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І. Общи условия за изпълнение на общинския план за развитие
промените в социално - икономическите условия в община Вършец.

и

в

частност

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.
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ІІ. Напредък по отношение на изпълнението на целите и приоритетите на Общинския
план за развитие, въз основа на индикаторите за наблюдение.
Към 2016 г. действащи за община Вършец бяха програмите с европейско
финансиране: ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г., Програма за развитие на
селските райони 2007-2013 г. и Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег –
Инструмент за предприсъединителна помощ България–Сърбия.
За реализирането на основната стратегическа цел в Общинския план за развитие са
определени стратегически приоритети, в които са концентрирани мерките за общинско
развитие. През 2016 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.

Финализирахме проект „Трансграничният потенциал като основа за устойчиво
развитие”, финансиран от Програмата за трансгранично сътрудничество по Инструмента за
предприсъединителна помощ България–Сърбия. Проектът е отчетен на 24.01.2016 г.
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).
Основните дейности по проекта са: развитие на нова социална инфраструкутра за
спортуване в Пирот; развитие на нова инфраструктура за спортуване във Вършец;
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 в гр. Вършец бе изградена и инсталирана изкуствена ледена пързалка;
велоалея по централния булевард «Република»;
подобрена и благоустроена
придружаващата инфраструктура, чрез изграждане на тротоари и зелени площи.
Общата стойност на проекта за безвъзмездна финансова помощ
е 1 199 658 лева, а бюджетът на община Вършец - 678 836,12 лева.
Мярка 4. Развитие на алтернативни форми на туризъм – културнопознавателен, селски, еко, спортен, приключенски, ловен, религиозен, фестивален и др.

Проект „Рекреационните и спортни обекти като туристически потенциал за
региона“, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег –
Инструмент за предприсъединителна помощ България–Сърбия. Проектът ще се реализира в
партньорство със Спортен клуб Пирот – гр. Пирот.
Основните дейности по проекта са: реализиране на атракционен „въжен парк” в град
Вършец; реализиране на рекреативни и спортни обекти в град Вършец, а именно: 2
модерни детски площадки, 2 бр. фитнес площадки на открито и 1 бр. скейтборд площадка
на открито; изграждане на увеселителен „адреналин” парк в град Пирот; разработване на
стратегически план за подобряване предлагането на спортен туризъм за трансграничния
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регион Вършец - Пирот; организиране на партньорски форум и обмен на участниците по
проекта; семинари и изграждане на капацитет; популяризиране на дейностите по проекта и
оценка на резултатите.
Проектът е на стойност 588 460,10 евро, като бюджетът на община Вършец е 287
093,73 евро.
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.
През отчетния период бяха разкрити общо 185 работни места по различни
европейски, национални и регионални програми и проекти за осигуряване на временна
заетост:

По ЕП “Нови възможности за грижа“ бяха назначени 58 бр. лични асистенти,
обслужващи 75 бр. потребители. Проектът е приключил м. май 2016 г.

По проект “Независим живот в община Вършец“ по ОП „Административен
капацитет“ бяха назначени 40 бр. домашни помощници, обслужващи 80 бр. потребители.
Проектът е стартирал м. ноември 2016 г. и ще приключи на 27.07.2018 г.

По Регионална програма за временна заетост - 7 бр. сметосъбирачи.
Срок на проекта: 01.10.2016 г. - 01.04.2017 г;

По европейски проект “Обучение и заетост за младите хора“- Програми за младежи
до 29-години бяха назначени: метачи - 28 бр.; градинари -7 бр.; работник туристическа
маркировка - 5 бр.; работник музей - 5 бр.; домакин сграда -7 бр., касиери - 8 бр.; общ
работник - 5 бр. Срок на проекта: от 18.02.2016 г. – 18.08.2016 г.

По НП «Хора с трайни увреждания» бяха заети 3 бр.
пазачи, 2 бр.
социоконсултанти, 1 бр. технически сътрудник и 1 бр. охранител.
Срок на проекта: м. октомври 2016 г. – м. октомври 2018 г.

По НП „Помощ при пенсиониране“ бе назначен 1 бр. чистач-хигиенист.
Срок на проекта: м. октомври 2016 г. – м. март 2018 г.

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

Мярка 3. Подобряване на достъпа до качествени социални услуги.

През м. април 2016 г. приключи проектът „Обществена трапезария”. 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.

Община Вършец сключи договор по проект „Осигуряване на топъл обяд в Община
Вършец”, финансиран по Оперативна програма за храни и/или основно материално
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подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се
лица в България за периода 2014-2020 г.
За срок от 10 месеца, считано от 01.08.2016 г. до 30.04.2017 г., на 130 бр. потребители
на услугата от гр. Вършец, кв. Заножене и селата: Д. Б. Речка, Г. Б. Речка, Д. Озирово, Г.
Озирово, Стояново, Черкаски, Спанчевци и Драганица е осигурен безплатно топъл обяд.
Общата стойност на проекта е 62 162 лева.

Проект „Нови възможности за грижа”, финансиран по Оперативна програма
"Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейския социален фонд.
Целите на проекта са: подобряване качеството на живот за хора с увреждания и хора
над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване на територията на община
Вършец; създаване на заетост, свързана с функционирането на новата социална услуга;
превенция на риска от институционализация на хората с увреждания и хора над 65 г. в
невъзможност за самообслужване на територията на община Вършец; предоставяне на
качествени интегрирани услуги в домашна среда чрез подбор, обучение, супервизия и
методическа подкрепа на персонала.
Проектът е на стойност 146 994 лв,
Проектът е отчетен м. май 2016 г.
 Организация на 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 2016 г. е 110 човека.
Проектът е отчетен м. май 2016 г.

Мярка 5. Интеграция на уязвимите групи и предотвратяване рисковете за социално
изключване.
Община Вършец продължи да спазва поетия ангажимент за стимулиране на
раждаемостта. През 2016 г. бе отпусната финансова помощ на 25 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 12 500 лв.

По Приоритет 7 - Подобряване на инфраструктурното осигуряване и достъпността.

Мярка 1. Доизграждане и развитие на местната транспортната инфраструктура.

 Ремонт на общински път MON 1092 Вършец – кв. Заножене – Спанчевци.
Ремонтните дейности са изпълнени в границите на гр. Вършец, кв. Заножене, ул.
„Република“, в участъка от ОТ406 до ОТ474. Извършено е изкърпване и цялостно
преасфалтиране на общо 8745,05 м2 от пътната настилка, на стойност 164 259,35 лв. с ДДС;
 Ремонт на общински път MON 1091 /III-162 Стояново – п.к. Главаци/Черкаски –
граница община (Вършец – Берковица) – Слатина – Ягодово (MON 2009) – в границите на с.
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Черкаски. Ремонтните дейности са изпълнени в границите на с. Черкаски, част от общински
път MON 1091 в участъка от ОТ117 до ОТ223. Извършено е изкърпване на 1072,54 м2 от
пътната настилка, на стойност 25 625,00 лв. с ДДС.

Ремонт на улици в гр. Вършец: извършено е изкърпване на единични дупки по
асфалтовите настилки на ул. „Република“, ул. „Тодорини кукли“, ул. „Цар Иван Асен II“, ул.
„Васил Левски“, ул. „Серафим Георгиев“, ул. „Елин Пелин“ и ул. „Константин Пенев“, с обща
площ 149,57 м2, както и цялостно преасфалтиране на ул. „Добри Чинтулов“ в участъка от ул.
„Серафим Георгиев“ до ул. „Република“, с площ 610,00 м2.
Стойността на тези дейности е 15 000,00 лв. с ДДС;

Мярка 4. Поддържане и развитие на градската среда.

Изграждане на изгребна яма и канализация на сградата в парка, гр. Вършец на
стойност 3000,00 лв. с ДДС;


Изграждане на приют за кучета в с. Черкаски, на стойност 14 000,00 лв. с ДДС;



Поставяне на санитарна кабина в парка, в УПИ V, кв. 76, гр. Вършец.


В с. Долно Озирово: освежаване на 3 бр. хоризонтална маркировка – пешеходни
пътеки тип «Зебра» на ул. «Първа» (м. Спирката), детската градина и пред храм «Пр. Илия»;
отстраняване на компроментирани пътни участъци – запълване с инертни материали;
частичен ремонт на покрива на бившето ОУ «Хр. Ботев»; оглед от комисия и премахване
(отсичане и кастрене) на 5 бр. дървета – общинска собственост, след подадени сигнали и
жалби от жители на селото.

В с. Горно Озирово: оформяне на короните на дърветата по улиците «Кирил и
Методий», «Райна Княгиня» и «Камен дол».

В с. Драганица: основен ремонт на библиотеката – подмяна на дървената дограма с
пластмасова, боядисване, циклене и боядисване на паркета.

В с. Черкаски: изкърпване на ул. «Христо Ботев» откъм с. Драганица до центъра на
селото; запълване на дупки на единадесет улици с фрезован асфалт; ремонт на покрива на
обществената тоалетна.
 В с. Стояново: ремонт на кабинета на кметския наместник – измазване на тавана,
боядисване на пода и варосване на стените; боядисване на беседката в парка; запълване на
дупките с фрезован асфалт по улиците «Първа», «Осма» и «Девета»; направа на
отводнителен канал от отворен тип на ул. «Осма».
 В с. Д. Б. Речка: вътрешно шпакловане и боядисване на кметството; циклене паркета на
кметството; изграждане на мост на ул. «Шестнадесета» в местността «Раков дол»; направа
на циментова замазка и пренареждане на тротоара пред автобусната спирка в центъра.
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В с. Г. Б. Речка: монтиране на беседка до Казана; направа на дървен парапет на моста
до Казана; ремонт на кметската стая; частичен ремонт на покрива на кметството;
освежаване фасадата на кметството; подмяна на счупена тръба за отпадни води през ул.
«Втора»; насипване с трошен камък дупките по ул. «Втора».

В кв. Заножене: отлети бордюри на зелените площи от eдната страна на бул.
«Република» от спирка «Млачище» до разклона на ул. «Младост»; асфалтиран пътя от
разклона за Профилакториума до центъра на кв. Заножене; подмяна на отводнителна
тръба, минаваща през пътя за «Центромед»; частичен ремонт на покрива на детската
градина; запълване с фрезован асфалт на дупките по улиците, които не са асфалтирани;
насипване с кариерен пясък на дупките до местността «Зелени дел».
По Приоритет 8 - Опазване и подобряване на околната среда.
Мярка 1. Подобряване качествените характеристики на околната среда.

През 2016 г. продължи работата на общината по проект "Първоначално залесяване
на неземеделски земи в община Вършец”. Проектът е финансиран от Програмата за
развитие на селските райони 2007-2013 г. по мярка 223 «Първоначално залесяване на
неземеделски земи», като безвъзмездната финансова помощ от Програмата е 100 % и е на
обща стойност 392 512 лева.
По проекта са залесени общо 427,66 дка общински изоставени земеделски земи в
землищата на с. Стояново, с. Черкаски и с. Спанчевци. 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. Завършихме втория
етап на проекта, като са залесени поземлени имоти в землищата на с. Черкаски, с. Стояново
и с. Спанчевци. Към декември 2016 г. се извърши и отглеждането и попълването на
културите за втората година от последващото поддържане на горските култури.

В депото за твърди битови отпадъци в Монтана през 2016 г. са извозени 2 155 тона
смесени битови отпадъци и 2 160 тона други отпадъци от механично третиране на
отпадъци.

По Приоритет 9 - Укрепване на административния капацитет на местната администрация
и развитие на сътрудничество.

Мярка 1. Повишаване капацитета на общинската администрация.
 През 2016 г. 11 служители от Общинската администрация взеха участие в
професионални обучения по 10 теми, организирани от ИПА, МРРБ, НСОРБ.
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Приоритет
Приоритет 1
Оползотворяван
е на местния
туристически
потенциал

Приоритет 5
Подобряване

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

Дейност
Изградена и
инсталирана
изкуствена
ледена
пързалка с
площ от 300
кв.м. и
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.

Проект
1.„Трансграничният
потенциал като
основа за устойчиво
развитие”

Мярка 4
Развитие на
алтернативни
форми на
туризъм –
културнопознавателен,
селски, еко,
спортен,
приключенски,
ловен,
религиозен,
фестивален и др.

Сключен
договор за
финансиране
изграждането
на
атракционен
„въжен парк” в
град Вършец;
реализиране
на
рекреативни и
спортни
обекти в град
Вършец: 2
модерни
детски
площадки, 2
бр. фитнес
площадки на
открито и 1 бр.
скейтборд
площадка на
открито.

2. „Рекреационните
и спортни обекти
като туристически
потенциал за
региона“

Мярка 2
Подкрепа на

Разкрити общо
185 работни

Проект “Подкрепа
за независим живот

Съгласуваност
Съгласуваност
със
стратегията за
развитие на
туризма

Съгласуваност
със
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достъпа до
пазара на труда,
повишаване на
местната заетост
и доходите на
населението

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

места

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

Мярка 3
Подобряване на
достъпа до
качествени
социални услуги

Дейности по
обществена
трапезария за
72 бр.
бенефициенти
от общината;

в община Вършец,
НП «ОСПОЗ», НП
«Хора с трайни
увреждания», НП
„Помощ при
пенсиониране“,
Регионални
програми за
временна заетост,
Проект “Обучение и
заетост за младите
хора“по Програма
за младежи до 29годишна възраст, ЕП
“Нови възможности
за грижа“.
1.Проект
„Обществена
трапезария»;

Предоставен
безплатно на
топъл обяд на
130 бр.
потребители
на услугата

2.Проект
„Осигуряване на
топъл обяд в
община Вършец”;

Подобряване
качеството на
живот на 80
бенефициенти
- хора с
увреждания и
хора над 65 г. с
ограничения
или в
невъзможност
за
самообслужва
не; създаване
на 40 работни
места за
домашни
помощници;

3. Проект „Нови
възможности за
грижа”;

стратегията за
интеграция на
малцинствата,
стратегия за
развитие на
социалните
услуги;
стратегия за
развитие на
туризма;

Съгласуваност
със
стратегията за
интеграция на
малцинствата,
стратегия за
развитие на
социалните
услуги
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Приоритет 8
Опазване и
подобряване на
околната среда.

Мярка 1
Подобряване
качествените
характеристики
на околната
среда

Организация
на социален
патронаж за
110 възрастни
и болни хора
от общината
Залесени са
общо 427,66
дка общински
изоставени
земеделски
земи в
землищата на
с. Стояново, с.
Черкаски и с.
Спанчевци.
Към декември
2016
г.
се
извърши
и
отглеждането
и попълването
на културите за
втората година
от
последващото
поддържане
на
горските
култури.

4.Домашен
социален патронаж

„Първоначално
залесяване на
неземеделски земи
в община Вършец”

Съгласуваност
със
стратегията за
развитие на
туризма

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
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 2016 г.:
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- Брой създадени/подобрени туристически атракции - 0;
- Брой създадени туристически дестинации на база културно-историческо наследство - 0 ;
- Брой рехабилитирани/модернизирани здравни и социални заведения - 1;
- Брой модернизирани и реконструирани сгради и обекти на културата - 0;
- Брой реконструирани образователни заведения - 0;
- Служители, преминали курсове за повишаване на квалификацията на работещите в
областните и общинските администрации - брой и относителен дял в % - 11 служители;
21 %;
- Население с подобрен транспортен достъп - относителен дял в % - 0 %;
- Рехабилитирана/реконструирана пътна мрежа, в км – ремонтирана 1,400 км пътна и
улична мрежа;
- Разширена и реконструирана ВиК мрежа (км) – 0 км ;
- Създадени/обновени градски зелени площи (относителен дял в %) от зелените площи –
0 %;
- Брой проекти за подобряване качеството на средата и живота в селските райони – 6
проекта по Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г., ОП «Развитие на
човешките ресурси» 2014 – 2020 г.,, Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег
– Инструмент за предприсъединителна помощ България–Сърбия, Оперативна програма за
храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско
подпомагане на най-нуждаещите се лица в България за периода 2014-2020 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.

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 20142020 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 .
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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 2016 г. е приет с
Решение № 390 на ОбС – Вършец, Протокол №26/ 31.03.2017 г.
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