълнение на Приоритет
1 е 45%. Финансовото изпълнение на предвидените инвестиции в индикативната
финансова таблица е слабо. За успешното изпълнение на Приоритет 1 в оставащия
период на действие на ОПР до 2013 г. е необходимо Община Белослав да разработи
предвидените в плана документи - Програма за партньорство с бизнеса и Стратегия за
икономическо развитие. Общината трябва да намали административните бариери
пред МСП, да съдейства за привличането на инвестици в района и да се включи
активно в инвестиционни форуми, на които да презентира възможностите на местната
икономика.

*

Тези проекти се отнасят и към Приоритет-2 на ОПР и се отчитат подробно при неговото изпълнение.
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Изпълнение на Приоритет 2: Развитие на техническата и социална
инфраструктура
Това е най-успешният приоритет в ОПР на община Белослав през последните години.
За неговото изпълнение в Стратегическата част на ОПР и индикативната финансова
таблица са заложени 5 специфични цели, 15 мерки и 86 конкретни проекти и дейности за
изпълнението, на които са предвидени инвестиции на стойност 109 737 хил. лева. На етапа
на МО на ОПР по Приоритет 2 са отчетени 44 инфраструктурни общински проекта на обща
стойност 54 879 хил. лева.
Справка на Община Белослав (Приложение 1) показва следните по-важни обобщени
количествено измерими резултати от изпълнението на този приоритет:
•

Изградена улична мрежа – 3669 кв.м.;

•

Подобрена пътна мрежа – 19 271 кв. м.;

•

Рехабилитирана улична и пътна мрежа – 1 740 м.;

•

Изградена канализация в Белослав и малките населени места - 23 126,5 л.м.;

•

Изградени водопроводи в Белослав и малките населени места – 28 741 л.м.;

•

Ремонтирано и санирано площадно и парково пространство в гр. Белослав с
облагородени и залесени площи – 10 461 кв.м.;

•

Ремонтирани и санирани сгради на 3 детски градини и 5 училища;

•

Саниран медицински център.

Относно предвиденото в ОПР изграждане на депо за ТБО - община Белослав
съвместно с общините Варна и Аксаково участва в изграждането на регионално депо за
неопасни строителни и битови отпадъци. Трите общини са учредили Регионално сдружение
за управление на отпадъците "ЕКО 2010". На етапа на МО на ОПР има изготвен проект за
изграждане на регионално депо в с. Въглен, общ. Аксаково, с който проект трите общини
(до края на м. август 2011 г.) ще кандидатстват за безвъзмездно финансиране по ОП
"Околна среда". Депото трябва да бъде изградено по проект и да започне да функционира до
края на 2013 г. След това следва закриване и рекултивация на общинското депо в
местността "Дълбок дол".
ИЗВОДИ:
Направеният анализ показва много добър напредък в изпълнението на Приоритет 2.
Техническото изпълнение на база брой отчетени поректи и дейности е 51%.
Финансовото изпълнение на предвидените инвестиции в индикативната финансова
таблица е 50%. За по-успешното изпълнение на Приоритет 2 в оставащия период на
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действие на ОПР до 2013 г. е необходимо да бъдат извършени ремонтите и санирането
на сградите на кметствата в малките населени места.
Изпълнение на Приоритет 3: Развитие на човешките ресурси и подобряване
качеството на живот
В Стратегическата част на ОПР и индикативната финансова таблица за този
приоритет са заложени 7 специфични цели, 14 мерки и 33 конкретни проекти и дейности, за
изпълнението на които са предвидени инвестиции на стойност 5 500 хил. лева.
На етапа на МО на ОПР по Приоритет 3 са отчетени 3 общински проекта на стойност
233 691 лева.
Проектите са: Програма „Българските библиотеки-място за достъп до информация и
комуникация за всеки” по Проект „Глоб@лни библиотеки”; „Подкрепа за социално
включване на уязвими групи от община Белослав” и „Национален проект „Подкрепа за
достоен живот” партньори на АСП по предоставяне на социалната услуга „Личен асистент”.
В рамките на този приоритет за периода 2007-2010 г. са изпълнени и следните поважни дейности:
•

Въведено е профилирано обучение в гимназиалния етап на обучение по
технологичните профили “Стопански мениджмънт” и “Туризъм в СОУ “Св. Св.
Кирил и Методий” гр. Белослав.

•

Разкрита е нова паралелки – „Корабен монтьор” в “Професионалната гимназия по
стъкларство”, гр. Белослав.

•

Проведени са курсове за повишаване квалификацията на преподавателите за
работа с информационни технологии и чуждоезиково обучение.

•

Провежда се професионално обучение за възрастни във вечерни паралелки в ПУ
„Св. Патриарх Евтимий” и СОУ “Св. Св. Кирил и Методий” гр. Белослав и
модулно обучение.

•

Ремонтирани са спортни площадки в училищата.

•

Разработен е етнографски фолклорен календар.

•

Развива се младежката самодейност – танци, песни и традиции.

•

Ежегодно честване на 9 Май – Деня на Европа и Деня на община Белослав.

•

Подкрепа за осигуряване на достъп до обучение и социални услуги за лица в
неравностойно положение.

•

Превантивна дейност сред младежите срещу разпространение и употреба на
наркотици, хулиганство и детска престъпност.

31

Доклад за междинна оценка на Общински план за развитие на община Белослав 2007-2013 г.

•

Създадени 3 доброволни формирования за защита при бедствия и аварии - 2 в гр.
Белослав и 1 в с. Езерово.

•

Здравно-информационно обслужване на населението чрез организиране на
семинари и открити дискусии.

ИЗВОДИ:
Анализът показва добър напредък в изпълнението на Приоритет 3 в техническо
отношение и много слаб по отношение на инвестициите. Техническото изпълнение на
база брой отчетени проекти и дейности е 58%. Финансовото изпълнение на
предвидените инвестиции в индикативната финансова таблица е само 4%. За поуспешното изпълнение на Приоритета в оставащия период на действие на ОПР до 2013
г.

е

необходимо

да

се

вземат

мерки

за

професионална

квалификация

и

преквалификация на трайно безработните лица и повишаване адаптивността на
работната сила в общината. Да се създадат условия за заетост за хора в неравностойно
положение.
Изпълнение на Приоритет 4: Укрепване на институционалния капацитет на
общинска администрация
За изпълнението на този приоритет в ОПР са заложени 2 специфични цели, 4 мерки и
12 конкретни проекти и дейности на обща стойност 811 хил. лева. На етапа на МО на ОПР
по Приоритет 4 са отчетени 3 проекта на стойност 2 124 750,32 лева.
Проектите са изпълнявани в условия на междуобщинско сътрудничество и
партньорство, както следва:
- „Общински администрации - достъпни, прозрачни и компетентни” в
партньорство с Община Варна - район „Вл. Варненчик”, Община Пловдив - район
„Централен” и Община Долни чифлик. Стойност на проекта - 566 149 лева. Резултатите от
проекта са: 1. Оптимизиране на организационно-управленската структура на общинската
администрация към гражданите и бизнеса. 2. Съществено подобряване на организацията на
работата на общинската администрация. Внедряване на писани стандарти в областта на
откритото и прозрачно управление на общините. 3. Допълване и усъвършенстване на
подготовката на общинските служители, овладяване на положителни практики в сферата на
прозрачното управление.
- „За прозрачни и открити областни и общински администрации”, парньори на
Областна администрация – Варна, като бенефициент на проекта са всички общини от
областта. Стойност на проекта - 599 663.32 лева. Резултатите от реализацията на проекта са:
Повишаване ефективността в работата на областните и общинските администрации чрез
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засилване на контрола, прозрачността, отчетността и утвърждаване на ефективни механизми
за превенция, мониторинг и противодействие на корупцията.
- „Прозрачна и достъпна общинска администрация” съвместно с Общините
Аксаково, Аврен, Девня, Долни чифлик и Дългопол. Стойност на проекта - 958 938 лева.
Резултатите от проекта са: 1. Улесняване достъпа до информация за гражданите,
повишаване на прозрачността за дейността на общинската администрация и общинския
съвет;

2.

Повишаване

комуникацията

между

информираността
гражданите

и

на

местните

общинската

общности

и

подобряване

администрация;

3.

Разработени

специализирани софтуерни приложения за създаване на електронни публични регистри и
актуализация на деловодната система „Акстър офис” и „Акстър кадастър”; 4. Разработено
уеб-базирано приложение за осигуряване на достъп до процеса на извършване на
администартивни услуги; 5. Разработен и внедрен софтуер за изграждане и поддръжка на
интернет портали на шестте общини с версия на английски език; 6. Повишаване на знанията
и

компетентността

на

общинските

служители

за

нормативните

документи;

7.

Усъвършенстване на уменията на служителите при работа с хора с увреждания.
ИЗВОДИ:
Анализът показва много добър напредък в изпълнението на Приоритет 4 във
финансово отношение и среден напредък по отношение изпълнението на предвидените
проекти и дейности. Техническото изпълнение на база брой отчетени проекти и
дейности е 33%. Докато във финансово отношение приоритетът

отбелязва

преизпълнение със 162 %. За по-успешното изпълнение на Приоритета в оставащия
период на действие на ОПР до 2013 г. е необходимо да се вземат мерки за внедряване и
разширяване предоставянето на он-лайн административни услуги на гражданите и
подобряване на културните и икономически връзки с други общини и побратимени
градове – партньори.
V. ОЦЕНКА НА ЕФЕКТА ОТ ПРИЛАГАНЕТО НА ОПР НА БАЗА ИНДИКАТОРИ ЗА
МОНИТОРИНГ
Стратегията за реализация на ОПР отразява логиката на интервенциите за постигане
на конкретни резултати, ефект и въздействие от прилагането на общинския план за
развитие. Ефектът от прилагането на плана се проявява в крайните видими и измерими
резултати, продуктите и въздействието на съответните дейности и проекти върху целевата
територия и нейното население. Наблюдението и оценката на изпълнението на плана следва
да проследяват не само използването на финансовия и ресурсен потенциал, но активно да
отчитат и физическия прогрес върху територията на общината /настъпващи промени в
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състоянието на средата в резултат от предприети интервенции/. Това изисква набор от
специфични индикатори и възможност за алтернативност и адаптивност при оценяване
изпълнението на плана.
Тази част на междинната оценка за изпълнение на ОПР – Белослав се изготвя на база
заложените в него 19 броя индикатори за мониторинг и преглед на тяхната актуалност,
съгласуваност и отношение към напредъка в изпълнението на плана.
ИНДИКАТОРИ
1. Километри ремонтирани пътища – 7.77 км.
2. Увеличаване на дължината на ВиК инфраструктурата в населените места 58.00(км).
3. Увеличаване на дължината на ВиК инфраструктурата извън населените места 1.760 (км).
4. Повишаване качеството на пътната мрежа (инвестирани средства в лева и
километри ремонтирана улична и пътна мрежа) - 4 373 922 лв. и 2.63 км пътна и
5.14 км улична мрежа.
5. Увеличаване на броя километри в общинската пътна мрежа – няма – да отпадне
6. Подобряване на показателите за оценка на екологичното състояние на
общината (информация от РИОСВ) – Разработена е Общинска програма за
опазване на околната сред, с която се изпълняват мерки за подобрение състоянието
на компонентите й – въздух, почва, води
7. Повишаване на броя постоянно заети на територията на общината - ДБТ няма
такъв показател предлагаме да се редактира и замени с Брой икономически активни
лица.
8. Брой закрити и новооткрити малки и средни предприятия на територията на
общината – закрит е шивашки цех в с. Езерово през 2010 г.
9. Повишаване на активността на пазара на земя/терени на територията на
общината - Справка на ОДЗ показва, че броя сделки на пазара на земя нараства от
25 през 2005 г. на 68 през 2008 г. След това се забелязва сериозен спад – 21 сделки за
2009 г. и лек ръст през 2010 г. - 38. Общо за периода 2005-2010 г. са реализирани
общо 258 сделки.
10. Процентно увеличаване на инвестициите на територията на общината – 55%.
11. Брой санирани сгради - 8
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12. Подобряване показателите за енергийна ефективност – саниране на общински
сгради и изграждане на отоплителни инстлации за отопление с природен газ на
общински сгради (10 обекта).
13. Брой партньорски проекти по линия на Европейския съюз на училищата в
общината – няма – този показател е излишен и предлагаме да отпадне.
14. Брой сключени договори с тур-операторски фирми за представяне на местен
туристически продукт - няма
15. Брой участници в етнографски фестивали и празници – 132 участници.
16. Увеличаване на броя посещения в библиотеките и брой предлагани от тях
услуги – с реализацията на Проект „Глоб@лни библиотеки” от Програма
Българските библиотеки-място за достъп до информация и комуникация за всеки се
увеличи посещението на гражданите в читалищните библиотеки; във всяка
читалня към библиотеките се предоставя безплатен интернет достъп за
читателите.
17. Брой масови спортни мероприятия годишно - 4.
18. Брой обучителни курсове и брой обхванати в тях граждани на общината над 40
години – 1 курс по регионална програма за заетост с 15 човека, обучени за
озеленители; 1 курс по проект „Красива България” с обучени 10 човека за
строителни работници.
19. Процент от завършилите курсове за преквалификация и професионално
обучение - ангажирани в местни компании – 10%.
ИЗВОДИ:
Най-видимия ефект и въздействие от прилагането на ОПР в община Белослав
са инвестициите в инфраструктурата – ремонт на улици и пътища, подобряване на
ВиК и Канализационните мрежи, обновяване и саниране на обществени сгради,
благоустрояване, озеленяване и др.
В ОПР на община Белослав са заложени 19 индикатора за мониторинг и
оценка на изпълнението. По-голямата част от тях са измерими, добре формулирани и
не следва да се променят. Необходимо е да се добавят и нови индикатори, тъй като в
този обем те не са достатъчни да оценят и измерят напредъка в изпълнението на плана
в пълния обем на заложените приоритети, цели и мерки. Като индикатори могат да се
включат и част от статистическите показатели, използвани в анализа на социалноикономическия профил на общината.
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VІ. ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА ОРГАНИЗАЦИЯТА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО И
МОНИТОРИНГА НА ОПР
В Община Белослав е създадена добра организация за прилагане и изпълнение на ОПР
от гледна точка на планирани и реализирани проекти, вътрешен мониторинг и контрол.
Ежегодно в изпълнение на чл.44, ал.5 от ЗМСМА кметът на общината прави отчет пред
Общинския съвет за изпълнение на Програма за управление за мандат 2007-2011 година,
която в голямата си част се припокрива с приоритетите, целите и мерките на ОПР. Това е
причината да не се спазват законовите изисквания на ЗРР за отчет на изпълнението на ОПР
пред Общинския съвет. Препоръчваме този отчет да започне да се изготвя ежегодно
самостоятелно или като интегрирана част в отчета за изпълнение на Програмата за
управление, за да се наблюдава напредъка по цели и приоритети на ОПР.
През последните години общинската администрация в Белослав се е възползвала от
почти всички възможности за кандидатстване с проекти, привличане и усвояване на
средства от европейски фондове и програми на българските министерства.
Изборът на приоритетни за общината проекти се извършва при ежегодното обществено
обсъждане на общинския бюджет. Ръководството на Общинска администрация се запознава
с допустимите дейности по отворените за съответния период приоритетни оси по
съответните оперативни програми. Съобразявайки се с най-наложителните мероприятия
(инфраструктурни, образователни, социални и др.), които следва да се реализират, залегнали
в ОПР и Програмата за управление на кмета за мандата се взема решение какъв проект да
бъде разработен и къде съответно (фонд на ЕС, опертивна програма или др.) да бъде внесен
за разгреждане, одобрение и финансиране.
Като слабости на етапа на МО отчитаме факта, че не е изготвянa нарочна ежегодна
програма за реализация на заложените приоритети и мерки в ОПР с посочени срокове и
отговорници. НПО и бизнесът не се използват достатъчно активно като партньори за
изпълнението на плана. Не се отчитат техните проекти и дейности, които също допринасят
за постигане на общите и специфични цели и приоритети.
Справка в ИСУН показва, че на етапа на МО няма проекти на НПО, учебни заведения
или предприятия от Белослав. Те проявяват слаба активност в усвояване на средства от
европейските фондове. Община Белослав следва да работи в тази посока, чрез разработване
на предвидените в ОПР Общински програми за партньорство с бизнеса и НПО.
ИЗВОДИ:
В Община Белослав е създадена добра организация за прилагане и изпълнение
на ОПР от гледна точка на планирани и реализирани проекти, вътрешен мониторинг
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и контрол. Общината е натрупала сериозен опит в разработването и изпълнението на
проекти и е изградила капацитет в тази област. НПО и бизнеса не се търсят като
партньори и източници на информация, а техните проекти и дейности също
допринасят за постигане целите на ОПР. За повишаване степента на изпълнимост и
приложимост на ОПР предлагаме следните мерки: съгласуване на плана с
оперативните програми, като източници на средства, подобряване на оперативността
и изготвяне на Програма за реализация на ОПР с конкретни проекти, срокове и
отговорници.
ЗАКЛЮЧЕНИЯ
1. Белослав е най–малката община по територия в област Варна и Североизточния район на
България. Населението на Белослав бележи слабо намаление през последните години, но
в общината няма демографска криза. По данни от последното преброяване към
01.02.2011 г. населението на община Белослав е 11 023 души. Средната гъстота - 187
души на кв.км. е по-висока от средната гъстота на населението за област Варна, за СИР и
за страната. Безработицата в общината е сравнително ниска - 6,78% за 2010 г.
2. Развитието на общинската икономика е благоприятно повлияно от близостта на големия
административен и пристанищен център – Варна. Броят на предприятията в Белослав
през 2009 г. е 257. Най-голям относителен дял имат фирмите, работещи в областта на
търговията и услугите - 53%. Преобладаваща част от предприятията – 95% са микро с до
9 заети лица. В общината липсват средни и големи предприятия. Средната годишна
работна заплата в община Белослав нараства постояно през последните 5 години и
достига 6381 лева през 2009 г., при средна за страната - 7296 лева.
3. Визията на община Белослав звучи актуално и отговаря на приоритетите на НСРР, Плана
за развитие на СИР и визията на ОСР - Варна. Заложените приоритети, специфични цели
и мерки в ОПР също са актуални и съгласувани с регионалните, национални и
европейски стратегии за развитие. Те продължават да бъдат уместни по отношение на
основните нужди и проблеми на целевия район и не следва да се променят.
4. Община Белослав е постигнала напредък в изпълнението на ОПР за първите четири
години от прилагането на документа. За периода 2005-2010 г. са изпълнени успешно и
приключени 46 общински проекта на обща стойност 45 387 822.15 лева. На етапа на
междинната оценка в процес на изпълнение са 3 проекта за 4 330 670,67 лева. Изготвени
са 3 нови проектни предложения, които очакват финансиране на обща стойност 7 669
131,94 лева.
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5. Най-голям напредък в изпълнението на ОПР е постигнат по Приоритет 2: Развитие на
техническата и социална инфраструктура, който отбелязва техническото изпълнение
на база брой отчетени проекти и дейности - 51% и финансово изпълнение на
предвидените инвестиции в индикативната финансова таблица - 50%. Приоритет 4:
Укрепване на институционалния капацитет на общинската администрация също
отбелязва сериозен напредък 33% - техническо изпълнение и финансово преизпълнение
със 162 %. Приоритет 1 и Приоритет 3 също имат известен напредък по отношение на
техническото изпълнение, но много малко инвестиции и слаба финансова реализация.
6. Най-видимия ефект и въздействие от прилагането на ОПР в община Белослав за периода
2005-2010 г. дават инвестициите в инфраструктурата – ремонт на улици и пътища,
подобряване на ВиК и Канализационните мрежи, обновяване и саниране на обществени
сгради, благоустрояване, озеленяване и др.
7. В ОПР на община Белослав са заложени 19 индикатора за мониторинг и оценка на
изпълнението. По-голямата част от тях са измерими, добре формулирани и не следва да
се променят. Необходимо е да се добавят и нови индикатори, тъй като в този обем те не
са достатъчни да оценят и измерят напредъка в изпълнението на плана в пълния обем на
заложените приоритети, цели и мерки.
8. В Община Белослав е създадена добра организация за прилагане и изпълнение на ОПР
от гледна точка на планирани и реализирани проекти, вътрешен мониторинг и контрол.
НПО и бизнеса не се търсят като партньори и източници на информация, а техните
проекти и дейности също допринасят за постигане целите на ОПР.
ПРЕПОРЪКИ
Последните тенденции в развитието на Белослав показват (макар и колебливо)
подобрение на социално-икономическото развитие на общината, което се нуждае от
стимули за ускоряване на растежа и устойчивостта. Потребностите от “коригиращи” и
подкрепящи публични намеси в развитието на общината са се увеличили през последните
години. Необходимо е ново териториално насочване на мерките и подобрена координация,
за да се постигнат трайни и осезаеми промени в желаните насоки и успешно изпълнение на
целите и приоритетите на Общинския план за развитие 2007-2013 г.
На тази основа, стратегията за развитие на общината за оставащия период до 2013 г.
следва да бъде подкрепяща по отношение на желания териториален баланс в развитието на
общината и протичането на демографските процеси, агресивна по отношение на
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необходимите предпоставки за развитие на икономиката и стабилизираща по отношение
изграждането и обновяването на инфраструктурите.
В резултат на проведената междинна оценка за изпълнение на ОПР – Белослав имаме
следните препоръки:
1. ОПР да се актуализира за оставащия период на неговото действие до 2013 г. и да се
изготви Актуализиран документ за изпълнение на ОПР и като приложение към
него Програма за изпълнение на плана до 2013 г., в която целите да се обвържат с
конкретни дейности, мерки и срокове.
2. В актуализирания документ на ОПР да се добавят още индикаторите за
мониторинг и оценка на изпълнението.
3. Да се актуализира индикативната финансова таблица на ОПР и да се включат
оперативните програми, по които Община Белослав е бенефициент като източници
на средства за конкретни мерки, дейности и проекти.
4. Да се търсят нови възможности за кандидатстване за финансиране на готовите
проекти на общината, с цел реализация до 2013 г.
5. Визията, приоритетите и целите на ОПР да се запазят в сегашния си вид.
6. Да се изготвят Програми за партньорство с бизнеса и НПО и Стратегия за
икономическо развитие. Общината да намали административните бариери пред
бизнеса, да съдейства за привличането на инвестиции в района и да се включи
активно в инвестиционни форуми, на които да презентира възможностите на
местната икономика.
7. Да се популяризира ОПР сред гражданите и да се насърчават бизнеса и НПО да
участват в процесите за усвояване на средства от европейските фондове, чрез
различни дейности и проекти, за да се повиши общия напредък по изпълнение на
заложените цели и приоритети.
8.

Да се засили контрола по изпълнението на ОПР от страна на Кмета на общината в
оставащия период на неговото действие до 2013 г.
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