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           СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ 

 СЪКРАЩЕНИЕ  ЗНАЧЕНИЕ 
   АЕ Английски език 

БАБХ Българска агенция по безопасност на храните 

БАН Българска академия на науките 

БВП Брутен вътрешен продукт 

ВЕЦ Водно-електрическа централа 

ДАЗД Държавна агенция за закрила на детето 

ДБТ Дирекция „Бюро по труда" 

ДДД Дезинфекция, Дезинсекция, Дератизация 

ДДЛРГ Дом за деца лишени от родителски грижи 

ДМА Дълготрайни материални активи 
ЕС Европейски съюз 

ЕСФ Европейски социален фонд 

ЗА Закон за администрацията 

ЗДН Закон за допитване на народа 

ЗМСМА Закон за местното самоуправление и местната администрация 
ЗРР Закона за регионалното развитие 

ЗУО Закон за управление на отпадъците 

ИЗП Използваната земеделска площ 

И КТ Информационни и комуникационни технологии 

ИПА Институт по публична администрация 

ИПН Институт за правни науки 

КНСБ Конфедерация на независимите синдикати в България 

КПА Крупни производствени аварии 
МБАЛ Многопрофилна болница за активно лечение 

МДААР Министерство на държавната администрация и 

административната реформа 

МОМН Министерство на образованието, младежта и науката 

МОСВ Министерство на околната среда и водите 

МПС Моторно превозно средство 

МРР Министерство на регионалното развитие 

МТСП Министерство на труда и социалната политика 

МЦ Медицински център 

НАП Национална агенция по приходите 

НДЕ Норми на допустими емисии 

НИРД Научно-изследователската и развойна дейност 
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НН Ниско напрежение 

НП Национална програма 
НПКДА Наредбата за прилагане на Класификатора на длъжностите в 

администрацията 
НПО Неправителствена организация 

НСИ Национален статистически институт 

НСРР Националната стратегия за регионално развитие на Р България 

НСУП Национално сдружение за управление на проекти 

НУ Начално училище 
НЧ Народно читалище 

ОВОС Оценка въздействието върху околната среда 

ОДЗ Обединено детско заведение 

ОДК Общински детски комплекс 
ОПОС Оперативна програма "Околна среда" 

ОПР Общински план за развитие 

ОПРР Оперативна програма "Регионално развитие" 

ОПРЧР Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 

ОСР Областна стратегия за развитие 

ОУ Основно училище 

ПГТ Професионална гимназия по транспорт 

ПДК Пределно допустими концентрации 

ППЗРР Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие 

ПСОВ Пречиствателна станция за отпадъчни води 
ПУДОС Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната 

среда 

ПЧИ Преки чуждестранни инвестиции 
ПЧП Публично-частно партньорство 

РИОСВ Регионална инспекция по околната среда и водите 

РЗИ Регионална здравна инспекция 
РП Районна подстанция 

РПМ Републиканска пътна мрежа 

РПР Регионален план за развитие 
РС Регионален съвет 

РУ Регионално управление 

СМП Специализирана медицинска помощ 

СН Средно напрежение 

СОУ Средно общообразователно училище 
ТБО Твърди битови отпадъци 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

1.1. Нормативно основание за разработване на междинната оценка 

Настоящият документ е създаден във връзка с изпълнение на договор за услуга, с 

предмет: "Извършване на консултантски услуги по изготвяне на междинна оценка на 

общински план за развитие 2014-2020 г. на Община Брезник" и се изпълнява във връзка 

с нормативните изисквания на действащото законодателство. 

Съгласно нормативните изисквания на действащото законодателство, междинната 

оценката (МО) на изпълнението на Общинския план за развитие (ОПР) има за цел да се 

установи напредъка по реализацията на целите и приоритетите на ОПР, да бъдат 

оценени постигнатите първоначалните резултати от изпълнението на плана, степента на 

постигане на целите, ефективността и ефикасността на използваните ресурси, като 

съдържа изводи и препоръки за актуализация на ОПР. Междинната оценката на 

изпълнението на ОПР 2014-2020 служи за установяване на проблеми в изпълнението на 

плана и за своевременни решения за промени в политиката за местно развитие (ако е 

необходимо), за да бъде тя по-ефективна. По този начин междинната оценка е 

ключов инструмент за оценка на изпълнението на ОПР и представлява логическо 

продължение на предходните годишни доклади. 

Междинната оценка на ОПР 2014-2020 на Община Брезник включва следните 

компоненти: 

• оценка на първоначалните резултати от изпълнението на плана; 

• оценка на степента на постигане на целите; 

• оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси; 

• изводи и препоръки за актуализация на ОПР 2014-2020 

 

Междинната оценка синтезира дейностите по събиране и обработка на информация, 

приложение на системата от индикатори, формулиране на насоки за корекция на плана. 

Изводите на междинната оценка отвеждат до евентуалната актуализация на ОПР. 

Главните причини за промяна на плана могат да бъдат продиктувани от динамичните 

социални и икономически процеси на общинско ниво, заедно с възникнали съществени 

изменения в екологичната обстановка. Към тези обстоятелства се присъединяват и 

важни промени в законодателната и стратегическата рамка - набора от европейските и 

националните нормативни и стратегически документи, основните политики и 

секторните планове и програми. 

 

1.2 Цели и съдържание на оценката 

 
Оценката на цялостното изпълнение на ОПР на Община Брезник има за цел: 
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1.2.1. Да се формулират направени препоръки за: 

• необходимостта от промени по отношение на ОПР, които да се използват 

за актуализирането на ОПР за остатъка от периода до 2020 г., както и при 

подготовката на ОПР за следващия период; 

• необходимите действия на административните структури за развитие във 

връзка с по-нататьшното изпълнение на ОПР; 

•  подобряване на действията по прилагането на принципа на партньорство 

и осигуряване на информация и публичност за изпълнението на ОПР. 

 

1.2.2. Да се подобри организацията и координацията на компетентните 

органи за изпълнение на ОПР 

За постигане на тези цели, междинната оценка на ОПР на община Брезник съдържа: 

• Оценка на изпълнението на ОПР: 

✓ оценка на първоначалните резултати от изпълнението на ОПР; 

✓ оценка на степента на постигане на съответните целите на ОПР. 

• Оценка на координацията на ОПР: 

✓ съгласуваност на ОПР с планове, стратегии и политики на регионалното 

развитие от по-високо ниво; 

✓  по отношение на системата на изпълнение, наблюдение, контрол и оценка; 

✓ по отношение механизма за планиране, координиране и подготовка на 

проекти; 

✓ по отношение на мерките за осигуряване на информация и публичност на 

действията по изпълнение на ОПР; 

✓ по отношение на мерките за постигане на необходимото съответствие на ОПР 

със секторните политики, планове и програми; 

✓ по отношение на прилагане принципа на партньорство с местната 

общественост и с други общини. 

• Оценка на стратегията на ОПР: 

✓ оценка на стратегията по отношение на промените в социално- 

икономическите тенденции; 

✓ валидност на анализа на силните и слабите страни и потенциала за развитие; 

✓ релевантност и консистентност на стратегията на ОПР. 

• Оценка на ефективността и ефикасността на използването на финансовите 

ресурси: 

✓ използване на възможностите за финансиране от националния бюджет и ОП; 

✓ управление на собствените финансови ресурси (бюджет на общината). 

• Изводи и препоръки за актуализация на ОПР и за разработване на документи за 

следващия планов период след 2020 г. 
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1.3. Контекст за разработването на междинната оценка 

Междинната оценка на ОПР за община Брезник е разработена съобразно насоките и 

оценките на редица документи на европейско, национално и регионално ниво. 

1.3.1. Стратегия „Европа 2020" и Кохезионната политика на ЕС за 2014 - 2020 г. 

Целта на Стратегията „Европа 2020" е превръщането на Европейския съюз в 

интелигентна, устойчива и приобщаваща икономика с високи равнища на заетост, 

производителност и социално сближаване. Тази стратегия има три приоритета за 

развитие, насочени към изграждане на социалната пазарна икономика на Европа за 21-ви 

век: 

• интелигентен растеж: изграждане на икономика, основаваща се на знания и 

иновации; 

• устойчив растеж: насърчаване на по-екологична и по-конкурентоспособна 

икономика с по-ефективно използване на ресурсите; 

•  приобщаващ растеж: стимулиране на икономика с високи равнища на 

заетост, която да доведе до социално и териториално сближаване. 

 
В обхвата на тези три приоритета са очертани пет водещи цели: 

• заетост за 75% от хората на възраст 20 - 64 г.; 

• инвестиции в научноизследователска и развойна дейност - 3% от БВП на 

ЕС; 

•  постигане на целите „20/20/20" по отношение на климата и енергията: 

✓  20 % намаляване на вредните емисии; 

✓  20 % възобновяеми източници на енергия; 

✓ 20 %  по-малко загуби на енергия (енергийна ефективност). 

• дял на преждевременно напусналите училище под 10% и дял на младото 

поколение с висше образование с най-малко 40%; 

•  намаление на застрашените от бедност с 20 млн. 

 

Стратегията на ЕС за растеж и заетост „Европа 2020" определя в голяма степен рамката 

на бъдещото икономическо развитие на България. С нея се уточняват приоритетите и 

целите на европейската икономика до 2020 г. Българското правителство определи 

националните цели за изпълнението: 

• повишаване до 76% заетостта на жените и мъжете на възраст от 20 - 64 

години; 

• увеличаване равнището на комбинираните (публични и частни) инвестиции 

в областта на научноизследователската и развойна дейност в рамките от 

1,4% до 2% от БВП; 
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• намаляване емисиите на парникови газове с 20%, в сравнение с нивата от 

1990г. и увеличаване до 16% дела на енергията от възобновяеми източници 

в брутното крайно потребление на енергия; 

• подобряването на енергийната ефективност приблизително с 25% и 

намаляването с 50% на енергийната интензивност на БВП до 2020 година; 

• снижаване под 11% на дела на преждевременно напусналите училище и 

увеличаване до 36% на дела на лицата на възраст от 30 до 34 години със 

завършено висше образование. 

 
1.3.2. Шести кохезионен доклад 

Шестия доклад на Комисията за икономическото, социалното и териториалното 

сближаване показва, че политиката на сближаване на ЕС е допринесла: 

• за подобряване на капацитета на стопанския сектор; 

•  за изграждането на много километри пътища и железопътни линии, като 

по този начин са подобрени транспортните връзки в региони на ЕС; 

• за подобряване на достъпа до пазара на труда в ЕС и за по-доброто 

интегриране на уязвими социални групи към обществото; 

• за опазване на околната среда, най-вече чрез съфинансиране на 

изграждането на екологична инфраструктура. 

 

Тези постижения са помогнали, сочи доклада, за подобряване на структурата на 

икономиките на ЕС, като същевременно са насърчавали приобщаващия и устойчив 

модел на развитие в Европейския съюз. Подкрепата на политиката на сближаване е 

повишила значително ефективността на предприятията, особено МСП и е повишила 

техните инвестиции и заетост, както и извършваните от тях научни изследвания и 

развитие, и техния капацитет за внедряване на иновации. Инвестициите в транспортната 

инфраструктура, направени като част от съгласувана стратегия, показват положителен 

ефект върху регионалното развитие. 

1.3.3. Кохезионна политика на ЕС за периода 2014-2020 г. 

Настоящата разработка е оценка на постигнатото в рамките на ОПР на община Брезник, 

отчитайки новите тенденции за интегрирано планиране и териториално сближаване в 

съответствие с развитието на политиката на ЕС през периода 2014-2020. 

ОПР съдържа множество разнообразни проекти, които обикновено изискват 

финансиране от различни европейски фондове, разпределени между различните 

оперативни програми, което от своя страна е трудно от организационна гледна точка. В 

периода 2014-2020 г. ЕК планира изрично да насърчава програми за интегрирано 

териториално развитие чрез нов инструмент, така наречените "интегрирани 

териториални инвестиции"(ИТИ). Важно е да се подчертае, че ИТИ могат да се 

използват ефективно само ако съответният географски район разполага с интегрирана, 



  
  

10 
 

МЕЖДИННА ОЦЕНКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ 

ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БРЕЗНИК ЗА ПЕРИОДА 

2014-2020 

междусекторна териториална стратегия. 

При разработването на МО се обръща внимание на изискването от страна на ЕС, 

средствата от политиката на сближаване да се концентрират в съответствие с общите 

стратегически приоритети на ЕС, както и с целите и приоритетите на следващите 

национални и регионални програми на България. 

1.3.4. Национална стратегия за регионално развитие 2012-2022 г 

Националната стратегия за регионално развитие за периода 2012 - 2022г. е основният 

документ, който определя стратегическата рамка на държавната политика за постигане 

на балансирано и устойчиво развитие на районите на страната и за преодоляване на 

вътрешнорегионалните и междурегионалните различия в контекста на общоевропейската 

политика за сближаване. Тази стратегия очертава националните измерения за постигане 

на европейските приоритети за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. Тя 

определя дългосрочните цели и приоритети на политиката за регионално развитие, която 

от своя страна осигурява териториалното измерение на секторните политики и съдейства 

за тяхното синхронизиране. НСРР очертава рамката и дава насоки за разработването на 

документите за регионално развитие за периода 2014 -2020 г. на регионално, областно и 

общинско ниво. 

Според йерархизацията на градовете, заложена в стратегията, град Брезник е определен 

като град от четвърто ниво - малки градове с микрорегионално значение, а най-големият 

близък притегателен център е град Перник. 

Градовете от 4-то ниво имат изключително важна роля за периферните селски райони, 

предлагат работни места и основни публични услуги на повече от една община. 

НСРР дефинира визията за регионално развитие за периода 2012 - 2022 г.: „Българските 

райони - привлекателни за живеене, ефективно използващи своя потенциал за постигане 

на устойчив растеж, създаване на нови работни места, бизнес и туризъм, със съхранено 

природно и културно наследство". Желаният резултат се очаква да бъде постигнат чрез 

многосекторни действия, насочени в един фокус - сближаване, което има три аспекта - 

икономическо, социално и териториално сближаване, както и три нива - европейско - с 

регионите на ЕС, национално - между българските райони и вътрешно регионално - 

между общините в отделните райони. 

В съответствие с тази постановка - икономическо, социално и териториално сближаване 

на европейско, национално и регионално ниво - в стратегията е изведена Главната 

стратегическа цел, а именно: „Постигане на устойчиво интегрирано и балансирано 

регионално развитие с използване на местния потенциал и сближаване на районите в 

икономически, социален и териториален аспект." 

За постигането на тази цел е необходимо усилията да бъдат фокусирани върху ефективно 

използване на специфичните регионални потенциали, засилване на конкурентните им 

предимства и премахване на бариерите за развитието им. 

Основавайки се на главната стратегическа цел, НСРР поставя и четири конкретни 
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стратегически цели на регионалното развитие в България в периода до 2022 г., които 

следва да намират отражение в стратегическата част на ОПР: 

• Стратегическа цел 1. Развитие на местната икономика чрез ефективно 

използване на ресурсите и привличане на инвестиции в сферата на 

промишлеността, аграрния сектор и туризма.  

• Стратегическа цел 2. Балансирано пространствено развитие чрез подобряване 

на техническата инфраструктура и устройственото планиране, разширяване на 

възможностите за териториален достъп, свързаност и укрепване на 

икономическия потенциал  

• Стратегическа цел 3. Подобряване на качествата и използването на човешките 

ресурси  

• Стратегическа цел 4. Опазване на околната среда 

 
1.3.5. Национална концепция за пространствено развитие 

Националната концепция за пространствено развитие за периода 2013 - 2025 г. дава 

насоките за устройство, управление и опазване на националната територия и акватория и 

създава предпоставки за пространствено ориентиране и координиране на секторните 

политики. Водеща е постановката за подпомагане на балансирано териториално 

развитие чрез поддържане на йерархична система от градове-центрове на национално и 

регионално равнище като средство за намаляване на изразените териториални разлики в 

икономическото развитие. 

При разработването на Общинския план за развитие на Община Брезник 2014 -2020 г., 

концепцията е използвана като основа и регулатор за постигане на комплексно, 

интегрирано планиране на регионалното ниво в контекста на националното и 

общоевропейското пространствено развитие. 

 

 

1.1.1  Регионален план за развитие на Югозападен район за планиране  

2014 - 2020 г. 

В Регионалния план за развитие са отчетени специфичните дългосрочни цели и 

приоритетите за развитие на областите и общините, включени в териториалния обхват 

на района. 

ОПР Брезник гарантира връзката между регионалния и местния стратегически контекст 

за развитие, като на практика се интегрират плановите подходи „отдолу- нагоре" и 

„отгоре-надолу 

1.1.2 Стратегия на развитие Област Перник 2014-2020 г. 

За да бъде осигурено развитие на териториалното сътрудничество между общини и 

региони е спазено съответствието на целите и приоритетите за общинско развитие с 

приоритетите на областно ниво. 



  
  

12 
 

МЕЖДИННА ОЦЕНКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ 

ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БРЕЗНИК ЗА ПЕРИОДА 

2014-2020 

 

 

1.3.8. Съпоставка на статистически резултати: 
 
 
В състава на Брезнишка община са включени 34 села, 25 махали и един град. Граничи с 

общините Перник, Трън, Земен, Ковачевци, Сливница, Драгоман, Божурище. Град 

Брезник отстои на 50 км от гр. София и на 18 км от областния център – гр. Перник. 

Населението на общината наброява 6367 жители и е 5,7% от населението на 

областта. Средната гъстота на населението в общината е 18,6 жители на кв.км., при 

средна гъстота за страната 69 жители на кв. км. Съотношението градско-селско 

население е 55% - 45 % с подчертана тенденция да намалява в селата, като в някой от 

тях то е до степен обезлюдяване. 

 

Таблица 1:  Брой жители към 03.02.2015 г. 

 

№ Населено място 
Брой жители 

(по настоящ адрес) 

1 с. Арзан  8 

2 с. Бабица  35 

3 с. Банище  54 

4 с. Бегуновци  126 

5 с. Билинци 7 

6 гр. Брезник 4070 

7 с. Брезнишки извор 40 

8 с. Брусник  11 

9 с. Велковци  199 

10 с. Видрица 27 

11 с. Гигинци 142 

12 с. Гоз  5 

13 с. Горна Секирна 24 

14 с. Горни Романци 26 

15 с. Гърло 77 

16 с. Долна Секирна 215 

17 с. Долни Романци 10 

18 с. Душинци 17 

19 с. Завала  20 

20 с. Конска 111 

21 с. Кошарево  244 

22 с. Красава  28 

23 с. Кривонос 13 

24 с. Муртинци 22 

25 с. Непразненци 56 

26 с. Ноевци  552 

27 с. Озърновци 1 

28 с. Ребро 81 

http://bg.guide-bulgaria.com/SW/Pernik/Breznik/Arzan
http://bg.guide-bulgaria.com/SW/Pernik/Breznik/Babitsa
http://bg.guide-bulgaria.com/SW/Pernik/Breznik/Banishte
http://bg.guide-bulgaria.com/SW/Pernik/Breznik/Begunovtsi
http://bg.guide-bulgaria.com/SW/Pernik/Breznik/Bilintsi
http://bg.guide-bulgaria.com/SW/Pernik/Breznik/Breznik
http://bg.guide-bulgaria.com/SW/Pernik/Breznik/Breznishki_izvor
http://bg.guide-bulgaria.com/SW/Pernik/Breznik/Brusnik
http://bg.guide-bulgaria.com/SW/Pernik/Breznik/Velkovtsi
http://bg.guide-bulgaria.com/SW/Pernik/Breznik/Vidritsa
http://bg.guide-bulgaria.com/SW/Pernik/Breznik/Gigintsi
http://bg.guide-bulgaria.com/SW/Pernik/Breznik/Goz
http://bg.guide-bulgaria.com/SW/Pernik/Breznik/Gorna_Sekirna
http://bg.guide-bulgaria.com/SW/Pernik/Breznik/Gorni_Romantsi
http://bg.guide-bulgaria.com/SW/Pernik/Breznik/Gurlo
http://bg.guide-bulgaria.com/SW/Pernik/Breznik/Dolna_Sekirna
http://bg.guide-bulgaria.com/SW/Pernik/Breznik/Dolni_Romantsi
http://bg.guide-bulgaria.com/SW/Pernik/Breznik/Dushintsi
http://bg.guide-bulgaria.com/SW/Pernik/Breznik/Zavala
http://bg.guide-bulgaria.com/SW/Pernik/Breznik/Konska
http://bg.guide-bulgaria.com/SW/Pernik/Breznik/Kosharevo
http://bg.guide-bulgaria.com/SW/Pernik/Breznik/Krasava
http://bg.guide-bulgaria.com/SW/Pernik/Breznik/Krivonos
http://bg.guide-bulgaria.com/SW/Pernik/Breznik/Murtintsi
http://bg.guide-bulgaria.com/SW/Pernik/Breznik/Nepraznentsi
http://bg.guide-bulgaria.com/SW/Pernik/Breznik/Noevtsi
http://bg.guide-bulgaria.com/SW/Pernik/Breznik/Ozarnovtsi
http://bg.guide-bulgaria.com/SW/Pernik/Breznik/Rebro
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1.1.2.1  

 

По данни от преброяването през 2011 г. (данни на НСИ) Община Брезник е с постоянно 

население от 6 474 души. 

Таблица 2:  Статистика на населението в България 

 

 

 

Община 
Средногодишно население 

общо в градовете в селата 
 

Общо за страната 
7 177 991 5 247 331 1930 660 

Перник 126 252 99 310 26 943 

Брезник 6 474 3 977 2 497 

Земен 2 635 1622 1013 

Ковачевци 1660 - 1660 

Перник 91892 77 713 14 179 

Радомир 19 543 13 646 5 897 

Трън 4 050 2 353 1697 

 

 

 

 

 

 

 

29 с. Режанци 89 

30 с. Ръжавец  11 

31 с. Садовик  112 

32 с. Слаковци 278 

33 с. Сопица 87 

34 с. Станьовци 83 

35 с. Ярославци  30 

Общ брой жители за 

общината към м.03.2015 г. 
6911 

http://bg.guide-bulgaria.com/SW/Pernik/Breznik/Rejantsi
http://bg.guide-bulgaria.com/SW/Pernik/Breznik/Rujavets
http://bg.guide-bulgaria.com/SW/Pernik/Breznik/Sadovik
http://bg.guide-bulgaria.com/SW/Pernik/Breznik/Slakovtsi
http://bg.guide-bulgaria.com/SW/Pernik/Breznik/Sopitsa
http://bg.guide-bulgaria.com/SW/Pernik/Breznik/Stanyovtsi
http://bg.guide-bulgaria.com/SW/Pernik/Breznik/Yaroslavtsi
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Таблица 3: Механично движение на населението по местоживеене 

 

 (брой) 

2011 2012 2013 2014 2015 

Механичен прираст 

Област 

Перник 

Общо -205 -218 -104 -221 -17 

В градовете -578 -325 -526 -600 -1033 

В селата 373 107 422 379 1016 

Брезник 

Общо 52 -23 -4 69 -85 

В градовете -64 -51 -93 -52 -198 

В селата 116 28 97 121 113 

 

Таблица 4: Естествено движение 

Населено място 

     

Естествено движение 

    

         

2007 г 2012 г. 

 

 

Брой 

население 
 

Родени Умрели 

Ест. 

прираст 

Брой 

население 

 

 

 

Родени Умрели 

Ест. 

прираст 

 

 

с.Ребро 111 0   5 -5 39  1 3 -2 

            

с.Режанци 134 1   6 -5 85  0 8 -8 

            

с.Ръжавец 36 0   2 -2 16  0 0 0 

            

с.Садовик 163 0   8 -8 100  0 9 -9 

            

с.Слаковци 343 1   8 -7 239  1 10 -9 

            

с.Сопица 120 0   4 -4 103  0 4 -4 

            

с.Станьовци 112 0   5 -5 60  0 8 -8 

            

с.Ярославци 28 0   2 -2 15  0 2 -2 
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Естествено движение 

    

           

   2007г 2012 г.  

 

Населено място 

  

Брой 

население 
 

Родени Умрели 

 

Ест. 

прираст 

 

Брой 

население 
 

Родени Умрели 

Ест. 

прираст 

   

    

Брезник 7854 45  176  -131 6662  46 258 -212 

с.Арзан 20 0  0  0 15  0 1 -1 

с.Бабица 46 0  0  0 28  0 1 -1 

с.Банище 85 0  2  -2 58  0 5 -5 

с.Бегуновци 158 0  5  -5 117  1 7 -6 

с.Билинци 19 0  0  0 5  0 0 0 

гр.Брезник 3952 35  69  -34 4081  34 116 -82 

с.Брезнишки извор 68 0  0  0 28  0 5 -5 

с.Брусник 15 0  0  0 3  0 1 -1 

с.Велковци 314 0  5  -5 203  0 8 -8 

с.Видрица 49 0  2  -2 18  0 0 0 

с.Гигинци 190 0  4  -4 118  2 8 -6 

с.Гоз 19 0  1  -1 9  0 0 0 

с.Горна Секирна 34 0  0  0 17  0 0 0 

с.Горни Романци 58 0  1  -1 29  0 1 -1 

с.Гърло 92 0  3  -3 60  1 6 -5 

с.Долна Секирна 267 0  10  -10 183  2 9 -7 

с.Долни Романци 16 0  1  -1 8  0 2 -2 

с.Душинци 32 0  1  -1 11  0 3 -3 

с.Завала 33 0  0  0 8  0 3 -3 

с.Конска 129 0  5  -5 102  1 2 -1 

с.Кошарево 354 2  12  -10 231  0 14 -14 

с.Красава 36 0  3  -3 13  0 1 -1 

с.Кривонос 30 0  0  0 8  0 0 0 

с.Муртинци 25 0  1  -1 12  0 1 -1 

с.Непразненци 58 0  3  -3 56  0 2 -2 

с.Ноевци 700 6  8  -2 580  3 18 -15 

с.Озърновци 8 0  0  0 4  0 0 0 
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ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БРЕЗНИК ЗА ПЕРИОДА 

2014-2020 

 

 

Основни изводи за Община Брезник на база статистическа информация: 

  

Брезник е административен, стопански и културен център на общината. В него 

живеят 4070  души, което представлява 58,9% от общия брой население. 

Като цяло демографското развитие на общината очертава няколко важни тенденции 

– висок темп на намаляване на населението; ниска раждаемост и висока обща смъртност, 

определящи висок отрицателен естествен прираст; намаляване на потенциала на 

трудоспособното население, обезлюдяване на села и значителна територия. 

След 10 години при сегашния темп на развитие на демографските процеси, 

населението на общината ще намалее да следните стойности: 6100 – 6200 души. Селата с 

население до 50 жители ще съставляват 65 – 70 % от общия брой, а някои от тях ще 

получат статут на махали. 

В основата на описаните демографски тенденции стоят социално-икономическите 

фактори , които се проявяват на областно и национално равнище. 

Като цяло, инфраструктурната изграденост на Брезник е сравнително добра, в това 

число – техническата и социалната. 
  

 

2. МЕТОДИКА НА РАБОТА ПРИ МО 

2.1. Методически подход 

Методическият инструментариум на междинната оценка включва използването на 

определени критерии за оценка, които характеризират потенциала за реализация и 

качеството на резултатите при изпълнението на Общински план за развитие на Община 

Брезник  2014 - 2020 г.: 

• Стратегическо съответствие и хармонизация с целите и приоритетите на 

политиката за регионално и местно развитие за текущия планов и програмен 

период; 

• Нормативно съответствие с принципите, правилата и стандартите за планиране 

на регионалното развитие, залегнали в националното законодателство за 

регионалното развитие; 

• Отразяване и влияние върху състоянието и промените в социално- 

икономическия профил на общината за наблюдавания период след 2014 г.; 

• Постигнати резултати, въздействие и цялостна ефективност на досегашното 

изпълнение на ОПР; 

• Ефективно и ефикасно използване на ресурсите за развитие на територията на 

общината; 

• Политическа и социална ангажираност, административен и институционален 

капацитет за прилагане на политиката за устойчиво интегрирано регионално и 

местно развитие; 

• Устойчивост на постигнатите желани ефекти - ще продължат ли те да 
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съществуват и отвъд времевия хоризонт на ОПР. 

 

2.2. Източници на информация 

 

След възлагане на дейността беше определена първичната информация, която е 

необходима да бъде събрана и в последствие анализирана. 

 

Основните източници на информация за междинната оценка на ОПР включват: 

 

Документи на ЕС: 

 

•  Стратегия „Европа 2020"; 

•  Шести кохезионен доклад на ЕК; 

•  Кохезионна политика на ЕС за периода 2014-2020 г 

•  Регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на 

общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, 

Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд 

за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство, 

обхванати от общата стратегическа рамка, и за определяне на общи разпоредби 

за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и 

Кохезионния фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006; 

 

Национални и регионални документи: 

•  НСРР 2012-2022 г.; 

•  РПР на ЮЗР; 

•  Областна стратегия за развитие на област Перник; 

 
Общински документи: 

• Общински план за развитие /ОПР/ на община Брезник 2014 - 2020 г.; 

• Бюджети на община Брезник и отчети за тяхното изпълнение; 

• Секторни стратегии и програми на общината; 

• Програма за управление на Общината; 

• Проекти на общината; 

 
Източници на статистическа информация: 

• Текуща статистика на НСИ; 

• Официалните данни от последно преброяване през 2011 г; 

• Данни от общинската администрация; 

• Официалните страници на УО на оперативните програми; 

• Официалната интернет страница на Европейския съюз, Евростат; 
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2.3. Подход на работа 

 

2.3.1. Събиране и обработване на необходимата информация 

При изготвянето на МО е приложен подход на комбиниране на външна експертна оценка и 

консултиране със заинтересованите страни. Приложените методите на изпълнение на МО са: 

2.3.2. Срещи и консултации 

Консултации с общинска администрация. 

2.3.3. Предоставяне на документи 

За анализа в МО бяха предоставените документи от страна на Възложителя - 

Община Брезник. 

2.3.4.Анализ и оценка 

Анализът и оценката е извършен на базата на: постигнати резултати, въздействие 

и цялостна ефективност на досегашното изпълнение на ОПР, ефективното и 

ефикасното разходване на ресурсите за развитие на територията на общината, 

политическата и социалната ангажираност, както и административния капацитет 

за прилагане на политиката за устойчиво интегрирано регионално и местно 

развитие, което представлява същинския критерий за оценка. 

2.3.5. Критерий за оценка 

 

• Обоснованост/съответствие и съгласуваност/ - до каква степен целите на 

ОПР съответстват на установените силни/ слаби страни и проблеми на 

общината; 

•  Ефективност - съществува ли и в каква степен е връзката между постигнатите 

резултати и поставените цели; 

• Ефикасност - степен на съответствие между ресурси (материални, човешки, 

финансови) и постигнати резултати; 

• Полезност - степен на обвързаност между постигнати резултати и вложени 

ресурси с поставените цели; 

• Устойчивост - степен на стабилност на постигнатите резултати във времето 

 

3. ПРЕГЛЕД НА ПРЕДХОДНИ ОЦЕНКИ НА ПЛАНА 

3.1. Предварителна оценка 

На етапа на разработването на общинския план за развитие е извършена предварителна (ех-

аntе) оценка на неговото съответствие, въздействие и приложимост и до момента ОПР не е 

оценяван от гледна точка на изпълнение. 

В плановия документ е постигнато значително съответствие между стратегическите цели и 

приоритети в разработените стратегически документи на национално ниво, регионално и 

областно ниво. 
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Таблица 5: Синергия между приоритетите 

          

 Приоритети на Стратегия Европа 2020    

Създаване на условия за развитие на местни 

общества на знанието 

Подпомагане развитието на вътрешния 

потенциал на местната икономика и пазари 

Развитие на местния пазар на труда 

Подкрепа на устойчиво развитие на местната 

общност и развитие 

 

 

        Приоритети на ОПР Брезник 2014-2020 

Добра бизнес-среда за развитие и повишаване 

конкурентоспособността на местната 

икономиката  
 

Балансирано териториално развитие чрез 

подобряване на базисната инфраструктура за 

териториален достъп, свързаност и провеждане 

на устройствена политика  

Подобряване на качествата на живот и на 

човешкия капитал  

Добро управление в полза на населението и 

бизнеса  

 

Видно от графиката и таблицата, може да се направи извода, че като цяло приоритетите и 

стратегическите цели, визирани в ОПР на община Брезник 2014-2020 година са съобразени 

и е налице синергия с целите и приоритетите на стратегията Европа 2020 и целите и 

приоритетите на областно, регионално и национално ниво. 
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Таблица 6: Синергия между целите на плановите документи 

 

 

 

 

 

 

СИНЕРГИЯ И ОБВЪРЗАНОСТ МЕЖДУ ЦЕЛИТЕ НА ПЛАНОВИТЕ ДОКУМЕНТИ 

НА ОБЩИНСКО, ОБЛАСТНО, РЕГИОНАЛНО И НАЦИОНАЛНО НИВО 

ОПР на 

община 

Брезник 

2014-2020 

Стратегическа цел 1. Развитие на местната икономика чрез 

ефективно използване на ресурсите и привличане на инвестиции в 

сферата на промишлеността, аграрния сектор и туризма.  

Стратегическа цел 2. Балансирано пространствено развитие чрез 

подобряване на техническата инфраструктура и устройственото 

планиране, разширяване на възможностите за териториален достъп, 

свързаност и укрепване на икономическия потенциал 

Стратегическа цел 3. Подобряване на качествата и използването на 

човешките ресурси  

Стратегическа цел 4. Опазване на околната среда 

ОСР на област 

Перник 2014 - 

2020 

СЦ 1: Достъпност и мобилност. 

СЦ 2: Интелигентно и устойчиво икономическо развитие. 

СЦ 3: Качество на живот. 

СЦ4: Устойчиво развитие и опазване на околната среда. 

РПР на 

Югозападен район 

за развитие 2014-

2020 

СЦ 1: Постигане на устойчив икономически растеж, чрез развитие на 

конкурентоспособна диверсифицирана регионална икономика. 

СЦ 2: Постигане на балансирано и устойчиво регионално развитие и 

укрепване на връзките между градските центрове и селските райони; 

СЦЗ: Икономическо, социално и пространствено сближаване с 

останалите региони в ЕС. 

НСРР на 

Република 

България 

2012-2020 

СЦ 1: Икономическо сближаване в европейски, национален и 

вътрешнорегионален план чрез развитие на собствения потенциал на 

районите и опазване на околната среда. 

СЦ 2: Социално сближаване и намаляване на регионалните 

диспропорции в социалната сфера чрез създаване на условия за 

развитие и реализация на човешкия капитал. 

СЦ 3: Териториално сближаване и развитие на трансграничното, 

междурегионалното и транснационалното сътрудничество. 

СЦ 4: Балансирано териториално развитие чрез укрепване на мрежата 

от градове-центрове, подобряване свързаността в районите и 

качеството на средата в населените места. 
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Фигура 1: М А Т Р И Ц А 
 

 

За съответствие на стратегическите цели и приоритети на ОПР на 

община Брезник -2014-2020 с целите и приоритетите в стратегическите и  
планови документи от по-високите йерархични нива по-високо ниво  

 

Наличие на съответствие с цел и приоритет в:   
Цели и приоритети на 

ОПР на община Брезник  
 
 

СЦ 1. “Създаване на добра  
бизнес среда за развитие и  
повишаване 

конкурентоспособността 

на икономиката“  
 
 
 
 
 
 
СЦ 2. „Балансирано 

устойчиво развитие, 

териториална свързаност и 

достъпност“  
 
 
 
 
 
 
 
 

СЦ 3. „Подобряване 

условията на живот, 

социалния климат и 

развитие на човешкия 

капитал“  

 
Областна стратегия за 

развитие на област 

Перник  
 
Стратегическа цел 2.  
„Интелигентно и 

устойчиво икономическо 

развитие“  
 
 
 
 
 
 
Стратегическа цел 1.  
„Достъпност и мобилност“  
Стратегическа цел 4 

„Устойчиво развитие и 

опазване на околната 

среда“  
 
 
 
 
 
 
 
 

Стратегическа цел 3  
„Качество на живота“  

 
Регионален план за 

развитие на Югозападен 

район  
 

Приоритет І. Повишаване 

конкурентоспособността на 

регионалната икономика  
 
Приоритет ІІ. Развитие на 

техническата 

инфраструктура  
Приоритет IІІ. Опазване и 

подобряване на 

състоянието на околната 

среда  
Приоритет ІV. 

Повишаване 

конкурентоспособността  
на човешките ресурси и 

подобряване качествата на 

урбанизираната среда   
Приоритет ІV.  
Повишаване 

конкурентоспособността 

на човешките ресурси и 

подобряване качествата на  
урбанизираната среда  

 

СЦ 4. „Подобряване на 

институционалната среда  
и на административния 

капацитет“  

  

 Приоритет 3 на  

Приоритет V. Укрепване  

Стратегическа цел 2 

 

  

на административния  

„Интелигентно и 

 

  

капацитет и развитие на  

устойчиво икономическо 

 

  

сътрудничеството  

развитие“ 
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4. ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПР 

4.1. Оценка на първоначалните резултати от изпълнението на ОПР 

Оценката на първоначалните резултати от изпълнението на ОПР се основава на 

проследяване изпълнението на заложените индикатори и проверка на изпълнението на 

заложените в плана мерки и дейности. 

4.1.1. Измерване динамиката на изпълнение на ОПР въз основа на 

регламентираните в него индикатори 

Основният обективен инструмент за проследяване на стратегическата част на ОПР и 

съвременните методи за наблюдение на стратегическото планиране е системата от 

индикатори. В ОПР Брезник системата от индикатори е структурирана в две основни 

направления - индикатори за въздействие и индикатори за резултат. Съвместно, двата 

типа индикатори позволяват да се определи степента на постигане на целите, 

заложени в ОПР на Община Брезник. 

Индикаторите за резултат разглеждат количествено измеримите мерки към 

специфичните цели по приоритетни области на плана. Индикаторите се фокусират 

върху предполагаемите резултати и следствия от предвидените дейности и 

проследяват динамиката в общинското развитие. 

Индикаторите за въздействие отчитат изпълнението на стратегическите цели и имат 

значение за цялостната оценка на ефективността на избраната стратегия и политика за 

устойчиво интегрирано местно развитие за съответния период. 

Някои от индикаторите обаче са трудно проследими или биха могли да дадат неточни 

или непълни резултати, като тези за Преките чуждестранни инвестиции или Дяла на 

местната продукция, реализирана на външния пазар. Някои от индикаторите нямат 

базова стойност, което прави тяхната оценка по-трудна. 

Като най-общи заключния относно изпълнението на приоритетите, може да се 

отбележи следното: 

На основата на така определените стратегически цели за развитие на община Брезник 

са формулирани и 4 приоритетни области (Приоритети на ОПР). В тях ще са насочени 

действията на всички заинтересовани страни за реализацията на стратегическите цели 

( респективна на ОПР на община Брезник) – местна власт, бизнес партньори, НПО и 

др. За постигане на интегрирано, устойчиво социално-икономическо и 

инфраструктурно развитие и съхранена, неувредена природна среда са определени 

следните приоритети (приоритетни области) на развитието. 

Приоритет 1. „Създаване на добра бизнес-среда за развитие и повишаване 

конкурентоспособността на местната икономиката“  

Негативните предизвикателства, породени от последиците от икономическата и 

финансова криза, проявили се след 2008 г. определи като „икономически 
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компенсатор“ аграрния сектор и някои от отраслите на обслужващата сфера. 

Свиването на индустриалния сектор, с намаляване на дейността на 

структуроопределящи за общината промишлени производства и закриване на някои 

от тях, се откри ниша за по-интензивно развитие на един от основните подотрасли на 

растениевъдството, а именно зърнопроизводството. Това се дължи на качествения 

поземлен ресурс в източната част на общината, навлизането на свежи инвестиции 

(основно по линия на европейските фондове) и на политиката за подпомагане на 

посочения подотрасъл. Туризмът, който бе с много ниска стартова база също бележи 

определен ръст, който обаче е далеч от възможностите за превръщането му 

структуроопределящ отрасъл в икономиката на общината.  

Формулираният приоритет за създаване на бизнес-среда за повишаване 

конкурентоспособността на местната икономика е свързан с диверсифициране на 

секторната и отраслова структура на икономиката. В аграрния сектор това налага да 

се използват възможностите за възстановяване позициите на общината в развитието 

на овощарството, на животновъдството. Пряко с тези подотрасли на селското 

стопанство са очертани и възможностите за възстановяване позициите на 

промишлени отрасли, преработващи селскостопански суровини (вкл. и малки 

преработващи предприятия).  

Община Брезник, разполага и с промишлени запаси от минерално-суровинни 

източници, които също следва да бъдат използвани, при прилагане на съвременни 

технологии, които не увреждат природната среда.  

Реализацията на приоритет 1 (чрез конкретизиращите го специфични подцели и 

включените в тях мерки) ще имат ефект в няколко направления – от една страна -

създаване на стабилна икономическа среда и на стабилна местна икономика, а от 

друга – повишаване на заетостта на населението, на неговите доходи от икономическа 

дейност, а от трета – ще доведе и до увеличаване на приходите в общинския бюджет.  

Приоритетът е свързан с провеждане на политики от страна на местните власти и на 

бизнеса за повишаване на предприемачеството, за подобряване привлекателността на 

общината за привличане на свеж инвестиционен ресурс.  

Приоритет 1 включва 4 специфични, подцели, които от своя страна са диференцирани 

на голям брой мерки (програми и проекти)  

Предварително заложените индикатори за проследяване са с различна степен на 

постигнатост, като преобладават негативните показатели (преки чуждестранни 

инвестиции) и цели на индикаторите. Забелязват се действия за частично изпълнение 

по някои индикатори, а за тези, които няма базова стойност и няма данни, е трудно 

отчитането на положителна или отрицателна стойност. Покачване се забелязва в 

разходите за ДМА. 
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Приоритет 2. „Балансирано териториално развитие чрез подобряване на 

базисната инфраструктура за териториален достъп, свързаност и провеждане на 

устройствена политика „  

Посоченият приоритет, в съдържателно отношение се припокрива в много висока 

степен с формулировката на Стратегическа цел - 2. Този приоритет е свързан с 

насоките за решаване на едни от сложните проблеми на общината – за 

незадоволителното състояние на базисната инфраструктура – пътна, водостопанска, 

енергийна, която е от значение не само за бизнеса, а и за населението. От друга 

страна, привеждането ѝ в ново качествено състояние е възможност за създаване на 

работни места.  

Стратегическата насока за по-добра обвързаност и улеснен достъп изисква и 

реализация на мерки (програми и проекти), осигурени със значителни по размер 

инвестиции. А това налага да се осъществят и съпътстващи мерки за подобряване на 

инвестиционната атрактивност и конкурентоспособност на общината. Проектите за 

развитие и модернизация на инфраструктурата се оценяват и от гледна точка на 

очакваното им въздействие върху околната среда.Така се постига и определен 

синергичен ефект от прилагане принципите на устойчивото развитие.В съдържателно 

отношение Приоритет 2 е обогатен и с мерки за провеждане на устройствена 

политика, като фактор за постигане на балансирано пространствено развитие 

(съчетание между двата основни планови документа на общинско ниво – ОПР и 

ОУПО). В този приоритет са очертани пет специфични подцели.  

За този приоритет проследяваните индикатори показват най-добро изпълнение. 

Изпълнени са проекти за реконструирани или подобрени общински пътища, 

рехабилитирани са улици, предприети са мерки по водоснабдителната и 

канализационната мрежа, обновена е 

инфраструктурата на ВиК. 

 

Приоритет 3. „Подобряване качествата на живот и на човешкия капитал“  

Този приоритет също е с разнообразен тематичен обхват и е с подчертан комплексен 

характер – включва инфраструктурни елементи и елементи на качествени 

характеристики на човешкия ресурс. Особеност във функционалната му 

характеристика е, че включва специфични подцели, които имат отношение към две от 

целите на плана – Стратегическа цел 2 и Стратегическа цел 3.  

Условията за добри качества на живот имат отношение и физическите характеристики 

на селищната среда (Стратегическа цел 2). Тук се включват редица мерки за по-добре 

благоустроени населени места – улични платна, тротоари, зелени площи и др.  

Наред с насоките за повишаване на заетостта се включват и такива за подобряване на 

образователното и квалификационното равнище на трудовия ресурс. Това е 

перманентен елемент на този приоритет.  

В развитието на социалната инфраструктура акцентът е поставен върху 

потребностите на лица със специфични социални потребности. Мерките в това 

направление са насочени към развитие на „резидентен“ тип социални услуги.  

Предприети са значителен брой дейности като са предоставени нови социални услуги 

в общината, като заедно с това са се увеличили потребителите им, сключени са 

договори за доставчици на социални услуги, обновени са обекти на читалища и музеи, 
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предприети са мерки за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сгради в 

общината,  

По отношение на отговарящите на Приоритет 3 индикатори, се наблюдава добро 

изпълнение на плана. Изпълнени са проекти, насърчаващи сътрудничеството между 

местни училища и бизнеса (1 проект), модернизирани са редица кабинети (в 8 

училища), насърчават се завършващите образование ученици от ромски произход, 

обучени са лица в програми за квалификация и преквалификация; новосъздадено е 

социално предприятие 1 на брой. Няма точни данни на % професионално насочени 

младежи в риск от социално изключване и младежи от маргинализираните общности, 

но предприетите мерки сочат за предприемане на адекватни действия в тази насока; 

реализирани проекти на млади фермери. 

 
Приоритет 4. „Добро управление в полза на населението и бизнеса“  

Административния капацитет е фактор за постигане на добро управление в полза на 

населението и бизнеса. Той включва действия както по стратегическото планиране и 

програмиране на местно (общинско) ниво, управление на процеса на реализация на 

секторните и на комплексните общински документи в сферата на стратегическото 

планиране.  

Важен момент в управлението на реализацията на ОПР е мониторинговата система – 

за наблюдение, анализ и оценки на изпълнението на съответните стратегически и 

планови документи.  

Доброто местно управление включва и дейности за подобряване на 

административното обслужване на населението и на бизнеса. Акцент в това 

направление се поставя върху новите технологии на управление – електронна 

администрация . Друг акцент на доброто управление е подобряване на 

сътрудничеството с бизнеса, Неправителствения сектор, което е израз на принципа за 

откритост и публичност на вземаните управленски решения.  

 

За този приоритет проследяваните индикатори показват по-скоро добро изпълнение. 

Въведени са в общината нови електронни услуги - по електронен път се извършват 

услуги по гражданска регистрация и услуги за местни данъци и такция, включително 

Община Брезник обръща внимание за подобряване на професионалните 

компетентности и умения на общинската администрация (за индикатора няма данни), 

изготвен е плана на настоящата междинна оценка - ОПР 2014-2020 (1 бр), изработен е 

общ устройствен план (1 бр), но няма данни за изготвени кадастрални 

карти,проведени са обществени консултации с местното население, изградени са 

партньорства с местният бизнес и НПО чрез ПЧП и МИГ. В резултат на доброто 

сътрудничество с Местна Инициативна Група Брезник -Трън са разработени  

проекти,късаещи: 

Договор № 49/3/3131136/05.08.14 за отпускане на финансова помощ по Мярка 4.1 
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„Прилагане на стратегии за местно развитие” по ПРСР за периода 2007-2013г от 

ЕЗФРСР във връзка с реализация на проект по мярка 313 „Насърчаване на 

туристическите дейности” по ПРСР, подкрекена от ЕЗФРСР, за извършване на 

дейностите по проект 49/3/3131136 „ Център за временни изложения с туристическа и 

информационна цел в читалище „Просвещение” гр. Брезник  

Договор № 49/3/3221139/05.08.14 за отпускане на финансова помощ по Мярка 4.1 

„Прилагане на стратегии за местно развитие” по ПРСР за периода 2007-2013г от 

ЕЗФРСР във връзка с реализация на проект по мярка 322 „Обновяване и развитие на 

населените места” по ПРСР, подкрекена от ЕЗФРСР, за извършване на дейностите по 

проект 49/3/3221139 „ Реконструкция и рехабилитация на част от улица „Цвета 

Лумбарова”” в гр. Брезник”  

Договор № 49/3/3211137/05.08.14 за отпускане на финансова помощ по Мярка 4.1 

„Прилагане на стратегии за местно развитие” по ПРСР за периода 2007-2013г от 

ЕЗФРСР във връзка с реализация на проект по мярка 321 „Основни услуги за 

населението и икономиката в селските райони” по ПРСР, подкрекена от ЕЗФРСР, за 

извършване на дейностите по проект 49/3/3211137 „ Закупуване и изграждане на 

съоръжения за стадион в спортен комплекс „Чорни” в гр. Брезник”  

Договор № 49/3/3131135/05.08.14 за отпускане на финансова помощ по Мярка 4.1 

„Прилагане на стратегии за местно развитие” по ПРСР за периода 2007-2013г от 

ЕЗФРСР във връзка с реализация на проект по мярка 313 „Насърчаване на 

туристически дейности” по ПРСР, подкрекена от ЕЗФРСР, за извършване на 

дейностите по проект 49/3/3131135 „Изграждане на съоръжения за туристическа и 

обществена инфраструктура-инфо. табели, табла и пътепоказатели на територията на 

гр. Брезник”  

 

4.2.Оценка на изпълнението на заложените мерки и дейности по приоритети 

Програмата за реализация на плана се изпълнява със забавени темпове. Голяма част от 

заложените в нея мерки все още предстои да бъдат реализирани. 

Процедурите за избор на проекти, от своя страна, са силно зависими от периодите в 

които определени оси на финансиране по ОП са достъпни за общините, което не дава 

възможност на общинската администрация да приоритизира и подреди във времето 

конкретните проекти. Процедурите за външно възлагане на проекти се спазват от 

общинската администрация в рамките на определените от българското и европейското 

законодателство постановки и конкретно според разпоредбите на ЗОП. 

В МО подробно се описва всички заложени от ОПР мерки и съответстващите им 
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дейности със степента на тяхното изпълнение. Реализацията на заложените мерки и 

дейности по приоритети и специфични цели показва различни по успех действия от 

страна на общинската администрация. Разнопосочността на мерките и дейностите 

показва желанието на община Брезник, да покрие максимално широк спектър от 

възможни мероприятия. 

Приоритет 1 

П.1. Добра бизнес-среда за развитие и повишаване конкурентоспособността на 

местната икономиката  

 

П.1.1. Насърчаване на предприемачеството и инвестициите в местната 

икономика  

 

П.1.1.1.  Стимулиране на местното предприемачество  

П.1.1.2  Създаване на условия за привличане на инвестиции  

 

Изпълнението на мерките и дейностите, включени в този приоритет е 

незадоволително. Привлечени са частни инвестиции, които не удовлетворяват 

заложените темпове. Все още трябва да се наблегне на административната подкрепа за 

бизнеса. 

П.1.2.Развитие на многоотраслов аграрен сектор  

 

П.1.2.1  Развитие и утвърждаване позициите на зърнопроизводството  

П.1.2.2  Възстановяване позициите на трайните насаждения  

П.1.2.3.  Създаване на условия за развитие на животновъдството  

П.1.2.4.  Организационно подпомагане на развитието на аграрния сектор  

 
 

Изпълнението на мерките и дейностите, включени в този приоритет е задоволително. 

Привлечени са частни инвестиции, които удовлетворяват заложените критерии . 

Общината трябва да наблегне на административната подкрепа за бизнеса. 

П.1.3 Развитие на промишлени производства, базирани на местни суровини и 

потенциал  

П.1.3.1.  Развитие на промишлени предприятия от хранително-вкусовия 

бранш  

П.1.3.2. Развитие на промишлени дейности свързани с използване на 

минерално-суровинни източници  
 

Изпълнението на мерките и дейностите, включени в този приоритет е добро. 

Привлечени са частни инвестиции, които удовлетворяват заложените критерии. 

Общината трябва да наблегне на административната подкрепа за бизнеса/концесии за 

добив на злато/. 
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П.1.4. Развитие на туризъм, свързан с природните и културно-историческите 

дадености на територията  

П.1.4.1  Предлагане на разнообразен туристически продукт  

П.1.4.1.  Развитие на туристическата инфраструктура  

 

Изпълнението на заложените в ОПР проекти и мерки в рамките на тази специфична 

цел е незадоволително, имайки в предвид природните дадености и богатото културно-

историческо наследство. Необходимо активизиране на общинската администрация, 

както и по тясно взаимодействие с частния сектор за реализиране на част от 

заложените в плана проекти. 

 

П.2. Балансирано териториално развитие чрез подобряване на базисната 

инфраструктура за териториален достъп, свързаност и провеждане на устройствена 

политика  

 

 

 

 

 

 

 

 Развитие 

на ВиК 

мрежата  
  

П. 2.1.Подобряване качествата на транспортната мрежа за вътрешна 

и външна мобилност 

 

 

П.2.1.1.  Ремонт и рехабилитация на пътища от РПМ  

П.2.1.2.  Ремонт и рехабилитация на общински пътища  

П.2.1.3.  Текущи ремонти на общински пътища  

  

Изпълнението на мерките и дейностите, включени в този приоритет е добро.  

П.2.2 Развитие на ВиК мрежата 
 

П.2.2.1  Изграждане на нови/възстановяване на стари водоизточници  

П.2.2.2  Ремонт и рехабилитация на резервоари и каптажи  

П.2.2.3.  Разширяване и рехабилитация на водопроводна мрежа  

П.2.2.4.  Разширяване и рехабилитация на водопроводна мрежа  

 

 

  

  

  
 

Изпълнението на мерките и дейностите, включени в този приоритет е добро. 

 

 

Таблица 7: Изпълнени проекти за 2014г. 

 

  

Ремонт покрив кметство с. Извор 

Ремонт покрив кметсво с. Режанци 

Ремонт покрив кметство с. Непразненци 

Ремонт покрив кметствос. Арзан 
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2014-2020 

Ремонт кметсво с.Садовик 

Резервоари и каптажи  . Режанци, с. Завала, с. Ярославци, с. Бр. 

Извор и с. Конска 

Ремонт покрив на къща на ул. "Б.Калев" Брезник 

Ремонт на тротоари ЦГЧ гр. Брезник 

Реконструкции В и К на ул. Чуряк, у . Зора и ул. Ал.Филипов 

Баластриране на улици с. Кривонос, с. Велковци, с. Долно Романци и 

с. Гърло 

Реконструкция водопроводи с. Горни Романци и с. Бегуновци 

Път PER 3008 Отклонение Гоз 

Път PER 3021 Отклонение Брусник 

Път PER 2016 Брезник - Красав  

Път PER 3007 Отклонение Садовик 

Път PER 2011 Конска - Гърло 

Път PER 3026 Гърло - Муртинци - Билинци 

Път PER 3014 Отклонение Ребро 

Път PER 3009 Отклонение Кривонос 

Път PER 2001 Отклонение Велковци 

Път PER2005 Стань вци - Душинци 

Път PER Станьовци - Ръждавец - Баннище 

Път PER 2019 Отклонение Слаковци 

Път PER 3017 Долни Ро анци - Горни Романци 

Път PER 2016 Ярославци - Завала 

Реконструкция на довеждащ водопровод от Водохващане Секирна 

Модернизиране и узграждане на уличното  светление в Община 

Брезник със светлодиоден източник 

Реконстрикция и рехабилитация на част от улица "Цвета Лумбарова" 

в гр Брезник 

Закупуване и изграждане на съоръжения за стадион в спорен 

комплекс "Чорни" в гр.Брезник 

Разширение гробищен парк гр  Брезник 

Реконструкция на път до манастир"Св.Св. Козма и Дамян" с. 

Гигинци 

Залесяване на имот №001001 местност "Църква" и имот №001001 

местност "Видричка бара" с. Видрица 

Представяне на местното природно, културно и историческо 

наследство на Община Брезник 

Център за временни изложения с туристическа и информационна цел 

в читалище "Просвещение" гр.Брезник 

Изграждане на съоръжения за туристическата и обществена 

инфраструктура - информационни табели, табла и пътепоказатели на 
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ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БРЕЗНИК ЗА ПЕРИОДА 

2014-2020 

територията на гр.Брезник 

 

 

Таблица 8:Изпълнени проекти за 2015г. 

 

 

Кметство с. Бегуновци 

Кметство с. Конска 

Улична мрежа на територията на Общината 

Тротоари на територията на Общината 

Водопроводи с.Садовик, с. Извор, с. Режанци и с.Горни Романци 

ОР на водопровод на минерална вода  ъм находище "Желязна вода" 

гр. Брезник 

Път PER 2011 Режанци - Конска - Гърло 

Път PER 2003 Бегуновци - Непразненци 

Път PER 2004 Гигинци - Кошарево 

Път PER 2006 Отклонение Режанци - Ребро 

Път PER 3010 Отклонение Видрица - Гърло 

Път PER 302  Отклонение Логатор 

Реконструкция на довеждащ водопровод от Водохващане Секирна 

Модернизиране и узграждане на уличното осветление в Община 

Брезни  със светлодиоден източник 

Реконстрикция и рехабилитация на част от улица "Цвета Лумбарова" в 

гр.Брезник 

Закупуване и изграждане на съоръжения за стадион в спорен комплекс 

"Чорни" в гр.Брезник 

Разширение гробищен парк гр. Брезник 

Реконструкция на път до манастир"Св.Св. Козма и Дамян" с. Гигинци 

Път PER 2002 Отклонение Ноевци 

Път PER2005 Станьовци - Душинци 

Път PER3009 Отклонение Кривонос 

Път PER 3027 Гигинци - манастир "Св.Св.Козма и Дамян" 
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МЕЖДИННА ОЦЕНКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ 
ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БРЕЗНИК ЗА ПЕРИОДА 

2014-2020 

Таблица 9:Изпълнени проекти 2016г. 

 

 

Покрив сграда общински съвет Брезник 

Покрив кметство Долна Секирна 

Покрив кметство Ребро 

Покрив кметство Гигинци 

Водоп оводи с.Садовик, с.Извор, с.Режанци и с.Г.Романци 

Мост с. Гигинци 

Дъждовен канал с. Режанци, с. Ребро и с.Конска 

Реконструкция В и К Бре ник 

PER2016 Брезник - Красава 

PER2015 Станьовци - Ръждавец - Банище 

Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и 

опазване на околната среда 

Площадка кв.18 Брезник 

Улица "Гледан" гр. Брезник 

Придобиване на сервитут за водопровод с. Слаковци 

Обществена тоалетна градска градина Брезник 

Обществена тоалетна гробищен парк Брезник 

 

 

 

П.2.3. Енергийната ефективност и намаляване на енергийната зависимост  

 

2.3.1.  Подобряване на енергийната ефективност на публични обекти - 

общинска собственост  

2.3.2  Намаляване на общинските разходи за енергия  

2.3.3  Подобряване на енергийната ефективност на публични обекти-

държавна собственост  

2.3.4  Подобряване на комуникационната обвързаност  
  

Изпълнението на мерките и дейностите, включени в този приоритет е добро. 

 

П.2.4.Опазване на околната среда и превенция на природни рискове.  

П.2.4.1.  Опазване на околната среда  

П.2.4.2.  Превенция на природните рискове  
 

Изпълнението на мерките и дейностите, включени в този приоритет е задоволително. 

 

П.2.5. Провеждане на устройствена политика за балансирано пространствено 

развитие  

П.2.5.1.  Осигуряване на устройствена основа за регламентирано развитие на 

общинските територии  

П.2.5.2.  Устойчиво пространствено развитие на общината  
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ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БРЕЗНИК ЗА ПЕРИОДА 

2014-2020 

Изпълнението на мерките и дейностите, включени в този приоритет е задоволително. 

 

 

П.3. Подобряване на качествата на живот и на човешкия капитал  

 

П.3.1.  Подобряване условията за живот 

П.3.1.1.  Подобряване на физическата и селищната среда  

 

  

П.3.1.2  Поддръжка на съществуваща и изграждане на нова спортна 

база и зони за отдих  

П.3.1.3.  Подобряване качества на културната инфраструктура и 

обекти на културно-историческото наследство (КИН)  

П.3.1.4.  Разнообразяване и разширяване на обхвата на 

предоставяните социални услуги в общността  

 

 

Изпълнението на мерките и дейностите, включени в този приоритет е много 

добро.Използвани са необходимите ресурси за изпълнение на проекти свързани с 

подобряване условията на живот на населението от община Брзник. 

 Прави впечатление изключително добрата работа на общината в областта на 

социалните услуги, повишаването на административния й капацитет и дейностите за 

предоставяне на услуги за професионално насочване сред завършващите младежи.  

Образователната система в общината дава възможност за получаване на 

основно и средно общо образование. Като основен образователен център се е 

утвърдил общинският център – гр. Брезник (в който се намира и единственото Средно 

училище „В. Левски” в общината), а като вторичен образователен център се е 

формирало с. Ноевци, в което се намира Основно училище „Хр. Смирненски”. 

Педагогическият персонал в училищата общо е 43 бр. 

Предучилищното обучение (възпитание) в община Брезник е представено, чрез 

функциите на изградената мрежа от детска градина – ДГ „Брезица” гр. Брезник с 

филиал в с. Ноевци. В детските градини работят общо 11 души педагогически 

персонал. 

В общината има 2 учебни заведения – СУ “Васил Левски” гр. Брезник – 

средищно училище и ОУ „Хр. Смирненски” с. Ноевци – средищно защитено 

училище. 

В училищата има условия и е създадена целодневна организация на учебния 

процес. 

В системата на образование за учебната 2015/2016 година са обхванати 535 

деца и ученици. Функционират 2 детски градини със 135 деца, 2 училища с 400 

ученици дневна и самостоятелна форма на обучение. 

За учебната 2015/2016 година ежедневно се осигурява безплатен транспорт от 

14 населени места в общината, по три обходни маршрута към двете средищни 

училища на 44 пътуващи ученици в задължителна училищна възраст и 4 пътуващи 

деца от подготвителните групи (5 и 6-годишни) във филиала на ДГ в с. Ноевци. 
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2014-2020 

Инфраструктурата на общото образование в общината (училищни сгради, брой 

класни стаи и учебни кабинети и др.) е с капацитет, отговарящ на броя на учениците в 

СУ „В. Левски” гр. Брезник и с много по-голям капацитет – в ОУ „Хр. Смирненски” с. 

Ноевци. По отношение на материалната база - ДГ „Брезица” гр. Брезник 

(единственото детско заведение на територията на гр. Брезник) е с ограничен 

капацитет. 

Както по отношение на предучилищната, така и на училищната 

инфраструктура необходимите мерки следва да бъдат насочени към ремонт, 

реконструкция, въвеждане на нови ИКТ в образованието, обновяване и ефикасно 

управление на материално-техническата база, въвеждане на мерки за енергийна 

ефективност и подобряване на достъпа на деца със специални образователни 

потребности, включително чрез създаване на подкрепяща архитектурна среда. 

СРЕДНО  УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” ГР. БРЕЗНИК 

Брезнишката гимназия е открита през 1943 г., а през 1945 гимназията се именува 

“Васил Левски”. 

През 2008 г. е реализиран проект от община Брезник, съфинансиран от МОН 

„Ремонт и модернизация на физкултурен салон”. 

През учебната 2015/2016 г. в СУ „Васил Левски” се обучават и възпитават 

342 ученици, от които 12 са самостоятелна форма на обучение в 19 паралелки с 34 

утвърден щатен педагогически персонал, 12.5 души непедагогически персонал и 

директор. 

Профил: технологичен - информационни технологии, дневна форма, със срок на 

обучение 4 години. 

Извън класни форми на обучение: 

• Фолклорни ритми; 

• Студио “Музика”; 

Училището разполага с много добра материално-техническа база и кабинети по 

всички дисциплини, включително: 

• Модерни компютърни кабинети; 

• Кабинет по безопасност на движението; 

• Кабинет по чуждоезиково обучение – 3 броя; 

• Училищна музейна сбирка; 

• Библиотека. 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ” С. НОЕВЦИ 

ОУ “Христо Смирненски” се намира в най-голямото село на Брезнишка община – 

Ноевци. Селото е разположено на 7 км. югозападно от град Брезник, закътано в 

северното подножие на м. “Черна гора”. Към 15.12.2015 г. населението наброява 519 

души. 

  

Училището в село Ноевци е открито през 1886 г. Новата училищна сграда, в която и 

до днес се помещават децата от филиала на ДГ „Брезица” гр. Брезник и учениците е 

открита през 1982 г. Училището разполага с много добра материално-техническа база: 
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- 21 класни стаи; 

- 5 кабинета; 

- ученически стол; 

- просторна полудневна детска градина; 

- уютна целодневна детска градина; 

- библиотека. 

За учебната 2015/2016 г. се обучават и възпитават 58 ученици, от които 9 са 

самостоятелна форма на обучение, в 4 паралелки. В училището е утвърден 8 щатен 

педагогически персонал, включително и директор и 3.5 щатен непедагогически 

персонал. 

Развиват се извънкласни и извънучилищни форми на обучение: 

- футбол 

- танцова формация. 

  

 ДЕТСКА ГРАДИНА „БРЕЗИЦА” 

Детска градина ”Брезица” гр. Брезник е открита на 15.09.1962 г. с една смесена 

група в отчуждена частна къща като ЦДГ №1 с директор Цветанка Дикова. 

През 1967 година отваря врати настоящата сграда на детската градина с две 

целодневни и две полудневни групи. 

За учебната 2015/2016 г. в детската градина има 119 деца, разпределени в четири 

целодневни групи. За тях се грижат 8 педагози, 9.5 души непедагогически персонал и 

директор. 

Сградата е обновена и осъвременена по проект “Красива България”. Изцяло е 

ремонтиран покрива, подменена е външната дограма, поправени са фасадата и 

дворното пространство. Ремонтирани са санитарните помещения и освежени 

занималните на всички групи. 

  

 ФИЛИАЛ НА ДЕТСКА ГРАДИНА „БРЕЗИЦА” С. НОЕВЦИ 

  

Детската градина е открита през 1949 г. и се намира в сградата на ОУ “Христо 

Смирненски”. 

За учебната 2015/2016 г. в детската градина има 16 деца, разпределени в 0.5 

група 3-4 годишни и 0.5 подготвителна група 5 и 6 – годишни. За тях се грижат 2-ма 

педагози и 2-ма души непедагогически персонал. 

 

Значителен брой от залегналите в ОПР мерки, отнесени към социалната 

инфраструктура и социалното прибщаване, са извършени: 

Предоставяне на топла храна по проект „Обществена трапезария", който се 

финансира от Министерство на труда и социалната политика, Фонд "Социална 

закрила". Топла храна по проекта се предоставя на 50 бенефициенти. 

Проект „Подкрепа за достоен живот" /личен асистент/.  

Проект „Помощ в дома".  
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Проект „Независим живот"- център за услуги в домашна среда. 

 

 

Таблица 10: Изпълнени проекти за 2014г. 

 

Ремонт ограда и магерница с.Велковци 

Ремонт ограда и магерница с. Конска 

Ремонт покрив читалище с. Кошарево 

Ремонт покрив читалище с. Слаковци 

 

 

Таблица 11: Изпълнени проекти за 2015г. 

 

ЦНСТ за възрастни хора с физически увреждания гр. 

Брезник 

ОР ОУ "Христо Смирненски" с. Ноевци 

Представяне на местното природно, културно и 

историческо наследство на Община Брезник 

Център за временни изложения с туристическа и 

информационна цел в читалище "Просвещение" гр.Брезник 

Изграждане на съоръжения за туристическата и 

обществена инфраструктура - информационни табели, 

табла и пътепоказатели на територията на гр.Брезник 

  

Таблица 12:Изпълнени проекти за 2016г. 

 

Улична мрежа на територията на Общината 

Покрив Общински исторически музей гр.Брезник 

Читалище с. Долна Секирна 

 

 

 

 

П.4. Добро управление в полза на населението и бизнеса  

 

П.4.1. Повишаване на административния капацитет  

 

П.4.1.1.  Повишаване на административния капацитет за разработване, 

управление и мониторинг на проекти с европейско финансиране  

П.4.1.2.  Развитие на партньорство на администрацията с НПО и бизнеса  
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Изпълнението на мерките и дейностите, включени в този приоритет е много 

добро.Използвани са необходимите ресурси за изпълнение на проекти и подобряване на 

съвместното сътрудничество между общинската администрация и бизнеса. 

 

 
П.4.2.  Оценка на степента на постигане на съответните целите на ОПР 

Поради ограниченото до момента постигане на целите, заложени в ОПР на Брезник, 

вероятността за тяхното пълно изпълнение в рамките на разглеждания период е малко 

вероятно. В тази връзка, по доброто фокусиране на ресурсите в някои от целите, които 

се отличават като силни страни за Общината, както и занижаване очаквания от други 

от тях, биха дали по-реалистична основа за работата по реализацията на плана до края 

на разглеждания период. 

Стратегическа цел 1: “Създаване на добра бизнес среда за развитие и повишаване 

конкурентоспособността на икономиката“ 

 

Степента на постигане на целта е по-скоро ниска. Известни подобрения са 

направени по отношение качеството на бизнес средата и инфраструктура. За 

развитие на логистична такава са предприети начални мерки по отношение на 

обособяване на територии подходящи за инвестиции, като са изготвени подробни 

устройствени планове за тази цел. Административните услуги за бизнеса не 

бележат значително развитие. Липсват инициативи за цялостно стимулиране на 

бизнес средата, въвеждане на технологии за повишаване на производителността и 

подпомагане достъпа до нови  пазари. В този контекст, стопанските субекти от 

Община Брезник, все още трябва да насочат своите усилия за привличане на средства 

от европейските фондове, които да ги стабилизират и да допринесат за повишаване 

на тяхната конкурентноспособност. В икономическото развитие на целевата 

територия трябва да се насърчава и подпомагането на селското стопанство и 

неговата модернизация, както и туризъм, особено на алтернативните му форми, 

като сектор с висок потенциал за растеж, каквото в случая не се наблюдава. 

 

Стратегическа цел 2. „Балансирано устойчиво развитие, териториална свързаност и 

достъпност“  

Степента на постигане на целта е умерено висока. За разглеждания период са 

предприети мерки, които да спомогнат за моденизиране на  инфраструктурата. 

Обърнато е внимание на съхраняването и възстановяването на историческото 

наследство, обезпечаване функционирането на обществените институции и 

осигуряване на по-добра градска и архитектурна среда. Кумулативният ефект от 

реализацията на тези мерки е повишаването качеството и атрактивността на 
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общината за живот. Предстои да се работи към частта, ориентирана към бизнеса и 

туризма. 

Стратегическа цел 3.. „Подобряване условията на живот, социалния климат и развитие на 

човешкия капитал“  

 

Степента на постигане на целта е сравнително висока. За разглеждания период се 

наблюдава инициирането на поредица от мерки, които водят до подобряване на социалните, 

икономическите и обществените процеси и до повишаване качеството на живот на 

населението. Това се постига чрез провеждане на последователна политика по отношение 

на човешките ресурси, повишаване на тяхната адаптивност към потребностите на местната 

икономика, социална интеграция, подобряване достъпа до заетост и до социални, здравни, 

образователни и публични услуги. 

Особено внимание е отделено на мерките, насочени към преодоляване на социалната 

изолация при уязвими и маргинализирани групи, отпадането от образователната система, 

повишаване на образователното равнище на населението. Предприетите мерки са свързани 

с разширяване на достъпа до качествено образование, адаптиране на образованието към 

изискванията на местния пазар на труда, както и създаване на условия за заетост, 

гарантираща социално включване, изграждане на адекватна инфраструктура за образование 

и социални дейности, спортна и културна инфраструктура - осигуряване на по-добър 

жизнен и културен статус на населението и подобряване на социалното включване. Все още 

обаче не е наблегнато върху мерките за повишаване възможностите за допълнителни 

доходи чрез предприемачество. 
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Стратегическа цел 4.. „Подобряване на институционалната среда и на 

административния капацитет“  

 

Степента на постигане на целта е умерено висока. За разглеждания период са 

предприети мерки, които да спомогнат за модернизиране на администрацията, 

административната инфраструктура и техническа материална база. Създаденият 

административен капацитет позволява компетентно и професионално 

администрацията да решава проблемите на местното население. 

5. ОЦЕНКА НА КООРДИНАЦИЯТА НА ОПР   

5.1. По отношение на системата на изпълнение, наблюдение, контрол и оценка 

В ОПР е разписана система за изпълнение, наблюдение и контрол за ефективното и 

ефикасното изпълнение на Общинския план за развитие. Основните участници са 

общинския съвет на Община Брезник, Кмета на Общината, специализираните 

дирекции и отдели в местната администрацията, разнообразните институции 

осигуряващи информация, всички заинтересовани страни, професионалните 

общности и участващите експертни екипи. 

Общинският съвет е ръководния орган за наблюдение на ОПР. Практиките за 

осигуряване на публичност при подготовката на плана следва да бъдат продължени и 

във времето на неговата реализация, като се гарантират нормативните изисквания за 

отчетност на резултатите от ОПР. 

Кметът на Общината организира наблюдението на ОПР. Основният инструмент за 

наблюдение и оценка на реализацията на плана е годишният доклад, подготвян в 

началото на всяка година от програмния период, с изключение на първата. Кметът 

въвежда и контролира процедурата за подготовката на доклада, след което предлага 

завършения документ за одобрение от общинския съвет. Неразделна част от 

процедурата е изпращането на доклада до Председателя на Областния съвет за 

развитие на Перник. 

При извършване на МО беше направен преглед на функционирането на Системата за 

наблюдение и контрол на ОПР. Доклад за изпълнение на ОПР на Община Брезник не 

е направен, чрез които да се анализ на постигнатите резултати и тяхното съответствие 

със заложените цели. 

5.2. По отношение механизма за планиране, координиране и подготовка на 
проекти: 

Ежегодно всяка година общинска дирекция планира своите проекти, като водеща е 

дирекцията, в чиито ресор попада съответното кандидатстване. 
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Ресурсното осигуряване на средствата при реализацията на мерките в рамките на 

ОПР на Община Брезник се осъществява чрез разработената Индикативна финансова 

таблица. Тя е числен финансов израз на предвидените за реализация мерки по 

съответните приоритети. 

 

5.3. По отношение на механизмите за партньорство и мерките за осигуряване на 

информация и публичност на действията по изпълнение на ОПР: 

 

Важен принцип при стратегическото планиране и програмиране е този за 

публичността и партньорството. Същият е приложен и при изработването на ОПР на 

община Брезник. Изискването на информираност и публичност се прилага за целия 

период на действие на ОПР. Това изискване произтича от Закона за регионално 

развитие и Правилника за неговото прилагане. Отговорните институции за това са 

Кметът на общината и общинският съвет. Те осигуряват информация и публичност 

на общинския план за развитие в съответствие със своите компетенции. Постигането 

на обществена ангажираност към ОПР и припознаването на предвижданията му са 

шанс за неговото успешно изпълнение.  

Главната цел на действията за прилагане на принципа за партньорство е насочена в 

две основни направления:  

• Осигуряване на прозрачност и информираност на заинтересованите 

страни и участниците в процеса на формирането и прилагането на 

местната политика за устойчиво развитие;  

• Мотивиране на заинтересованите страни за активно участие в процеса на 

реализация на ОПР  

 

При осъзнаване на значимостта на изискването за информираност и публичност се 

създадоха предпоставки Общинският план за развитие да се превърне в ефективен 

инструмент за управление и пълноценно развитие на община Брезник. Така  се 

ангажираха  всички заинтересовани страни за активен обмен на идеи и координирани 

действия за реализацията на стратегията на ОПР, включваща стратегическите цели, 

приоритетите, специфичните цели и отделните мерки. Това произтича от 

обстоятелството, че в ОПР на община Брезник се съдържат и редица мерки, в които 

основен ангажимент има бизнеса и които се финансират изцяло или в основната си част 

с частни инвестиции.  

Информираността и публичността за ОПР на общината е нужна както при 

разработването на самия Общински план, така и в периода на неговата реализация. В 

целия програмен период при коректна публичност за действията на Общинската 

администрация и на решенията на Общинския съвет е възможно да се изградят 

партньорските отношения на администрацията с бизнеса, неправителствения сектор и 

други възможни партньори.  

Важен инструмент за информация и за запознаване на обществеността и на 

заинтересованите страни със стратегическите насоки за развитието на община Брезник, 
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за реализацията на проекти, включени в ОПР е официалният сайт на общината. 

Информацията, разпространявана чрез него трябва да е актуална, да се актуализира през 

по-кратки периоди от време. Положителният опит на някои общини – за отреждането на 

секция за публикуване на новини, свързани с ключовите проекти по общинския план, 

като част от структурата на интернет портала на общината дава добри резултати за 

публичността и информираността.  

Друг инструмент за информация, свързана с реализацията на ОПР са подходящо 

изготвяни и разпространявани презентационни материали, брошури, анкети и др. по 

основните мерки (проекти) които ще се изпълняват и са включени в плана за реализация 

и са от значение за населението, за бизнеса и за неправителствения сектор. Общинските 

медии също могат да бъдат използвани за популяризирането и за прилагане на принципа 

на партньорство. Обществените обсъждания, кръглите маси, форуми и др. също трябва 

да се ползват за тази цел.  

Изискването за публичност и информираност касае и основните документи, които 

съпътстват реализацията на самия ОПР. А това са Годишните доклади и трите вида 

оценки на общинския план – Предварителна, Междинна и Последваща. Като практика 

е нужно тези документи да бъдат представени чрез тяхното публикуване на 

официалната страница на Община Брезник. 

 
5.4. По отношение на прилагане принципа на партньорство с местната 

общественост и с други общини 

По отношение на всички стратегически документи се провеждат обществени 

обсъждания, като се дава възможност за представяне на мнения, предложения и 

препоръки. Провеждат се редовни пресконференции на кмета на Общината, където се 

предоставя информация за работата на общинската администрация. На сайта на Община 

Радомир се представя информация за дейността на Общината, за предстоящи събития, 

както и резултати от проведени обществени поръчки и търгове. 

5.5. Партньорство с други общини от региона 

Показател за доброто партньорство на общината с други общини от региона е 

създадената в началото на 2016 г. ВОМР Трън-Брезник-Божурище, създаване на 

сдружения и асоциации с общините от пернишка област.Съвместни проекти с други 

общини от областта по ТГС и др. 

 

6. ОЦЕНКА НА СТРАТЕГИЯТА НА ОПР 

ОПР на община Брезник съдържа: 

• Анализи на икономическото и социалното състояние на общината; 

• SWOT анализ на състоянието, проблемите и възможностите за развитие; 

• Визия за развитие на общината, 



 
 

41 
 

МЕЖДИННА ОЦЕНКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ 
ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БРЕЗНИК ЗА ПЕРИОДА 

2014-2020 

• Главна стратегическа цел, 

• Четири стратегически цели 

• Четири  приоритета, мерки и действия, отнесени към всеки от приоритетите; 

• Организация и координация на дейностите за реализация на Общинския план 

• Програма за реализация на ОПР 

• Индикативна финансова таблица 

 

 

6.1. Оценка на стратегията по отношение на промените в социално-

икономическите тенденции 

Разработената аналитична част от Общинския план за развитие на община Брезник за 

периода 2014-2020 г. и направените изводи определят какво е текущото състояние на 

общината, наблюдаваните тенденции и динамиката в развитието. 

Анализът е задълбочен, използвани са актуални данни от официални източници, чрез 

които са подкрепени направените изводи и констатации. 

Анализът предоставя достатъчно добра основа за разработената адекватна и релевантна 

стратегическа рамка, включващи приоритети и мерки, които да подобрят и гарантират 

устойчивото социално-икономическо развитие на община Брезник за периода 2014-

2020г. 

 
6.2. Валидност на анализа на силните и слабите страни и потенциала за развитие 

Анализът на силните и слабите страни, възможностите и заплахите е разработен в 

съответствие с Методическите указания на МРРБ. При изготвянето на анализа са взети 

предвид външните и вътрешните фактори, които влияят върху формирането на 

отделните страни. 
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СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 

• и усвояване на средствата от ЕС 

• Финансова стабилност Благоприятно 

географско положение, близост до 

основни пътни артерии 

• Голям дял на населението с образование 

над средното 

• Изградена образователна и културна 

инфраструктура 

• Наличие на културно-исторически, 

природни, археологически и други 

забележителности 

• Развива се активна политика в областта 

на спорта, с фокус върху стимулирането 

на младежкия и детски спорт 

• Водните ресурси са с изключително 

голямо битово и стопанско значение 

• Отлични агроклиматични условия за 

развитие на модерно земеделие 

• Наличен административен капацитет 

• Увеличаване на емисиите от вредни 

вещества в атмосферата 

• Безработица, липса на работни 

места, особено за младото 

население 

• Средната работна заплата в Област 

Перник е значително по-ниска от 

страната 

• Мигриране на младото население, 

нарушена възрастова структура и 

трайно застаряване на населението 

• Липса на квалифицирана работна 

сила, която да отговаря на нуждите 

на пазара на труда 

• Проблемите с пречистването на 

битово-фекалните води на всички 

селища, включително и на 

гр.Брезник. 

 Голям брой необитаеми жилища 
 

 

 

 

 
6.3. Релевантност и консистентност на стратегията на ОПР 

Стратегията за развитие на община Брезник отчита законодателната и стратегическа 

рамка на регионалното планиране и развитие в европейското и националното 

пространство. Стратегическата част на плана адаптира на локално ниво ключовите теми 

за развитие, въведени от Кохезионната политика и регламентите за управление на 

фондовете на ЕС. Рамката е хармонизирана с Европа 2020, с Националната програма за 

развитие България 2020, с предвижданията на НСРР и НКПР на България за 20 години 

напред, с Националната програма за реформи, което сочи, че визията, стратегическата 

цел и приоритетите не са загубили своята релевантност. 

6.3.1. Съответствие на визията: 
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2014-2020 

Община Брезник - привлекателна за бизнес и алтернативен туризъм европейска община, 

с високотехнологична индустрия, функционираща модерна инфраструктура и добър 

жизнен стандарт. 

Визията е формулирана с участието на заинтересованите страни и е съобразена с 

мнението на обществеността. Принципно тя отразява спецификата на общината и 

изводите от SWOT анализа, част от ОПР 2014-2020 г. Визията кореспондира с визиите на 

НСРР, РПР, ОСР и ОПРР. В общи линии, може да се каже, че визията кореспондира с 

визията на „Европа 2020" и акцентите на Новата кохезионна политика на ЕС за периода 

2014 - 2020. Изпълнението на ОПР от 2014 до 2017 частично допринася за осъществяване 

на визията. 

Извод: Визията може да бъде обсъдена със заинтересованите страни 

 
6.3.2. Съответствие на стратегическите цели: 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1 

Развитие на местната икономика чрез ефективно използване на ресурсите и привличане 

на инвестиции в сферата на промишлеността, аграрния сектор и туризма  

Стратегическата цел отразява основните предизвикателства пред Общината. Може да 

бъде актуализирана с цел по-точно съответствие с настоящото състояние на Община 

Брезник. 

Извод: Стратегическа цел 1 може да бъде обсъдена със заинтересованите страни 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2 

 

Балансирано пространствено развитие чрез подобряване на техническата 

инфраструктура и устройственото планиране, разширяване на възможностите за 

териториален достъп, свързаност и укрепване на икономическия потенциал  

Стратегическата цел отговаря на целите на регионалните, национални и европейски 

стратегически документи. Тя отразява потенциала на община и основните стъпки за 

подобряване на икономиката на общината. 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3 

Подобряване на качествата и използването на човешките ресурси 
 

Стратегическата цел отразява изключително прецизно специфичния потенциал на 

общината. 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 4 
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Добро управление в полза на населението и бизнеса  

Стратегическата цел отговаря на целите на регионалните, национални и европейски 

стратегически документи. Тя отразява потенциала на община и основните стъпки за 

подобряване на икономиката на общината. 

6.3.3. Съответствие на приоритетите: 

Приоритетите са формулирани с участието на заинтересованите страни и отразяват 

мнението на обществеността. Те отразяват спецификата на общината и изводите от 

SWOT анализа. Приоритетите кореспондират с приоритетите на НСРР, РПР, ОСР, 

кореспондират и с приоритетите на „Европа 2020" и акцентите на Новата кохезионна 

политика на ЕС за периода 2014 - 2020. Изпълнението на ОПР от 2014 до 2017 допринася 

за осъществяване на приоритетите. Липсват някои мерки, които биха могли допринесат 

допълнително за осъществяване на приоритетите. Изпълнението на някои приоритети е 

много добро (Приоритет 3), докато на други е по-слабо (Приоритет 1). 

Извод: Приоритетите биха могли да се обсъдят със заинтересованите страни и 

обществеността и да се актуализират. 

 

7. ЕФЕКТИВНОСТ И ЕФИКАСНОСТ НА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА 

ФИНАНСОВИТЕ РЕСУРСИ 

 

7.1. Използване на възможностите за финансиране от националния бюджет и ОП 

Използването на възможностите за финансиране на проекти в рамките на общината от 

различни външни за общинския бюджет източници, като ОП и финансиране от 

държавния бюджет, са основно перо при изпълняването на програмата на ОПР. Поради 

ограничените възможности за собствено финансиране по линия на общинския бюджет и 

наличните възможности, които СКФ на ЕС предлагат, сериозен акцент е поставен върху 

успешното представяне чрез подходящо подготвени проекти. 

 
7.2. Управление на собствените финансови ресурси (бюджет на общината) 

Основният инструмент за постигане на целите на ОПР е бюджетът на община Брезник, 

т.е. разумното управление на финансовите ресурси би повлияло в положителна посока на 

програмата за изпълнението на ОПР. 

7.2.1. Приходна част на бюджета 

В периода между 2014, 2015 и 2016 г. структурата на приходната част на бюджета на 

община Брезник търпи изменения. Положителна тенденция за нарастващият дял 

собствени приходи не е спазена и за предходната година - бележи спад за 2016. 
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ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БРЕЗНИК ЗА ПЕРИОДА 

2014-2020 

Приходната част на бюджета бележи ръст през 2015 г. От друга страна, се наблюдава 

относително нарастващия дял на финансиране на общината от продажби на нефинансови 

активи (главно земя) - почти 5,7 пъти повече за предходната година в сравнение с 2014, 

което всъщност сочи за предприемането на мерки, с които Община Брезник се 

освобождава от активи, скъпи за управление и нерентабилни по своята същност. Община 

Брезник е придобила ценен актив, какъвто е територията на бившето военно поделение. 

7.2.2. Разходна част 

Таблица 13:   Собствени приходи и разходи 2016г. 

 

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

БЮДЖЕТА         

              

              

ОБЩИНА БРЕЗНИК 

към 

31.12. 
2016 г. 

ЕИ

К/Б

УЛ

СТ

АТ 

000 

386 

559 

  
  

                                  

(наименование на 

разпоредителя с бюджет)       

  

код от регистъра на 

бюджетните 

организации в 

СЕБРА 

  

Брезник 
код по 

ЕБК: 
6401 

  
  

  

               (наименование на 

първостепенния 

разпоредител с бюджет)       

  
  

финансово-правна 

форма 
  БЮДЖЕТ 

        

              

  

Годишен         

уточнен 

план                           

2016 г. 

ОТЧЕТ               
2016 г. 

                        

ОТЧЕТИ 

ДАННИ 

ЗА: 

  
  

П О К А З А Т Е Л И 
държавни 

дейности 

        местни 

          дей 

        ности 

Дофинан

сиране   

(а) (1) (2) (3) (4) (5)   
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2014-2020 

 

I. СОБСТВЕНИ 

ПРИХОДИ И 

ПОМОЩИ  842 970 1 177 778 2 994 1 174 784   
 

1. Данъчни приходи 195 600 458 818   458 818    

2. Други приходи 640 754 712 344 2 044 710 300    
2.1 Приходи и доходи от 

собственост  282 244 292 167 2 107 290 060    

в т. ч.   вноски от приходи 

на държавни и общински 

предприятия и институции           
 

             нетни приходи от 

продажба на услуги, стоки 

и продукция 197 331   331   
 

             приходи от наеми 

на имущество и земя  266 917 281 894 2 107 279 787    

2.2 Приходи от такси 316 550 379 100   379 100    
2.3 Глоби, санкции и 

наказателни лихви  5 300 7 112   7 112    

2.4  Други неданъчни 

приходи  6 660 3 997 -63 4 060    

2.5  Постъпления от 

продажба на нефинансови 

активи 30 000 29 968   29 968   
 

3. Помощи и  дарения от 

страната 6 616 6 616 950 5 666    

4. Помощи и дарения от 

чужбина            

II. РАЗХОДИ  4 968 337 4 331 542 2 237 645 

 

 

 

 

1862261 231 636 

1. Заплати и 

възнаграждения за 

персонала, нает по трудови 

и служебни прав.  1 594 678 1 551 035 1 310 028 221 041 19 966 

2. Други възнаграждения и 

плащания за персонала  402 384 355 627 175 004 119 389 61 234 

3. Осигурителни вноски 383 082 364 640 220 162 52 533 91 945 

4. Издръжка  1 489 163 1 099 408 283 729 762 188 53 491 

5. Лихви            

в т. ч. външни            
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6. Социални разходи, 

стипендии 133 205 127 498 111 498 16 000   

в т. ч. стипендии 6 870 6 870 6 870     

7.Субсидии  170 412 169 196 119 196 45 000 5 000 

8. Придобиване на 

нeфинансови актииви 795 413 664 138 18 028 646 110   

9. Капиталови трансфери           

10. Прираст на държавния 

резерв и изкупуване на 

земеделска продукция            

в т. ч. плащания за 

попълване на държавния 

резерв           

          постъпления от 

продажби на държавния 

резерв (-)           

11. Резерв за непредвидини 

и неотложни разходи           

III. Трансфери 3 606 161 3 502 041 2 238 045 1 263 996   

1. Трансфери от/за ЦБ за/от 

други бюджети  3 439 561 3 400 334 2 126 446 1 273 888   

2. Други трансфери  166 600 101 707 111 599 -9 892   

в т. ч. временни безлихвени 

заеми 76 422 11 088   11 088   

         трансфери за 

отчислени постъпления           

3. Трансфери за поети 

осигурителни вноски и 

данъци           

IV. Вноска в бюджета 

на ЕС           

V. Дефицит / излишък 

= I - II +III - IV  (519 206) 348 277 3 394 576 519 

(231 

636) 

VI. Финансиране  519 206 (348 277) (3 394) (344 883)   

1. Външно финансиране           

            получени външни 

заеми            

            погашения по 

външни заеми            

            държавни 

/общински/ ЦК емитирани 

на м/нар. капиталови 

пазари            
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            получени погашения 

по предоставени кредити 

от други държави            

            операции с др. ЦК и 

финансови активи            

            остатък в лв.равн. 

по валутни сметки и каса в 

чужбина от предх. период            

            наличности  в лв. 

равн.по валутни сметки и 

каса в чужб. в кр.на 

периода            

2. Придобиване на дялове, 

акции, съучастия и др, 

финансови активи            

3. Възмездни средства           

            предоставени            

            възстановени           

            нето плащания по 

активирани гаранции, 

поръчителства и 

преоформен дълг            

            предоставени заеми 

към крайни бенифициенти           

            възстановени суми 

по заеми от крайни 

бенифициенти           

4. Приватизация на дялове, 

акции и участия           

5. Покупко-продажба на 

държавни/общински/ ценни 

книжа от бюдж. 

предприятия            

6. Друго вътрешно 

финансиране  -45 100 -771 7 405 -8 176   

            операции по 

вътрешен дълг и финан. 

активи- нето            

            друго финансиране  -45 100 -771 7 405 -8 176   

7.Суми по разчети за поети 

осигур, вноски и данъци           

8. Наличности в началото 

на периода  564 306 564 306 163 626 400 680   

9 Наличности в края на 

периода    -911 812 -174 425 -737 387   
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10. Преоценка на валутни 

наличности            

11. Депозити и сметки 

консолидирани в 

"Единната сметка" от 

предх. период            

12. Депозити и сметки 

консолидирани в 

"Единната сметка" в края 

на периода           

13. Касови операции, 

депозити, покупко-

продажба на валута и 

сетълмент            

            в т. ч. покупко-

продажба на валута (+/-)            

        231 636 (231 636) 
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2014-2020 

 

Таблица 14:   Собствени приходи и разходи 2015г. 

 

 

  
          

   
 

       

           

   
                

    
              

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ  ЗА  

КАСОВОТО  ИЗПЪЛНЕНИЕ  

НА  БЮДЖЕТА 

ПО ПЪЛНА ЕДИННА 

БЮДЖЕТНА 

КЛАСИФИКАЦИЯ 

        

   

за 

пери

ода 

от  

до 
      

Брезник 

01.1.

2015 

г. 

31.12

.2015 

г. 
      

(наименование на 

разпоредителя с бюджет)         

           

Община Брезник код : 6401 
      

(наименование на 

първостепенния разпоредител с 

бюджет) 

(по 

ЕБК) 
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2014-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(в 

лева) 

    I. ПРИХОДИ Уточнен план 2015 Отчет 2015 

§§ 
под-

§§ 

Н А И М Е Н О В А 

Н И Е    Н А    П Р 

И Х О Д И Т Е 

Уточн

ен 

план 

Общо 

държ

авни 

дейно

сти 

местни 

дейност

и 

дофи

нанс

иран

е 

дър

жав

ни 

дейн

ости 

местн

и 

дейно

сти 

доф

ина

нси

ран

е 

Общо 

     0 1 ¦ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

01-00 
Данък върху доходите 

на физически лица: 
9 000 0 9 000 0 0 8 201 0 8 201 

  01-01 

от доходи по 

трудови, 

служебни и 

приравнени на 

тях 

правоотношения 

0             0 

  01-02 

от еднолични 

търговци, 

свободни 

професии, 

граждански 

договори и др. 

0             0 

  01-03 

окончателен 

годишен 

(патентен) 

данък 

9 000   9 000     8 201   8 201 

  01-08 

окончателен 

данък върху 

приходите от 

лихви от 

депозити на 

физическите 

лица 

0             0 

  01-09 

окончателен 

данък  на местни 

и чуждестранни 

физически лица 

по чл. 37 и 38 от 

ЗДДФЛ 

0             0 
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02-00 Корпоративен данък: 0 0 0 0 0 0 0 0 

  02-01 

корпоративен 

данък от 

нефинансови 

предприятия 

0             0 

  02-02 

корпоративен 

данък от 

финансови 

институции 

0             0 

  02-03 

корпоративен 

данък от 

юридически 

лица с 

нестопанска 

цел 

0             0 

  02-04 

корпоративен 

данък от 

застрахователн

и дружества 

0             0 

04-00 

Данъци върху 

дивидентите, 

ликвидационните 

дялове и доходите на 

местни и 

чуждестранни лица: 

0 0 0 0 0 0 0 0 

  04-01 

данък върху 

дивидентите и 

ликвидационни

те дялове на 

местни 

юридически 

лица 

0             0 

  04-02 

данък върху 

дивидентите и 

ликвидационни

те дялове на 

бюджетни 

предприятия 

0             0 

  04-03 

данък върху 

дивидентите и 

ликвидационни

те дялове на 

чуждестрани 

юридически 

лица 

0             0 
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2014-2020 

  04-04 

данък върху 

доходите на 

чуждестранни 

юридически 

лица 

0             0 

  04-11 

данък върху 

дивидентите и 

ликвидационни

те дялове на 

физически лица 

0             0 

08-00 Осигурителни вноски 0 0 0 0 0 0 0 0 

  08-01 

вноски за 

работници и 

служители от 

работодатели 

0             0 

  08-02 

вноски от 

работници и 

служители 

(лична вноска)  

0             0 

  08-04 

вноски от 

самонаети лица 

(самоосигурява

щи се лица)  

0             0 

  08-09 

вноски  за други 

категории 

осигурени лица 

0             0 

10-00 
Здравно-осигурителни 

вноски 
0 0 0 0 0 0 0 0 

  10-01 

здравно-

осигурителни 

вноски за 

работници и 

служители от 

работодатели 

0             0 

  10-02 

здравно-

осигурителни 

вноски от 

работници и 

служители 

(лична вноска)  

0             0 

  10-04 

здравно-

осигурителни 

вноски от 

самонаети 

(самоосигурява

щи се лица)  

0             0 
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2014-2020 

  10-07 

здравно-

осигур.вноски  

за други 

категории 

осигурени лица 

0             0 

13-00 
Имуществени и други 

местни данъци : 

183 

600 
0 

183 

600 
0 0 

208 

210 
0 

208 

210 

  13-01 

данък върху 

недвижими 

имоти 

60 

000 
  60 000     

65 

402 
  65 402 

  13-02 
данък върху 

наследствата 
0             0 

  13-03 

данък върху 

превозните 

средства 

80 

000 
  80 000     

100 

807 
  

100 

807 

  13-04 

данък при 

придобиване на 

имущество по 

дарения и 

възмезден начин 

43 

000 
  43 000     

41 

376 
  41 376 

  13-08 
туристически 

данък 
600   600     625   625 

14-00 
Данък върху 

добавената стойност 
0 0 0 0 0 0 0 0 

  14-01 

данък върху 

добавената 

стойност при 

сделки в 

страната 

0             0 

  14-02 

данък върху 

добавената 

стойност при 

внос 

0             0 

15-00 Акцизи  0 0 0 0 0 0 0 0 

  15-01 

акциз при 

сделки в 

страната 

0             0 

  15-02 акциз при внос 0             0 

16-00 

Данък върху 

застрахователните 

премии 

0             0 

17-00 

Други данъци по 

Закона за 

корпоративното 

подоходно облагане: 

0 0 0 0 0 0 0 0 
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2014-2020 

  17-01 

данък върху 

представителн

ите разходи 

0             0 

  17-02 

данък върху 

социалните 

разходи, 

предоставяни в 

натура 

0             0 

  17-03 

данък върху 

разходите за 

превозни 

средства 

0             0 

  17-06 

окончателни 

данъци върху 

залози за 

хазартни игри и 

хазартни 

съоръжения 

0             0 

  17-07 

данък върху 

дейността от 

опериране на 

кораби 

0             0 

  17-09 

данък върху 

приходите на 

бюджетните 

предприятия 

0             0 

18-00 

Такси върху 

производството на 

захар и изоглюкоза 

0             0 

19-00 
Мита и митнически 

такси: 
0             0 

20-00 Други данъци 300   300     23   23 

24-00 
Приходи и доходи от 

собственост 

296 

353 
9 177 

287 

176 
0 

9 

177 

303 

525 
0 

312 

702 

  24-01 

вноски от 

приходи на 

държавни 

(общински) 

предприятия и 

институции 

0             0 

  24-03 

превишение на 

приходите над 

разходите на 

БНБ 

0             0 

  24-04 
нетни приходи 

от продажби на 
7 536 7 360 176   

7 

360 
176   7 536 
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2014-2020 

услуги, стоки и 

продукция 

  24-05 

приходи от 

наеми на 

имущество 

43 

617 
1 817 41 800   

1 

817 

43 

954 
  45 771 

  24-06 
приходи от 

наеми на земя 

200 

000 
0 

200 

000 
  0 

223 

985 
  

223 

985 

  24-07 
приходи от 

дивиденти 

45 

000 
0 45 000   0 

35 

306 
  35 306 

  24-08 

приходи от 

лихви по текущи 

банкови сметки 

200 0 200   0 104   104 

  24-09 

приходи от 

лихви по срочни 

депозити 

0             0 

  24-10 

приходи от 

лихви по 

предоставени 

заеми в страната 

и чужбина 

0             0 

  24-12 

приходи от 

лихви от 

предприятия по 

преоформен 

държавен дълг 

0             0 

  24-13 

приходи от 

лихви и 

отстъпки от 

държавни и 

общински ценни 

книжа 

0             0 

  24-15 

приходи от 

лихви и 

отстъпки от 

дългови ценни 

книжа на 

местни и 

чуждестранни 

лица 

0             0 

 
24-18 

лихви по срочни 

депозити за 

сметка на 

централния 

бюджет (+/-) 

0             0 

 
24-19 

приходи от 

други лихви 
0             0 
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2014-2020 

25-00 Държавни такси 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
25-01 

такси за 

административн

и и други услуги 

и дейности 

0             0 

 
25-02 

такси и 

лицензии с 

данъчен 

характер 

0             0 

26-00 Съдебни такси 0             0 

27-00 Общински такси 
362 

497 
0 

362 

497 
0 0 

323 

742 
0 

323 

742 

  27-01 
за ползване на 

детски градини 

18 

732 
  18 732     

18 

627 
  18 627 

  27-02 

за ползване на 

детски ясли и 

други по 

здравеопазванет

о 

0             0 

  27-03 

за ползване на 

лагери и други 

по социалния 

отдих 

0             0 

  27-04 

за ползване на 

домашен 

социален 

патронаж и 

други общински 

социални услуги 

57 

865 
  57 865     

57 

865 
  57 865 

  27-05 

за ползване на 

пазари, 

тържища, 

панаири, 

тротоари, 

улични платна и 

др. 

8 000   8 000     8 503   8 503 

  27-06 

за ползване на 

полудневни 

детски градини 

0             0 

  27-07 
за битови 

отпадъци 

173 

000 
  

173 

000 
    

168 

039 
  

168 

039 

  27-08 

за ползване на 

общежития и 

други по 

образованието 

0             0 
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2014-2020 

  27-10 
за технически 

услуги 

25 

000 
0 25 000   0 

30 

438 
  30 438 

  27-11 

за 

административ

ни услуги 

30 

000 
0 30 000   0 

35 

666 
  35 666 

  27-15 

за откупуване 

на гробни 

места 

700   700     820   820 

  27-17 
за притежаване 

на куче 
200   200     144   144 

  27-29 
други общински 

такси 

49 

000 
0 49 000   0 3 640   3 640 

28-00 
Глоби, санкции и 

наказателни лихви 
4 800 0 4 800 0 0 4 318 0 4 318 

  28-01 

конфискувани 

средства и 

приходи от 

продажби на 

конфискувани и 

придобити от 

залог вещи 

0             0 

  28-02 

глоби, санкции, 

неустойки, 

наказателни 

лихви, 

обезщетения и 

начети 

4 800 0 4 800   0 4 318   4 318 

  28-09 

наказателни 

лихви за 

данъци, мита и 

осигурителни 

вноски 

0             0 

36-00 Други приходи 1 000 0 1 000 0 0 9 617 0 9 617 

  36-01 

реализирани 

курсови разлики 

от валутни 

операции (нето) 

(+/-) 

0             0 

  36-10 
приходи от 

други вноски 
0             0 

  36-11 

получени 

застрахователн

и обезщетения 

за ДМА 

0             0 

  36-12 
получени други 

застрахователн
0             0 
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2014-2020 

и обезщетения 

  36-18 

коректив за 

касови 

постъпления (-)  

0             0 

  36-19 
други неданъчни 

приходи 
1 000 0 1 000   0 9 617   9 617 

37-00 

Внесени ДДС и други 

данъци върху 

продажбите  

-19 

655 
-55 

-19 

600 
0 -55 

-20 

740 
0 

-20 

795 

  37-01 внесен ДДС (-) 
-16 

000 
0 

-16 

000 
  0 

-13 

891 
  

-13 

891 

  37-02 

внесен данък 

върху приходите 

от стопанска 

дейност на 

бюджетните 

предприятия (-) 

-3 

655 
-55 -3 600   -55 

-6 

849 
  -6 904 

  37-09 

внесени други 

данъци,такси и 

вноски върху 

продажбите (-) 

0             0 

40-00 

Постъпления от 

продажба на 

нефинансови активи 

(без 40-71) 

25 

000 
0 25 000 0 0 

66 

440 
0 66 440 

  40-21 

постъпления от 

продажба на 

компютри и 

хардуер 

0             0 

  40-22 

постъпления от 

продажба на 

сгради 

0             0 

  40-23 

постъпления от 

продажба на 

друго 

оборудване, 

машини и 

съоръжения 

0 0 0   0 
19 

972 
  19 972 

  40-24 

постъпления от 

продажба на 

транспортни 

средства 

0             0 

  40-25 

постъпления от 

продажба на 

стопански 

инвентар 

0             0 
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  40-26 

постъпления от 

продажба на 

инфраструктурн

и обекти 

0             0 

  40-29 

постъпления от 

продажба на 

други ДМА 

0             0 

  40-30 

постъпления от 

продажба на 

нематериални 

дълготрайни 

активи 

0 0 0   0 4 965   4 965 

  40-39 

постъпления от 

продажба на 

квоти за емисии 

на парникови 

газове 

0             0 

  40-40 

постъпления от 

продажба на 

земя 

25 

000 
0 25 000   0 

41 

503 
  41 503 

  40-72 

постъпления от 

продажба на 

земеделска 

продукция 

0             0 

41-00 Приходи от концесии 8 200   8 200     
12 

362 
  12 362 

42-00 

Приходи от лицензии 

за ползване на 

държавни/общински 

активи 

0             0 

45-00 
Помощи и дарения от 

страната 

45 

881 

14 

921 
30 960 0 

14 

921 

30 

960 
0 45 881 

  45-01 

текущи помощи 

и дарения от 

страната 

45 

881 

14 

921 
30 960   

14 

921 

30 

960 
  45 881 

  45-03 

капиталови 

помощи и 

дарения от 

страната 

0             0 

46-00 
Помощи и дарения от 

чужбина 
0 0 0 0 0 0 0 0 

  46-10 

текущи 

помощи и 

дарения от 

Европейския 

съюз 

0             0 
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2014-2020 

  46-20 

капиталови 

помощи и 

дарения от 

Европейския 

съюз 

0             0 

  46-30 

текущи 

помощи и 

дарения от 

други държави 

0             0 

  46-40 

капиталови 

помощи и 

дарения от 

други държави 

0             0 

  46-50 

текущи 

помощи и 

дарения от 

други 

международни 

организации 

0             0 

  46-60 

капиталови 

помощи и 

дарения от 

други 

международни 

организации 

0             0 

  46-70 

други текущи 

помощи и 

дарения от 

чужбина 

0             0 

  46-80 

други 

капиталови 

помощи и 

дарения  от 

чужбина 

0             0 

47-00 

Получени чрез 

небюджетни 

предприятия средства 

от КФП по 

международни 

програми 

0 0 0 0 0 0 0 0 

  47-43 

получени чрез 

нефинансови 

предприятия 

текущи 

трансфери от 

КФП по 

0             0 
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2014-2020 

международни 

програми  

  47-44 

получени чрез 

финансови 

институции 

текущи 

трансфери от 

КФП по 

международни 

програми 

0             0 

  47-45 

получени чрез 

нестопански 

организации 

текущи 

трансфери от 

КФП по 

международни 

програми  

0             0 

  47-49 

получени чрез 

предприятия 

от чужбина 

текущи 

трансфери от 

КФП по 

международни 

програми 

0             0 

  47-51 

получени чрез 

нефинансови 

предприятия 

капиталови 

трансфери от 

КФП по 

международни 

програми  

0             0 

  47-52 

получени чрез 

финансови 

институции 

капиталови 

трансфери от 

КФП по 

международни 

програми  

0             0 

  47-53 

получени чрез 

нестопански 

организации 

капиталови 

0             0 
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2014-2020 

трансфери от 

КФП по 

международни 

програми 

  47-59 

получени чрез 

предприятия 

от чужбина 

капиталови 

трансфери от 

КФП по 

международни 

програми 

0             0 

48-00 

Разпределени към 

администратори от 

чужбина средства по 

международни 

програми и договори (-

) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

  48-10 

разпределени 

към чужбина 

текущи 

трансфери по 

програми на 

Европейския 

съюз (-) 

0             0 

  48-20 

разпределени 

към чужбина 

капиталови 

трансфери по 

програми на 

Европейския 

съюз (-) 

0             0 

  48-30 

разпределени 

към чужбина 

текущи 

трансфери по 

програми на 

други държави 

(-) 

0             0 

  48-40 

разпределени 

към чужбина 

капиталови 

трансфери по 

програми на 

други държави 

(-) 

0             0 
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  48-50 

разпределени 

към чужбина 

текущи 

трансфери по 

програми на 

други 

международни 

организации (-) 

0             0 

  48-60 

разпределени 

към чужбина 

капиталови 

трансфери по 

програми на 

други 

международни 

организации  (-) 

0             0 

  48-70 

разпределени 

към чужбина 

текущи 

трансфери по 

други 

чуждестранни 

дарения и 

помощи (-) 

0             0 

  48-80 

разпределени 

към чужбина 

капиталови 

трансфери по 

други 

чуждестранни 

дарения и 

помощи (-) 

0             0 

  99-99 
I. ОБЩО 

ПРИХОДИ 

916 

976 

24 

043 

892 

933 
0 

24 

043 

946 

658 
0 

970 

701 
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Таблица 15:   Собствени приходи и разходи 2014г. 
 

   
 

    

        

   
          

    
        

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ  ЗА  

КАСОВОТО  ИЗПЪЛНЕНИЕ  НА  

БЮДЖЕТА 

ПО ПЪЛНА ЕДИННА 

БЮДЖЕТНА КЛАСИФИКАЦИЯ 

     

   

за 

периода 

от  

до 
   

Община Брезник 
01.1.2014 

г. 

31.12.2014 

г.    

(наименование на разпоредителя с 

бюджет)      

        

Община  Брезник код : 6401 
   

(наименование на първостепенния 

разпоредител с бюджет) 
(по ЕБК)         

        
        
        

        

       

(в 

лева) 

    I. ПРИХОДИ 
Уточнен 

план 
Отчет 

§§ под-§§ 

Н А И М Е Н О В А 

Н И Е    Н А    П Р И 

Х О Д И Т Е 

2014 
държавни 

дейности 

местни 

дейност

и 

дофина

нсиран

е 

Общо 

     0 1 ¦ (1) (2) (3) (4) (5) 

01-00 
Данък върху доходите на 

физически лица: 
10 000 0 9 183 0 9 183 

  01-01 

от доходи по 

трудови, 

служебни и 

приравнени на 

тях 

        0 
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МЕЖДИННА ОЦЕНКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ 
ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БРЕЗНИК ЗА ПЕРИОДА 

2014-2020 

правоотношения 

  01-02 

от еднолични 

търговци, 

свободни 

професии, 

граждански 

договори и др. 

        0 

  01-03 

окончателен 

годишен 

(патентен) 

данък 

10 000   9 183   9 183 

  01-08 

окончателен 

данък върху 

приходите от 

лихви от 

депозити на 

физическите лица 

        0 

  01-09 

окончателен 

данък  на местни 

и чуждестранни 

физически лица 

по чл. 37 и 38 от 

ЗДДФЛ 

        0 

02-00 Корпоративен данък: 0 0 0 0 0 

  02-01 

корпоративен 

данък от 

нефинансови 

предприятия 

        0 

  02-02 

корпоративен 

данък от 

финансови 

институции 

        0 

  02-03 

корпоративен 

данък от 

юридически 

лица с 

нестопанска цел 

        0 

  02-04 

корпоративен 

данък от 

застрахователн

и дружества 

        0 

04-00 

Данъци върху 

дивидентите, 

ликвидационните дялове 

и доходите на местни и 

0 0 0 0 0 
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МЕЖДИННА ОЦЕНКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ 
ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БРЕЗНИК ЗА ПЕРИОДА 

2014-2020 

чуждестранни лица: 

  04-01 

данък върху 

дивидентите и 

ликвидационни

те дялове на 

местни 

юридически 

лица 

        0 

  04-02 

данък върху 

дивидентите и 

ликвидационни

те дялове на 

бюджетни 

предприятия 

        0 

  04-03 

данък върху 

дивидентите и 

ликвидационни

те дялове на 

чуждестрани 

юридически 

лица 

        0 

  04-04 

данък върху 

доходите на 

чуждестранни 

юридически 

лица 

        0 

  04-11 

данък върху 

дивидентите и 

ликвидационни

те дялове на 

физически лица 

        0 

08-00 Осигурителни вноски 0 0 0 0 0 

  08-01 

вноски за 

работници и 

служители от 

работодатели 

        0 

  08-02 

вноски от 

работници и 

служители 

(лична вноска)  

        0 

  08-04 

вноски от 

самонаети лица 

(самоосигуряващ

и се лица)  

        0 
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МЕЖДИННА ОЦЕНКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ 
ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БРЕЗНИК ЗА ПЕРИОДА 

2014-2020 

  08-09 

вноски  за други 

категории 

осигурени лица 

        0 

10-00 
Здравно-осигурителни 

вноски 
0 0 0 0 0 

  10-01 

здравно-

осигурителни 

вноски за 

работници и 

служители от 

работодатели 

        0 

  10-02 

здравно-

осигурителни 

вноски от 

работници и 

служители 

(лична вноска)  

        0 

  10-04 

здравно-

осигурителни 

вноски от 

самонаети 

(самоосигуряващ

и се лица)  

        0 

  10-07 

здравно-

осигур.вноски  за 

други категории 

осигурени лица 

        0 

13-00 
Имуществени и други 

местни данъци : 
167 800 0 

210 

705 
0 

210 

705 

  13-01 

данък върху 

недвижими 

имоти 

52 000   66 539   66 539 

  13-02 
данък върху 

наследствата 
        0 

  13-03 

данък върху 

превозните 

средства 

75 000   93 542   93 542 

  13-04 

данък при 

придобиване на 

имущество по 

дарения и 

възмезден начин 

40 000   50 198   50 198 

  13-08 
туристически 

данък 
800   426   426 

14-00 
Данък върху добавената 

стойност 
0 0 0 0 0 
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МЕЖДИННА ОЦЕНКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ 
ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БРЕЗНИК ЗА ПЕРИОДА 

2014-2020 

  14-01 

данък върху 

добавената 

стойност при 

сделки в 

страната 

        0 

  14-02 

данък върху 

добавената 

стойност при 

внос 

        0 

15-00 Акцизи  0 0 0 0 0 

  15-01 
акциз при сделки 

в страната 
        0 

  15-02 акциз при внос         0 

16-00 

Данък върху 

застрахователните 

премии 

        0 

17-00 

Други данъци по Закона 

за корпоративното 

подоходно облагане: 

0 0 0 0 0 

  17-01 

данък върху 

представителни

те разходи 

        0 

  17-02 

данък върху 

социалните 

разходи, 

предоставяни в 

натура 

        0 

  17-03 

данък върху 

разходите за 

превозни 

средства 

        0 

  17-06 

окончателни 

данъци върху 

залози за 

хазартни игри и 

хазартни 

съоръжения 

        0 

  17-07 

данък върху 

дейността от 

опериране на 

кораби 

        0 

  17-09 

данък върху 

приходите на 

бюджетните 

предприятия 

        0 
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МЕЖДИННА ОЦЕНКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ 
ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БРЕЗНИК ЗА ПЕРИОДА 

2014-2020 

18-00 

Такси върху 

производството на захар 

и изоглюкоза 

        0 

19-00 
Мита и митнически 

такси: 
        0 

20-00 Други данъци 800   289   289 

24-00 
Приходи и доходи от 

собственост 
163 149 9 237 

228 

093 
0 

237 

330 

  24-01 

вноски от 

приходи на 

държавни 

(общински) 

предприятия и 

институции 

        0 

  24-03 

превишение на 

приходите над 

разходите на 

БНБ 

        0 

  24-04 

нетни приходи от 

продажби на 

услуги, стоки и 

продукция 

6 910 6 910 53   6 963 

  24-05 

приходи от 

наеми на 

имущество 

42 827 2 327 39 770   42 097 

  24-06 
приходи от 

наеми на земя 
111 812 0 

185 

406 
  

185 

406 

  24-07 
приходи от 

дивиденти 
100 0 2 762   2 762 

  24-08 

приходи от лихви 

по текущи 

банкови сметки 

1 500 0 102   102 

  24-09 

приходи от лихви 

по срочни 

депозити 

        0 

  24-10 

приходи от лихви 

по предоставени 

заеми в страната 

и чужбина 

        0 

  24-12 

приходи от лихви 

от предприятия 

по преоформен 

държавен дълг 

        0 

  24-13 

приходи от лихви 

и отстъпки от 

държавни и 

        0 
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МЕЖДИННА ОЦЕНКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ 
ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БРЕЗНИК ЗА ПЕРИОДА 

2014-2020 

общински ценни 

книжа 

  24-15 

приходи от лихви 

и отстъпки от 

дългови ценни 

книжа на 

местни и 

чуждестранни 

лица 

        0 

 
24-18 

лихви по срочни 

депозити за 

сметка на 

централния 

бюджет (+/-) 

        0 

 
24-19 

приходи от други 

лихви 
        0 

25-00 Държавни такси 0 0 0 0 0 

 
25-01 

такси за 

административни 

и други услуги и 

дейности 

        0 

 
25-02 

такси и лицензии 

с данъчен 

характер 

        0 

26-00 Съдебни такси         0 

27-00 Общински такси 371 774 0 
388 

152 
0 

388 

152 

  27-01 
за ползване на 

детски градини 
19 874   19 873   19 873 

  27-02 

за ползване на 

детски ясли и 

други по 

здравеопазването 

        0 

  27-03 

за ползване на 

лагери и други по 

социалния отдих 

        0 

  27-04 

за ползване на 

домашен 

социален 

патронаж и 

други общински 

социални услуги 

70 000   57 830   57 830 

  27-05 

за ползване на 

пазари, тържища, 

панаири, 

тротоари, улични 

8 000   8 342   8 342 
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МЕЖДИННА ОЦЕНКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ 
ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БРЕЗНИК ЗА ПЕРИОДА 

2014-2020 

платна и др. 

  27-06 

за ползване на 

полудневни 

детски градини 

        0 

  27-07 
за битови 

отпадъци 
170 000   

188 

217 
  

188 

217 

  27-08 

за ползване на 

общежития и 

други по 

образованието 

        0 

  27-10 
за технически 

услуги 
25 000 0 24 832   24 832 

  27-11 

за 

административ

ни услуги 

28 000 0 31 297   31 297 

  27-15 
за откупуване на 

гробни места 
700   1 100   1 100 

  27-17 
за притежаване 

на куче 
200   165   165 

  27-29 
други общински 

такси 
50 000 0 56 496   56 496 

28-00 
Глоби, санкции и 

наказателни лихви 
4 800 0 5 132 0 5 132 

  28-01 

конфискувани 

средства и 

приходи от 

продажби на 

конфискувани и 

придобити от 

залог вещи 

        0 

  28-02 

глоби, санкции, 

неустойки, 

наказателни 

лихви, 

обезщетения и 

начети 

4 800 0 5 132   5 132 

  28-09 

наказателни 

лихви за данъци, 

мита и 

осигурителни 

вноски 

        0 

36-00 
Други неданъчни 

приходи 
1 500 0 1 705 0 1 705 

  36-01 
реализирани 

курсови разлики 
        0 



 
 

73 
 

МЕЖДИННА ОЦЕНКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ 
ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БРЕЗНИК ЗА ПЕРИОДА 

2014-2020 

от валутни 

операции (нето) 

(+/-) 

  36-11 

получени 

застрахователн

и обезщетения 

за ДМА 

        0 

  36-12 

получени други 

застрахователн

и обезщетения 

        0 

  36-18 

коректив за 

касови 

постъпления (-)  

        0 

  36-19 
други неданъчни 

приходи 
1 500 0 1 705   1 705 

37-00 

Внесени ДДС и други 

данъци върху 

продажбите  

-16 203 -70 -25 218 0 
-25 

288 

  37-01 внесен ДДС (-) -13 201 0 -18 484   
-18 

484 

  37-02 

внесен данък 

върху приходите 

от стопанска 

дейност на 

бюджетните 

предприятия (-) 

-3 002 -70 -6 734   -6 804 

  37-09 

внесени други 

данъци,такси и 

вноски върху 

продажбите (-) 

        0 

40-00 

Постъпления от 

продажба на 

нефинансови активи (без 

40-71) 

80 511 0 86 455 0 86 455 

  40-21 

постъпления от 

продажба на 

компютри и 

хардуер 

        0 

  40-22 

постъпления от 

продажба на 

сгради 

        0 

  40-23 

постъпления от 

продажба на 

друго 

оборудване, 

машини и 

9 717 0 14 097   14 097 
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МЕЖДИННА ОЦЕНКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ 
ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БРЕЗНИК ЗА ПЕРИОДА 

2014-2020 

съоръжения 

  40-24 

постъпления от 

продажба на 

транспортни 

средства 

        0 

  40-25 

постъпления от 

продажба на 

стопански 

инвентар 

        0 

  40-26 

постъпления от 

продажба на 

инфраструктурни 

обекти 

        0 

  40-29 

постъпления от 

продажба на 

други ДМА 

        0 

  40-30 

постъпления от 

продажба на 

нематериални 

дълготрайни 

активи 

0 0 177   177 

  40-39 

постъпления от 

продажба на 

квоти за емисии 

на парникови 

газове 

        0 

  40-40 
постъпления от 

продажба на земя 
70 794 0 72 181   72 181 

  40-72 

постъпления от 

продажба на 

земеделска 

продукция 

        0 

41-00 Приходи от концесии 8 100   7 386   7 386 

42-00 

Приходи от лицензии за 

ползване на 

държавни/общински 

активи 

        0 

45-00 
Помощи и дарения от 

страната 
4 110 30 4 080 0 4 110 

  45-01 

текущи помощи 

и дарения от 

страната 

4 110 30 4 080   4 110 

  45-03 

капиталови 

помощи и 

дарения от 

страната 

        0 
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МЕЖДИННА ОЦЕНКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ 
ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БРЕЗНИК ЗА ПЕРИОДА 

2014-2020 

46-00 
Помощи и дарения от 

чужбина 
7 939 7 939 0 0 7 939 

  46-10 

текущи помощи 

и дарения от 

Европейския 

съюз 

7 939 7 939 0   7 939 

  46-20 

капиталови 

помощи и 

дарения от 

Европейския 

съюз 

        0 

  46-30 

текущи помощи 

и дарения от 

други държави 

        0 

  46-40 

капиталови 

помощи и 

дарения от 

други държави 

        0 

  46-50 

текущи помощи 

и дарения от 

други 

международни 

организации 

        0 

  46-60 

капиталови 

помощи и 

дарения от 

други 

международни 

организации 

        0 

  46-70 

други текущи 

помощи и 

дарения от 

чужбина 

        0 

  46-80 

други 

капиталови 

помощи и 

дарения  от 

чужбина 

        0 

47-00 

Получени чрез 

небюджетни предприятия 

средства от КФП по 

международни програми 

0 0 0 0 0 

  47-43 

получени чрез 

нефинансови 

предприятия 

текущи 

        0 
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МЕЖДИННА ОЦЕНКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ 
ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БРЕЗНИК ЗА ПЕРИОДА 

2014-2020 

трансфери от 

КФП по 

международни 

програми  

  47-44 

получени чрез 

финансови 

институции 

текущи 

трансфери от 

КФП по 

международни 

програми 

        0 

  47-45 

получени чрез 

нестопански 

организации 

текущи 

трансфери от 

КФП по 

международни 

програми  

        0 

  47-49 

получени чрез 

предприятия от 

чужбина 

текущи 

трансфери от 

КФП по 

международни 

програми 

        0 

  47-51 

получени чрез 

нефинансови 

предприятия 

капиталови 

трансфери от 

КФП по 

международни 

програми  

        0 

  47-52 

получени чрез 

финансови 

институции 

капиталови 

трансфери от 

КФП по 

международни 

програми  

        0 

  47-53 
получени чрез 

нестопански 
        0 
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ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БРЕЗНИК ЗА ПЕРИОДА 

2014-2020 

организации 

капиталови 

трансфери от 

КФП по 

международни 

програми 

  47-59 

получени чрез 

предприятия от 

чужбина 

капиталови 

трансфери от 

КФП по 

международни 

програми 

        0 

48-00 

Разпределени към 

администратори от 

чужбина средства по 

международни програми 

и договори (-) 

0 0 0 0 0 

  48-10 

разпределени 

към чужбина 

текущи 

трансфери по 

програми на 

Европейския 

съюз (-) 

        0 

  48-20 

разпределени 

към чужбина 

капиталови 

трансфери по 

програми на 

Европейския 

съюз (-) 

        0 

  48-30 

разпределени 

към чужбина 

текущи 

трансфери по 

програми на 

други държави (-

) 

        0 

  48-40 

разпределени 

към чужбина 

капиталови 

трансфери по 

програми на 

други държави (-

        0 
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2014-2020 

) 

  48-50 

разпределени 

към чужбина 

текущи 

трансфери по 

програми на 

други 

международни 

организации (-) 

        0 

  48-60 

разпределени 

към чужбина 

капиталови 

трансфери по 

програми на 

други 

международни 

организации  (-) 

        0 

  48-70 

разпределени 

към чужбина 

текущи 

трансфери по 

други 

чуждестранни 

дарения и 

помощи (-) 

        0 

  48-80 

разпределени 

към чужбина 

капиталови 

трансфери по 

други 

чуждестранни 

дарения и 

помощи (-) 

        0 

  99-99 
I. ОБЩО 

ПРИХОДИ 
804 280 17 136 

915 

962 
0 

933 

098 
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2014-2020 

8. ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН 

ЗА РАЗВИТИЕ 2014-2020 Г НА ОБЩИНА БРЕЗНИК 

  
8.1. Изводи и заключения 

8.1.1. По отношение на изпълнението на ОПР 

• Като най-общи заключения относно изпълнението на приоритетите, може да се 

отбележи, че Приоритет 3 е най-напреднал в своето изпълнение, следвано от 

изпълнението на Приоритет 2, като задоволително може да се счете това на 

Приоритет 4, а като по- слабо може да се счете изпълнението на Приоритет 1; 

• Добро е сътрудничеството на общината с други общини от региона ; 

• Осъществените проекти са предимно са финансирани с безвъзмездни средства; 

• Не е изградена система за отчитане на напредъка и актуализацията на ОПР. 

 
8.1.2. По отношение на стратегията на ОПР 

• Приоритетите на ОПР са приемливи, актуални към днешна дата и не са 

загубили своята значимост. Въпреки това тяхната актуализация и 

предефиниране биха могли да спомогнат за подобряване функциалността на 

ОПР; 

• Налице е съотносимост на визията, целите и приоритетите на ОПР с тези на 

ОСР на област Перник и на РПР на Югозападен район, както и добра 

кореспонденция със НСРР и стратегията „Европа 2020". 
 

8.1.3. По отношение на координацията на ОПР 

• Приоритетите на ОПР са отразени в Програмата за управление на община 

Брезник. Налице е ангажимент на органите на местно самоуправление в 

общината да реализират в мандата политиката на регионално развитие, 

определена в ОПР; 

• Необходимо е ежегодно да се отчита с годишни доклади при подготовката на 

които да бъдат проследявани индикаторите за напредък; 

• Някои от заложените индикатори са трудно проследими, не са посочени нито 

базови, нито целеви стойности; 

 
8.2. Препоръки 

8.2.1.  По отношение на изпълнението на ОПР 

• Необходим е сериозен фокус на усилия за диверсифициране на икономиката 
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ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БРЕЗНИК ЗА ПЕРИОДА 

2014-2020 

като цяло и на туристическия продукт; 

• Общинската администрация трябва да потърси подходящите механизми за 

привличане на инвестиции; 

• Важно е да се запази тенденцията за намаляване на броя безработни в 

Общината; 

 

8.2.2. По отношение на стратегията на ОПР 

• Общинският план за развитие на Община Брезник е съобразен със 

стратегическите насоки на ЕС в областта на регионалната политика, както и с 

документите на областно, регионално и национално ниво; 

8.2.3. По отношение на координацията на ОПР 

• Необходимо е ежегодно, като приложение към общинския бюджет да се 

приема индикативна финансова таблица за реализация на ОПР; 

• Необходимо е при ежегодния мониторинг на изпълнение на ОПР да се 

отчита изпълнението на индикаторите, заложени в него; 

 

8.2.4.  По отношение на ефективността и ефикасността на използването на 

финансовите ресурси 

В следващата таблица ясно се виждат усилията на Община Брезник за 

изпълнението на заложените приоритети и мерки към тях, въпреки 

изключително бавните темпове на оперативните програми. 
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Програма за реализация на ОПР на община Брезник - 2014-2020 

 

 

Мярка, Проект 
Индикативна 

стойност 

(хил. лв.) 

Източник за 

финансиране 

Отговорна 

институция за 

реализацията 

Срок за 

изпълнение 

Приоритет 1. Създаване на добра бизнес-среда за развитие и повишаване конкурентоспособността на местната икономиката 

Стратегическа подцел 1.1. Насърчаване на предприемачеството и инвестициите в местната икономика 

Мярка 1.1.1. Стимулиране на местното предприемачество 

П.1.1.1.1 Създаване на нови и разрастване на съществуващите 

предприятия в промишлеността и в обслужващата сфера 
200,0 

ОП „Иновации и 

Конкурентоспособност; 

Частен сектор 

браншови 

организации 
2014-2020 

П.1.1.1.2. Обучения за повишаване на бизнес и на 

предприемаческите умения 
15,0 

ОП „Иновации и 

Конкурентоспособност 

браншови 

организации 

 

П.1.1.1.3. Предлагане на стипендиантски програми за лица от 

общината, които се обучават във ВУЗ-ове по търсени от 

работодателите специалности (10 стипендианти) 

90,0 Частни инвестиции 

 

2014-2010 

|| Мярка 1.1.2.Създаване на условия за привличане на инвестиции 

П.1.1.2.1. Възлагане изработване на инвестиционен профил на 

общината 
25,0 

Общински бюджет ОП 

„Иновации и 

конкурентоспособност" 

Община Брезник, 

браншови 

организации 

2014-2020 

П.1.2.2.2. Създаване на условия за привличане на местни и 

чуждестранни компании в местната икономика 
35,0 частни инвестиции 

Община Брезник, 

частни 

инвеститори, 

браншови 

организации 

2014-2020 

П.1.2.2.3. Участие в национални и международни бизнес форуми и 

изложения 
45,0 

Частни инвестиции; 

ОП“Иновации и 

конкурентоспособност" 

Община Брезник; 

Браншови 

организации 

2014-2020 

П.1.2.2.4. Идентифициране на целеви групи инвеститори с 

потенциал за развитие в перспективните за района отрасли и 

атрактивно представяне на предимствата на общината 

30,0 ОП „Иновации и 

конкурентоспособност"; 

Общ. бюджет 

Община Брезник; 

Браншови 

организации 

2014-2020 
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Мярка, Проект 
Индикативна 

стойност 

(хил. лв.) 

Източник за 

финансиране 

Отговорна 

институция за 

реализацията 

Срок за 

изпълнение 

 

Стратегическа подцел 1.2. Развитие на многоотраслов аграрен сектор 
 

Мярка 1.2.1. Развитие и утвърждаване позициите на зърнопроизводството 

П. 1.2.1.1. Изграждане на съвременна инфраструктура за 

обслужване на зърнопроизводството 
350,0 ПРСР; 

Частни инвестиции 
Община Брезник 2016-2017 

П.1.2.1.2. Създаване на условия за развитие на биологично 

земеделие 

150,0 ПРСР; 

Частни инвестиции 

Община Брезник 2014-2020 

Мярка 1.2.2. Възстановяване позициите на трайните насаждения 

П.1.2.2.1. Създаване на нови овощни масиви в землищата на гр. 

Брезник, с. Режанци и по поречието на р. Конска общо 300 дка; 
450,0 

ПРСР; 

Частни инвестиции 
Община Брезник 2014-2020 

П.1.2.2.2. Изграждане на разсадници за овощни фиданки и 

маточници за малини, арония и др. 

60,0 ПРСР; 

Частни инвестиции 

Община Брезник 2014-2020 

П.1.2.2.3. Създаване на нови насаждания от малини и арония на 

пустеещи земеделски земи 
150,0 ПРСР; 

Частни инвестиции 
Община Брезник; 2014-2020 

Мярка 1.2.3. Създаване на условия за развитие на животновъдството 

П.1.2.3.1. Възстановяване на животновъдството чрез изграждане 

на нови ферми за едър рогат добитък в общината; 
370,0 ПРСР; 

Частни инвестиции 

Община Брезник; 2014-2020 

П.1.2.3.2. Развитие на овцевъдството чрез увеличаване на 

поголовието от местната порода „Брезнишка овца" 
130,0 ПРСР; 

Частни инвестиции 
Община Брезник; 2014-2020 

П.1.2.3.3.Изграждане на малки млеко и месопреработващи 

предприятия, базирани на местни суровини 
170,0 ПРСР; 

Частни инвестиции 
Община Брезник; 2014-2020 

Мярка 1.2.4. Организационно подпомагане на развитието на аграрния сектор 

П.1.2.4.1.Стартова помощ за развитие на нови малки стопанства и 

на млади фермери 
50,0 ПРСР; Частни инвестиции 

Община Брезник; 

Браншови 

структури 

2014-2020 

П.1.2.4.2. Подобряване на информационното, организационното и 

пазарното обслужване на местните селскостопански производители 5,0 
ПРСР; 

Частни инвестиции 

Община Брезник; 

Браншови 

структури 

 

2014-2020 
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Мярка, Проект 

Индикативна 

стойност (хил. 

лв.) 

Източник за 

финансиране 

Отговорна 

институция за 

реализацията 

Срок за 

изпълнение 

П.1.2.4.3. Насърчаване сдружаването между производители и 

преработватели на селскостопанска продукция; 

Мека мярка (без 

инвестиции) 
- 

Община Брезник; 

Браншови 

структури 

2014-2020 

П.1.2.4.4.. Подпомагане на земеделски производители при 

подготовка на проекти за развитие на биологично земеделие и 

животновъдство 

15,0 
ПРСР; 

Частни инвестиции 

Община Брезник; 

Консултантски 

компании 

2014-2020 

П1.2.4.5. Строителство, реконструкция или рехабилитация на 

полски пътища на територията на общината 
500,0 МЗХ Община Брезник 2014-2020 

П.1.2.4.6. Възстановяване на напоителни системи и реконструкция 

на водоеми 
200,0 ПРСР Напоителни с-ми 2014-2020 

П.1.2.4.7. Провеждане на лесоустройствени мероприятия за 

залесяване на опороени участъци във водосборите на реките в 

горския фонд 

150,0 
Държавно горско 

стопанство 

Община Брезник; 

ДГС; 
2014-2020 

Стратегическа подцел 1.3. Развитие на промишлени производства, базирани на местни суровини и потенциали 

Мярка 1.3.1. Развитие на промишлени предприятия от хранително-вкусовия бранш 

П.1.3.1.1. Стимулиране разкриване на МСП за преработка на 

селскостопански суровини 
250,0 

ПРСР; 

Частни инвеститори 

Община Брезник; 

Браншови 

структури 

 

Мярка 1.3.2. Развитие на промишлени дейности свързани с използване на минерално-суровинни източници 

П.1.3.2. Привличане на стратегически инвеститори за 

разработване на разкритите минерално-суровинни 

източници в общината 

120000,0 Частна инвестиция 

Община Брезник; 

Частни 

инвеститори 

2014-2020 

П.1.3.3. Създаване на МСП за производства и ремонтни 

дейности, съпътстващи миннодобивната и обогатителна 

дейност 

600,0 Частни инвестиции 
Община Брезник; 

Частни 

инвеститори 

2014-2020 

Стратегическа подцел 1.4. Развитие на туризъм, свързан с природните и културно-историческите дадености на територията 

Мярка 1.4.1. Предлагане на разнообразен туристически продукт 
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2014-2020 

П.1.4.1.1. Провеждане на проучвания и регистрация на 

туристически ресурси с природен и антропогенен характер 
55,0 

Норвежки фонд; 

Общински бюджет 
Община Брезник 2014-2015 

 

Мярка, Проект Индикативна 

стойност (хил. лв.) 

Източник за 

финансиране 

Отговорна 

институция за 

реализацията 

Срок за 

изпълнение 

П.1.4.1.2. Разработване на средносрочна Общинска програма 

за развитие на туризма в община Брезник 
10,0 

ПРСР; 

Общински бюджет 
Община Брезник ИЗПЪЛНЕН 

П.1.4.1.3. Разработване и реализация на Общинска програма 

за провеждане на археологически проучвания и 

реставриране на културно-исторически паметници, с 

потенциал за туристически интерес 

65,0 ОП „Региони в растеж“ Община Брезник; 

Исторически 

музей 

2015-2020 

П.1.4.1.4. Реконструкция и модернизация на средства за 

подслон, места за настаняване и заведения за хранене и 

развлечение за получаване на по-висока категоризация 

400,0 
ПРСР 

Частен сектор 

Община Брезник; 

Частни 

собственици 

2014-2020 

П.1.4.1.5.. Разработване, отпечатване и разпространение на 

рекламни материали, популяризиращи общината Брезник 

като туристическа дестинация 

 

 

15,0 ПРСР, туристически 

фирми 

Община Брезник; 

Туристически 

бранш 

2015-2017 

П.1.4.1.6. Организиране и финансово подпомагане на 

археологически разкопки 

    

П.1.4.1.7. Социализиране на Мегалитен храм кладенец в 

мест. „Пусто гърло с прилежащ терен (80 дка) и осигуряване 

на достъп 

120,0 
ПРСР; ОП „Региони в 

растеж" 
Община Брезник 2014-2020 

Мярка 1.4.2. Развитие на туристическата инфраструктура 

П. 1.4.2.1. Развитие на туристическата инфраструктура в 

общината 
300,0 Частни инвестиции Община Брезник 2014-2020 

П. 1.4.2.2. Изграждане на мрежа от туристически и 

екомаршрути и екопътеки 
100,0 ПРСР Община Брезник 2015-2016 

П. 1.4.2.З. Утвърждаване на община Брезник като част от 

регионалния културен туристически маршрут 
Мека мярка (без 

инвестиции) 

 
Община Брезник, 

Туристически 

фирми 

2014-2020 
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П.1.4.2.4. Брезник и тайнството на желязната вода 80,0 

Програма БГ08 „Културно 

наследство и съвременни 

изкуства 

Община Брезник; 

ПЧП 
2015-2018 

П.1.4.2.4. Благоустрояване на лесопарк „Бърдо" - 

туристическа атракция 
400,0 ПРСР Община Брезник 2014-2020 
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Мярка, Проект Индикативна 

стойност (хил. лв.) 

Източник за 

финансиране 

Отговорна 

институция за 

реализацията 

Срок за 

изпълнение 

Приоритет 2. Балансирано териториално развитие чрез подобряване на базисната инфраструктура за териториален достъп, свързаност и 

провеждане на устройствена политика 

Стратегическа подцел 2.1. Подобряване качествата на транспортната мрежа за вътрешна и външна мобилност 

Мярка 2.1.1.Ремонт и рехабилитация на пътища от РПМ 

П.2.1.1.1.Ремонт и рехабилитация на път III - 638 Брезник- 

Бабица-Сф. област" 
12000,0 

ОП „Региони в растеж“; 

ИА„Пътна 

инфраструктура" 

ИАПИ 2014-2016 

П.2.1.1.2. Ремонт и рехабилитация на път III - 811 Сф. 

област- Брезник-Пали лула " 
15000,0 

ОП „Региони в растеж"; ИА 

„Пътна инфраструктура" 
ИАПИ 2016-2018 

 Мярка 2.1.2. Ремонт и рехабилитация на общински пътища 

П.2.1.2.1.Ремонт и рехабилитация на път PER III - 8114 - 

Режанци - Ребро (дължина на отсечката 9,387 км.) -4992 

хил. лв. 

4992,0 ПРСР Община Брезник 2014-2020 

П.2.1.2.2. Ремонт и рехабилитация на път PER II - 631 - 

Гърло - Билинци (дължина на отсечката 6 км.) - 2500 1ил. 

лв. 

2500,0 ПРСР Община Брезник 2014-2020 

П.2.1.2.3. Ремонт и рехабилитация на 2 моста по път 

Бегуновци - Кошарево; 
300,0 ПРСР Община Брезник 2014-2020 

П.2.1.2.4. Реконструкция на път до манастир „Св.Св. Козма 

и Дамян" - с. Гигинци 
200,0 ПРСР Община Брезник ИЗПЪЛНЕН 

Мярка 2.1.3. Текущи ремонти на общински пътища 

П.2.1.3.1Ремонт и рехабилитация на пътища от общинска 

пътна мрежа 
2500,0 Целева субсидия РБ Община Брезник 2014-2020 

Стратегическа подцел 2.2. Развитие на ВиК мрежата 

Мярка 2.2.1. Изграждане на нови/възстановяване на стари водоизточници 

П.2.2.1.1.Възстановяване и въвеждане в експлоатация на 

местен водоизточник „Гърло" и изграждане на довеждащ 

водопровод 
450,0 

ОП „Региони в растеж“, 

Държ. Бюджет;Общ. 

бюджет 
ВиК Перник Община 

Брезник 
2014-2016 
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МЕЖДИННА ОЦЕНКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ 
ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БРЕЗНИК ЗА ПЕРИОДА 

2014-2020 

 

Мярка, Проект 

Индикативна 

стойност 

[хил. лв.) 

Източник за 

финансиране 

Отговорна 

институция за 

реализацията 

Срок за 

изпълнение 

П.2.2.1.2.Възстановяване и въвеждане в експлоатация 

на местен водоизточник п.с. „Яровец"; 
100,0 ОП „Региони в растеж", Държ. 

Бюджет;Общ. бюджет 

ВиК Перник Община 

Брезник 
2014-2016 

П.2.2.1.3.Възстановяване и въвеждане в експлоатация 

на местен водоизточник п.с. „Азна" 
100,0 

ОП „Региони в растеж", Държ. 

Бюджет;Общ. бюджет 

ВиК Перник Община 

Брезник 
2014-2016 

П.2.2.1.4. Изграждане на алтернативно водоснабдяване 

на с. Слаковци 
350,0 ОП „Региони в растеж", Държ. 

Бюджет;Общ. бюджет 

ВиК Перник Община 

Брезник 
2014-2016 

Мярка 2.2.2. Ремонт и рехабилитация на резервоари и каптажи 

П.2.2.2.1. Ремонт на резервоари в землището на с. 

Режанци (V- 50м3 и V - 75м3); 
80,0 

ОП „Региони в растеж", 

Държ.бюджет;Общ. 

бюджет 

ВиК Перник; Общ. 

Брезник 
2014-2015 

П.2.2.2.2. Ремонт на каптаж в землището на с. Завала 30,0 

ОП „Региони в растеж“, 

Държ.бюджет;Общ. 

бюджет 

ВиК Перник Община 

Брезник 
2014-2015 

П.2.2.2.3. Ремонт на резервоар в землището на с. 

Ярославци (V - 75м3);; 

50,0 

ОП „Региони в растеж", 

Държ.бюджет;Общ. 

бюджет 
ВиК Перник; Общ. 

Брезник 

2014-2015 

П.2.2.2.4. Ремонт на резервоари в землището на 

с.Брезнишки Извор (V- 50м3 и V - 75м3); 
80,0 

ОП „Региони в растеж", 

Държ.бюджет;Общ. 

бюджет 

ВиК Перник; Община 

Брезник 
2014-2015 

П.2.2.2.5. Ремонт на резервоар/каптаж в землището на 

с. Конска (V- 50м3 и V - 75м3); 
80,0 

ОП „Региони в растеж", 

Държ.бюджет;Общ. 

бюджет 

ВиК Перник; Общ. 

Брезник 
2014-2015 

П.2.2.2.6. Реконструкция на довеждащ водопровод от 

водохващане Секирна 

4000,0 

ОП „Региони в растеж", 

Държ.бюджет;Общ. 

бюджет 

ВиК Перник; Община 

Брезник 

ИЗПЪЛНЕН 

Мярка 2.2.3. Разширяване и рехабилитация на водопроводна мрежа 
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МЕЖДИННА ОЦЕНКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ 
ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БРЕЗНИК ЗА ПЕРИОДА 

2014-2020 

Мярка, Проект 

Индикативна 

стойност 

(хил. лв.) 

Източник за 

финансиране 

Отговорна 

институция за 

реализацията 

Срок за 

изпълнение 

П.2.2.3.1. Рехабилитация на вътрешноселищна 

водопроводна мрежа в гр. Брезник (проектиране + СМР); 
3500,0 ОП „Региони в растеж", 

Държ.бюджет;Общ.бюджет 

ВиК Перник; Общ. 

Брезник 
2014-2018 

П.2.2.3.1. Реконструкция на довеждащ водопровод от ПС 

„Брезник" до с. Бабица 
150,0 ПРСР; ВиК -Перник 

ВиК -Перник, 

Община Брезник 
2014-2020 

П.2.2.3.2. Реконструкция на довеждащ водопровод 

„Секирна - Брезник - участък Разсадник" 
220,0 ПРСР; ВиК -Перник 

ВиК -Перник, 

Община Брезник 
2014-2020 

П.2.2.3.3.. Реконструкция на довеждащ водопровод 

„Секирна - Брезник - участък МТС" 
195,0 ПРСР; ВиК -Перник 

ВиК -Перник, 

Община Брезник 
2014-2020 

П.2.2.3.3.. Реконструкция на довеждащ водопровод 

„Секирна - Брезник до с. Ноевци 
275,0 ПРСР; ВиК -Перник 

ВиК -Перник, 

Община Брезник 
2014-2020 

П.2.2.3.5. Реконструкция на довеждащ водопровод от 

каптаж „Топли дол" до резервоар „Конска" 
88,0 ПРСР; ВиК -Перник 

ВиК -Перник, 

Община Брезник 
2014-2020 

.П.2.2.3.6. Реконструкция на довеждащ водопровод от 

каптаж „Гърло“до резервоар„Гърло" 
140,0 ПРСР; ВиК -Перник 

ВиК -Перник, 

Община Брезник 
2014-2020 

П.2.2.3.7.. Реконструкция на довеждащ водопровод от 

каптаж „Грубините“ до резервоар„Брусник" 
25,0 ПРСР; ВиК -Перник 

ВиК -Перник, 

Община Брезник 
2014-2020 

П. 2.2.3.8.. Реконструкция на довеждащ водопровод от 

облекчителна шахта „Побиеница" до резервоар в с. 

Гининци 

266,0 ПРСР; ВиК -Перник 
ВиК -Перник, 

Община Брезник 
2014-2020 

П.2.2.3.9.. Реконструкция на довеждащ водопровод от 

каптаж „Балчар" до с. Кошарево 
75,0 ПРСР; ВиК -Перник 

ВиК -Перник, 

Община Брезник 
2014-2020 

П.2.2.3.10Реконструкция на довеждащ водопровод от 

каптаж „Кална бара" до резервоар „Велковци" 
244,0 ПРСР; ВиК -Перник 

ВиК -Перник, 

Община Брезник 
2014-2020 

П.2.2.3.11. Реконструкция на водопровод с. Велковци - 
РВВМ 

48,0 ПРСР; ВиК -Перник 
ВиК -Перник, 

Община Брезник 
2014-2020 

П.2.2.3.12. Реконструкция на водопроводна връзка между 

с. Сопица и водопровод от ПСПВ -Брезник 
55,0 ПРСР; ВиК -Перник ВиК -Перник, 

Община Брезник 
2014-2020 

П.2.2.3.13. Рехабилитация на вътрешноселищна 

водопроводна мрежа в с.Конска (проектиране + СМР); 
50,0 

ОП „Региони в растеж", 

Държ.бюджет;Общ.бюджет 

ВиК Перник 

Община Брезник 
2014-2015 
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МЕЖДИННА ОЦЕНКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ 
ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БРЕЗНИК ЗА ПЕРИОДА 

2014-2020 

 

 

Мярка, Проект 
Индикативна 

стойност 

(хил. лв.) 

Източник за 

финансиране 

Отговорна 

институция за 

реализацията 

Срок за 

изпълнение 

П.2.2.3.14. Рехабилитация на вътрешноселищна 

водопроводна мрежа в с. Слаковци (проектиране + СМР); 
50,0 

ОП „Региони в растеж", 

Държ.бюджет;Общ. 

бюджет 

ВиК Перник; Общ. 

Брезник 
2014-2015 

П.2.2.3.15. Рехабилитация на вътрешноселищна 

водопроводна мрежа в с.Ноевци (проектиране + СМР); 

50,0 
ОП „Региони в растеж", 

Държ.бюджет;Общ. 

бюджет 

ВиК Перник; 

Община Брезник 
2014-2015 

П.2.2.3.16.. Рехабилитация на вътрешноселищна 

водопроводна мрежа в с.Велковци (проектиране + СМР); 
50,0 

ОП „Региони в растеж", 

Държ.бюджет;Общ. 

бюджет 

ВиК Перник; Общ. 

Брезник 
2014-2015 

П.2.2.3.17.. Рехабилитация на вътрешноселищна 

водопроводна мрежа в с.Режанци (проектиране + СМР) 

50,0 
ОП „Региони в растеж", 

Държ.бюджет;Общ. 

бюджет 

ВиК Перник; 

Община Брезник 

2014-2015 

Мярка 2. 2.4. Рехабилитация и разширяване на канализационна мрежа 

П.2.2.4.1 Разширяване и реконструкция на 

канализационната мрежа в гр. Брезник (проектиране + 

СМР) 

450,0 
ПУДООС- МОСВ 

Държ.бюджет;Общ. 

бюджет 

ВиК Перник; 

Община Брезник 

2014-2015 

П.2.2.4.2.Проучвания и проектиране (вкл. ПУП за трасе и 

сервитут) на главен канализационен колектор Брезник - 

ПСОВ Батановци (общ. Перник); 

250,0 
ПРСР 

Държ.бюджет;Общ. 

бюджет 

ВиК Перник; 

Община Брезник 

2014-2015 

П. 2.2.4.3.Изграждане на главен канализационен колектор 

Брезник - ПСОВ Батановци (общ. Перник); 
18000,0 

ПУДООС-МОСВ 

Държ.бюджет;Общ. 

бюджет 

ВиК Перник; 

Община Брезник 
2014-2015 

П.2.2.4.4. Етапно изграждане на канализационни мрежи в 

селата по поречието на р. Конска (проектиране + СМР); 
10000,0 

ПУДООС- МОСВ; 

Държ.бюджет;Общ. 

бюджет 

ВиК Перник; 

Община Брезник 
2014-2015 

П.2.2.4.4. Изграждане на връзки между канализационните 

мрежи в селата по поречието на р. Конска с главния 

канализационен колектор Брезник - ПСОВ Батановци от 

общ. Перник (проектиране + СМР) 

3000,0 

ПУДООС- МОСВ, 

Държ.бюджет;Общ. 

бюджет 

ВиК Перник; 

Община Брезник 
2014-2015 

Стратегическа подцел 2.3.Енергийната ефективност и намаляване на енергийната зависимост 

Мярка 2.3.1. Подобряване на енергийната ефективност на публични обекти - общинска собственост 
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МЕЖДИННА ОЦЕНКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ 
ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БРЕЗНИК ЗА ПЕРИОДА 

2014-2020 

 

Мярка, Проект 
Индикативна 

стойност 
(хил. лв.) 

Източник за 
финансиране 

Отговорна 
институция за 
реализацията 

Срок за изпълнение 

П. 2.3.1.1. Разработване и приемане на общинска програма за 
енергийна ефективност и обследвания на сгради с изготвяне на 
технически паспорти; 

200,0 
Межд. Фонд 
„Козлодуй";Общ. 
бюджет 

Община Брезник 2014-2020 

П.2. 3.1.2 Създаване на условия за постигане на интегрирана 
енергийна ефективност на близко разположени общински 
обекти с публичен характер, включващи: Сграда на община 
Брезник, Читалище „Просвещение".и ЦДГ „Брезичка"; 

550,0 
Межд. Фонд 
„Козлодуй“;Общ. 
бюджет 

Община Брезник ИЗПЪЛНЕН 

П.2.3.1.3. Създаване на условия за постигане на интегрирана 
енергийна ефективност на близко разположени общински 

обекти с публичен характер, включващи СОУ „Васил Левски" 
и Общинска спортна зала - гр. Брезник"; 

1200,0 
Межд. Фонд 
„Козлодуй";0бщ. 
бюджет 

Община Брезник 2014-2020 

П.2.3.1.4. Обновяване на сградата на кметството в с. Извор, 

включително мерки за енергийна ефективност; 
140,0 

Межд. Фонд 
„Козлодуй“;Общ.бюджет Община Брезник 

2014-2020 

П. 2.3.1.5. Обновяване на сградата на кметството в с. Извор, 

включително мерки за енергийна ефективност; 
130,0 Межд. Фонд 

„Козлодуй“;0бщ.бюджет 

Община Брезник 2014-2020 

П.2.3.1.5. Обновяване на сградата на кметството в с.Режанци, 
включително мерки за енергийна ефективност; 

120,0 
Межд. Фонд 
„Козлодуй";Общ.бюджет 

Община Брезник 2014-2020 

П. 2.3.1.6. Обновяване на сградата на кметството в с. 
Непразненци, включително мерки за енергийна ефективност; 

125,0 Межд. Фонд 
„Козлодуй";Общ.бюджет 

Община Брезник 2014-2020 

П.2.3.1.7. Създаване на публично-частни партньорства за 

изграждане на нови мощности за производство на енергия от 
възобновяеми енергийни източници 

500,0 
ПРСР, частни 
инвестиции, 

Община Брезник, 

частни 
инвеститори 

2014-2020 

Мярка. 2.3.2. Намаляване на общинските разходи за енергия 

П.2.3.2.1. Доизграждане на уличното осветление с 
енергоспестяващи лампи 

500,0 Межд. Фонд „Козлодуй", 
Общински бюджет 

Община Брезник ИЗПЪЛНЕН 

П.2..3.2.2. Инсталиране на слънчеви панели в общински 

сгради за намаляване разходите на енергия; 160,0 
Межд. Фонд „Козлодуй", 

Общински бюджет Община Брезник 2014-2020 
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МЕЖДИННА ОЦЕНКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ 
ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БРЕЗНИК ЗА ПЕРИОДА 

2014-2020 

 

Мярка, Проект 
Индикативна 

стойност 
(хил. лв.) 

Източник за 
финансиране 

Отговорна 
институция за 
реализацията 

Срок за 
изпълнение 

Мярка 2.3.3.:Подобряване на енергийната ефективност на публични обекти държавна собственост 

П.2.3.3.1. Енергийно обследване и обновяване, вкл. и 
енергийна ефективност на сграда на РПУ - гр. Брезник; 

350,0 Межд. Фонд „Козлодуй", 
Бюджет на МВР 

Обл. Дир. МВР 2014-2020 

П.2.3.3.2. Енергийно обследване и обновяване, вкл. и 
енергийна ефективност на сграда на Районен съд - гр. 
Брезник; 

250,0 
Межд. Фонд „Козлодуй", 
Бюджет на Минист. на 
правосъдието 

Рай. Съд - Брезник 2014-2020 

Мярка 2.3.4.Подобряване на комуникационната обвързаност 

П.2.3.4.1. Ускоряване процеса на модернизация на 
телекомуникационните мрежи 140,0 Частни инвестиции Частни фирми 2014-2018 

П.2.3.4.2. Осигуряване на условия за широколентов достъп до 
по-малките населени места. 140,0 Частни инвестиции Частни фирми 2014-2016 

П.2.З.4.З.. Оборудване (в по-големите села на общината) на 
работни интернет станции със свободен достъп в публични 
обекти - читалища, кметства и др. 

20,0 
ОПАК; 

Общински бюджет 
Община Брезник 2016-2017 

П.2.3.4.4. Изготвяне на комуникационна стратегия и 
представяне на предимствата на общината чрез различни 
канали на комуникация [онлайн анкети и презентации, 
рекламни брошури и др.). 

10,0 
ОПАК; 

Общински бюджет 
Община Брезник 2016-2017 

П. 2.3.4.5. Поддържане на актуален интернет сайт на 
общината и регулярно публикуване на актуална информация 

за бизнеса 
Мека мярка 

 

Община Брезник 2014-2020 

Стратегическа подцел 2.4. Опазване на околната среда и превенциа на природни рискове. 

Мярка 2.4.1. Опазване на околната среда 

П.2.4.1.1. Създаване на условия за разделно събиране на 
твърдите битови отпадъци 

200,0 Целеви средства - РБ Община Брезник; 
Фирма-оператор 

2014-2020 

П.2.4.1.2. Провеждане на рекламна кампания за 
популяризиране на предимствата на разделното събиране и 
третиране на отпадъците 

5,0 Общ. Бюджет Община Брезник; 
Фирма-оператор 

2014-2020 

П.2.4.1.3. Закриване на нерегламентирани сметища в 

землищата на селата от общината 50,0 Общ. бюджет Община Брезник 2014-2020 
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МЕЖДИННА ОЦЕНКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ 
ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БРЕЗНИК ЗА ПЕРИОДА 

2014-2020 

 

Мярка, Проект 

Индикативна 

стойност (хил. 

лв.) 

Източник за 

финансиране 

Отго

ворна 

инстит

уция 

за 

реализ

ацията 

Срок за 

изпълнение 

П.2.4.1.4. Внедряване на системи за качество и системи за управление на 

околната среда 
100,0 ОП "Околна среда" 

Община 

Брезник; 

РИОСВ - 

Перник 

2014-2020 

П.2.4.1.5. Изграждане на системи за мониторинг и превенция на 

компонентите на околната среда 
20,0 ОП "Околна среда" 

Община 

Брезник; 

РИОСВ - 

Перник 

2014-2020 

П.2.4.1.6. Екологично възпитание на децата в предучилищна и училищна 

възраст 

Мека мярка (без 

инвестиции) 

 
Ръководс

тва на 

учебни 

заведени

я 

2014-2020 

Мярка 2.4.2. Превенция на природните рискове 

П.2.4.2.1. Изграждане на оповестителна система за пожари в горския 

фонд и на опасности от наводнения 

25.0 
ОП"Околна среда"; 

Държавно горско 

стопанство 

ДГС; 

Община 

Брезник 

2014-2020 

П.2.4.2.2. Почистване на речните корита в границите на населените места 60,0 
Комисия за 

възстановяване на щети 

при МС 

Община 
Брезник 

2014-2020 

Стратегическа подцел 2.5. Провеждане на устройствена политика за балансирано пространствено развитие 

Мярка 2.5.1 Осигуряване на устройствена основа за регламенти рано развитие на общинските територии 

П.2.5.1.1. Възлагане и изработване на Общ устройствен план на община 

Брезник; 
120,0 

Минист. на инвестиц. 

проектиране 

Община 
Брезник 

2014-2015 

П.2.5.1.2. Възлагане и изработване на ОВОС на Общия устройствен план 

на община Брезник; 
40,0 

Общ. Бюджет;Минист. на 

инв.проектиране 

Община 
Брезник 

2014-2015 

П.2.5.1.3. Изработване на устройствени планове, произтичащи от ОУП - на 

населени места (регулационни, застроителни) и на части от общината - 

ПУП и др.; 

100,0 Общински бюджет 
Община 
Брезник 

2014-2020 

П. 2.5.1.4. Изработване на цифров кадастър на общината; 80,0 Агенция по кадастъра Община 
Брезник 

2014-2020 

Мярка 2.5.1 Устойчиво пространствено развитие на общината 

П.2.5.1.1. Възлагане и изработване на Пространствена концепция за 

развитие на община Брезник; 
15,0 МРРБ 

Община 
Брезник 

2016 

П.2.5.1.2.Прилагане на устройствените решения и насоките за 

пространствено развитие в разработваните секторни стратегически 

общински документи (секторни стратегии, секторни програми и планове и 

др.) 

Мека мярка (без 

инвестиции) 

 

Община 
Брезник 

2014-2020 
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МЕЖДИННА ОЦЕНКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ 
ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БРЕЗНИК ЗА ПЕРИОДА 

2014-2020 

Мярка, Проект 
Индикативна 

стойност 

(хил. лв.) 

Източник за 

финансиране 

Отговорна 

институция за 

реализацията 

Срок за 

изпълнение 

Приоритет 3. Подобряване на качествата на живот и на човешкия капитал 

Стратегическа подцел 3.1. Подобряване условията за живот 

Мярка 3.1.1. Подобряване на физическата и селищната среда 

П.3.1.1.1.Реконструкция на тротоарни и на зелени площи в 

населените места в общината 
1800,0 

ПРСР, Целева субсидия РБ 
Община Брезник 2014-2020 

П.3.1.1.2. Баластриране на улици в селата Кривонос, Велковци, Долно 

Романци и Гърло 
250,0 Целева субсидия РБ Община Брезник ИЗПЪЛНЕН 

П. 3.1.1.3. Ремонт на тротоари в ЦГЧ на гр. Брезник; 300,0 Целева субсидия РБ Община Брезник ИЗПЪЛНЕН 
|| Мярка 3.1.2.Поддръжка на съществуваща и изграждане на нова спортна база и зони за отдих 

П.3.1.2.1. Изграждане на спортна площадка в гр. Брезник; 30,0 ПРСР Община Брезник 
 

П.3.1.2.2. Ремонт на спортен комплекс, вкл. и прилагане на мерки за 

енергийна ефективност на Спортен комплекс в с.Конска; 

60,0 ПРСР Община Брезник 

 

П. 3.1.2.3. Изграждане на нова детска площадка в гр. Брезник. 25,0 ПРСР Община Брезник 
 

П.3.1.2.4. Почистване, озеленяване и възстановяване на зоните за 

отдих в гр. Брезник и с. Конска; 
60,0 ПУДООС- МОСВ Община Брезник 

 

П.3.1.2.5. Изграждане на лека инфраструктура за спорт и отдих в 

мест. „Бърдо" от Лесопарка край гр. Брезник 
40,0 ПРСР Община Брезник 2016-2017 

П. 3.1.2.6. Разширение на гробищен парк - гр. Брезник 10,0 Целева субсидия Община Брезник  ИЗПЪЛНЕН 

Мярка.3.1.3. Подобряване качества на културната инфраструктура и обекти на културно-историческото наследство (КИН) и на образованието 

П.3.1.3.1. Проучвания, разкриване и консервиране на археологически 

паметник „Пусто Гърло" 
80,0 

Държавен бюджет;ОП 

„Региони в растеж" 
Община Брезник 2014-2015 

П.3.1.3.2.Ремонт, вкл. и прилагане на мерки за енергийна 

ефективност на сградата на читалище „Милан Василев" - с. Велковци; 

200,0 Целева субсидия, Междун. 

Фонд „Козлодуй" 

Община 

Брезник;Чит. 

настоятелство 

2014-2015 

П.3.1.3.3..Ремонт, вкл. и прилагане на мерки за енергийна ефективност 

на сградата на читалище „Васил Левски" - с. Конска; 200,0 

Целева субсидия, Междун. 

Фонд „Козлодуй“ 

Община 

Брезник;Чит. 

настоятелство 

2014-2020 
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МЕЖДИННА ОЦЕНКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ 
ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БРЕЗНИК ЗА ПЕРИОДА 

2014-2020 

Мярка, Проект 
Индикативна 

стойност 

(хил. лв.) 

Източник за 

финансиране 

Отговорна 

институция за 

реализацията 

Срок за 

изпълнение 

П.3.1.3.4..Ремонт, вкл. и прилагане на мерки за енергийна 

ефективност на сградата на читалище „Пробуда" - с. Кошарево; 

100,0 Целева субсидия, Междун. 

Фонд „Козлодуй" 

Община 

Брезник;Чит. 

настоятелство 

2014-2015 

П.3.1.3.5.Ремонт на покрив на сградата на читалище „Искра" - с. 

Слаковци; 
10,0 Целева субсидия 

Община 

Брезник;Чит. 

настоятелство ик 

2014-2015 

П.3.1.3.6. Ремонт и рехабилитация на религиозни обекти - паметници 

на културата 
100,0 ПРСР 

Община Брезник; 

Църк. 

настоятелства 

2014-2015 

П.3.1.3.7. Текущо поддържане на обекти на образователната 

инфраструктура 
60,0 Целева субсидия Община Брезник 2014-2020 

Мярка 3.1.4. Разнообразяване и разширяване на обхвата на предоставяните социални услуги в общността 

П.3.1.4.1. Участие на община Брезник с проекти по Национални 

програми в сферата на социалните услуги 
50,0 

ОП „Развитие на 

човешките ресурси" 

Община 

Брезник;ОД 

„Социално 

подпомагане" 

2014-2020 

П.3.1.4.2. Участие на общината с проекти по Национална програма 

„От социални помощи към осигуряване на заетост" 
25,0 

Агенция по заетостта - 

МТСГ 

Община 

Брезник;Бюро по 

труда 

2014-2020 

П.5.6.4. Участие на общината с проекти по Национална програма 

„Старт в кариерата" 
20,0 

Агенция по заетостта - 

МТСГ 

Община 

Брезник;Бюро по 

труда 

2014-2020 

П.З.1.4.З.. Участие на общината с проекти по Национална програма 

„Заетост и обучение на лица с трайни увреждания" 
30,0 

ОП „Развитие на 

човешките ресурси 

Община 

Брезник;0Д 

„Социално 

подпомагане" 

2014-2020 

П.3.1.4.4. Разкриване на защитени жилища за младежи над 18 години 50,0 
ОП „Развитие на 

човешките ресурси 

Община 

Брезник;0Д 

„Социално 

подпомагане" 

2014-2020 
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МЕЖДИННА ОЦЕНКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ 
ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БРЕЗНИК ЗА ПЕРИОДА 

2014-2020 

 

Мярка, Проект 
Индикативна 

стойност 

(хил. лв.) 

Източник за 

финансиране 

Отговорна 

институция за 

реализацията 

Срок за 

изпълнение 

П.3.1.4.5..Разработване и прилагане на механизъм за предоставяне 

на комплексни социални услуги - Център за социална рехабилитация 

и интеграция на хора с увреждания с мобилен компонент - за 

осигуряване на достъп до здравна грижа, медицинска и социална 

рехабилитация за лица и деца с увреждания, семейства в риск, деца 

с медицински проблеми и самотни стари хора. 

300,0 
ОП „РЧР"; НП „АХУ”; 

МТСП; Агенция по заетост 

Община Брезник; 

ОД „Социално 

подпомагане" 

2014-2020 

П.3.1.4.6..Участие на община Брезник в проекти и програми за 

разкриване на социални услуги от „резидентен тип" : център за 

настаняване от семеен тип; център за временно настаняване; 

кризисен център преходно жилище; защитено жилище; наблюдавано 

жилище; приют; 

социален учебно-професионален център; звено "Майка и бебе"; 

център за обществена подкрепа; център за работа с деца на улицата; 

приемна грижа; обществени трапезарии 

300,0 
ОП „РЧР”; НП „АХУ”; 

МТСП; Агенция по заетост 

Община Брезник; 

ОД „Социално 

подпомагане" 

2014-2020 

П.3.1.4.7. Разкриване и подпомагане дейността на клубовете на 

пенсионера, клубовете хората с увреждания и Рехабилитационно - 

консултански център за хора с увреждания за предоставяне на 

административни и технически услуги. 

10,0 
Общински бюджет; 

Собствена издръжка 

Община Брезник; 

ОД „Социално 

подпомагане" 

2014-2020 

Мярка 3.1.4. Адаптиране на предлаганите в общинските училища специалности и професии към реалните потребности на местния бизнес 

П.3.1.4.1. Отчитане на потребностите на бизнеса за средносрочна и 

дългосрочна потребност от кадри при определяне на план-приема на 

общинските училища 

Мека мярка - 

Община Брезник; 

Браншови 

организации 

2014-2016 
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МЕЖДИННА ОЦЕНКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ 
ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БРЕЗНИК ЗА ПЕРИОДА 

2014-2020 

 

 

Мярка, Проект 
Индикативна 

стойност 

(хил. лв.) 

Източник за 

финансиране 

Отговорна 

институция за 

реализацията 

Срок за 

изпълнение 

П.3.1.4.2. Провеждане на информационни кампании за 

информиране на учениците и младежите относно търсени от 

работодатели специалности и перспективите за кариерно развитие 

в общината 

Мека мярка - 

Община Брезник; 

Браншови 

организации 

2014-2020 

П.3.1.4.2. Осигуряване на възможности за продължаване на 

системата да задочно обучение в професионалната гимназия на 

възрастни лица с основно образование 

20,0 
ОП. „Развитие на 

човешките ресурси" 

Община Брезник; 

Браншови 

организации 

2014-2020 

Стратегическа подцел 4.1.Повишаване на административния капацитет 

Мярка 4.1.1.Повишаване на административния капацитет за разработване, управление и мониторинг на проекти с европейско финансиране 

П.4.1.1. Създаване на административна култура и методи, 

ориентирани към резултати, чрез въвеждане на ефективни 

механизми за мониторинг и контрол при изпълнението на политики 

в община Брезник 

30,0 
ОП „Административен 

капацитет" 
Община Брезник 2014-2020 

П.4.1.2. Подобряване качеството на общинското управление, чрез 

обучение на служителите на община Брезник 
15,0 

ОП „Административен 

капацитет" 
Община Брезник 2014-2020 

П.4.1.3. По-нататъшно въвеждане на нови форми на електронно 

управление 
20,0 

ОП „Административен 

капацитет" 
Община Брезник 2014-2020 

Мярка 4.1.2. Развитие на партньорство на администрацията с НПО и бизнеса 

П.4.2.1. Развитие и поддържане на формите за обществени 

консултации 
Мека мярка (без 

инвестиции) 

- Община Брезник 2014-2020 

П.4.2.2. Развитие на междуобщинско сътрудничество със съседните 

общини в сфери от общ интерес 

Мека мярка (без 

инвестиции) - Община Брезник 2014-2020 
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МЕЖДИННА ОЦЕНКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ 
ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БРЕЗНИК ЗА ПЕРИОДА 

2014-2020 

 Индикативна финансова таблица ОПР на община Брезник - 2014-2020 

 

Източници на финансиране 

Приоритети 

Обща 

стойност 

(хил. 

лв.) 

Източници с публичен характер 
С частен 

характер 

Оперативни 

програми 

Републ, 

бюджет  Други донори  
Общински 

бюджет 

Хил. лв. 

Отн. 

дял 

[%) Хил. лв. 
Отн. 

дял 

(%) 

Хил. лв. 
Отн. 

дял 

(%) 

Хил. лв. 

Отн. 
ДЯЛ 

(%) 

Хил. лв. 
Отн. 
ДЯЛ 
(%) 

П.1. Добра бизнес-среда за 

развитие и повишаване 

конкурентоспособността на 

местната икономиката 

125360,0 2630,0 2,1 - - - - 10,0 0,1 122720,0 97,8 

П.2. Балансирано териториално 

развитие чрез подобряване на 

базисната инфраструктура за 

териториален достъп, свързаност и 

провеждане на устройствена 

политика 

85411,0 48698,0 57,0 1030,0 1,2 34975,0 41,0 328,0 0,4 380,0 0,4 

П.З.Подобряване на качествата на 

живот и на човешкия капитал 
4125,0 2265,0 54,9 1350,0 32,7 475,0 11,5 35,0 0,9 - - 

П.4. Добро управление в полза на 

населението и бизнеса 
65,0 50,0 76,9 - - - - 15,0 23,1 - - 

Общо 214961,0 53643,0 17,0 2380,0 1,1 35450,0 16,5 388,0 
 

123100,0 65,2 
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МЕЖДИННА ОЦЕНКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ 
ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БРЕЗНИК ЗА ПЕРИОДА 

2014-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Програма за реализация на актуализиран  

общински план 

за развитие на община Брезник 2017-2020 
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МЕЖДИННА ОЦЕНКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ 
ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БРЕЗНИК ЗА ПЕРИОДА 

2014-2020 

 

 

ВЪВЕДЕНИЕ 
 

Програмата за реализация на Актуализирания Общински план за развитие (ПРОПР) е 

средносрочен оперативен документ за изпълнение на основните приоритети и цели на 

община Брезник за периода 2014-2020 г. 

Общинският план за развитие се базира на редица стратегически и планови 

документи, които се разработват на различни териториални нива и имат конкретни функции 

по отношение формирането и прилагането на местната политика за устойчивост и развитие. 

В тази връзка е налице съгласуваност с Областната стратегия за развитие на област Перник  

за 2014-2020 г., Регионалният план за развитие на Югозападен район, Националната 

програма за развитие „България 2020”, Националната програма за реформи 2011-2015 г., 

Националната стратегия за регионално развитие на Република България за периода 2012-

2022 г., Националната концепция за пространствено развитие за периода 2013- 2025 г. и др. 

документи. 

Актуализираният Общински план за развитие на община Брезник и Програмата за 

неговата реализация са съобразени и съгласувани с възможностите на Общинския бюджет, 

Оперативните програми, ПРСР и др. европейски и национални фондове, които ще бъде 

основен източник за финансиране на заложените проектни  дейности и мерки за постигане 

на целите и реализация на приоритетите. 

ПРОПР 2014-2020 г. е в съответствие с разпоредбите на Закона за регионалното 

развитие - Чл.13, ал.2, т.7: „Общинският план за развитие съдържа програма за реализация 

на общинския план за развитие, с която се конкретизират проектите за неговото изпълнение, 

съответните финансови ресурси и звената за изпълнение на проектите”. Съгласно този текст, 

тя е неразделна част от ОПР и детайлизира неговите приоритети, цели и мерки до конкретни 

проекти, дейности, срокове, звена за изпълнение и отговорници. Програмата като 

съвкупност от ресурсно осигурени мерки и дейности е механизъм за реализация на всяка 

конкретна цел, заложена в ОПР. 

Програмата е съставена на база на Актуализирания Общински план за развитие на 

община Брезник за периода 2014-2020 г., текущите проекти и инвестиционните намерения. 

Целта е да се осигурят необходимите предпоставки за успешна разработка и реализация на 

конкретни проекти и дейности в изпълнение на заложените цели, приоритетите и мерки. 

ПРОПР има за задача на основата на целите и приоритетите за развитие на общината, 

залегнали в плана, да осигури вътрешната и външната съгласуваност на факторите и 

ресурсите, като оптимизира възможностите за финансиране, институционализирана 

подкрепа и техническа помощ за изпълнение на плана. С програмата се конкретизира пакета 

от мерки и проекти за реализация на целите и приоритетите за развитие на общината до 2020 

г., съответните финансови ресурси, административни структури за управление, наблюдение  
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и оценка на проектите, индикаторите за оценка на цялостното изпълнение на програмата, а 

оттук и на ОПР, действията за осигуряване на информация, комуникация и публичност при 

осъществяването на мерките и проектите, включени в Програмата. 

В Програмата се включват конкретни проекти, които покриват определен набор от 

критерии,като: 

• проектът да е реалистичен, необходим, ресурсно осигурими и изпълними в 
хоризонта на плана; 

•  проектът да е добре оформена идея или да е достигнал определен етап на 
готовност, за да стартира/пред-проектни проучвания, технически/работен 
проект, изготвена оценка за въздействие върху околната среда (ОВОС), 
кандидатстване за финансиране, сключен договор за финансиране, започнало 
изпълнение и т.н. 

• целевите групи и бенефициенти да са ясно дефинирани; 
• да имат изяснена финансова схема за реализация; 
• проектите с над-общинско значение да са с осигурена координация; 
• проектите да допринасят за балансираност в развитието на територията на 

цялата община, а не само на общинския център. 
 

Програмата се финансира със средства от: 

1.  Общинския бюджет и извънбюджетните сметки и фондове; 
2.  Централния бюджет на Република България; 
3.  Български оперативни програми, финансирани от ЕСИФ; 
3.  Други общностни програми на ЕС и международни фондове; 
4.  Частни средства на физически и юридически лица; 
5.  Други източници на финансиране - банкови кредити, гаранционни фондове и 

др. 

 

Програмата дава възможност да се проследят предвидените разходи по приоритети и 

източници на финансиране, заложени в индикативната финансова таблица, неразделна част 

от Общинския план за развитие. 

Програмата за реализация на Общинския план за развитие на община Брезник за 

периода 2014-2020 г. съдържа: 

• проектите за изпълнение на мерките, специфичните цели и приоритети 

на ОПР;  

• необходимите финансови ресурси, срокове и отговорници за изпълнение; 

проектите, включени в ИПГВР на Брезник 2014-2020 г.; 

• общинските публично-частни партньорства за периода до 2020 г; 

дейности за осигуряване на информация и публичност; дейности по 

контрола и оценката на изпълнението на програмата. 
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Приоритетите, специфичните цели и мерките в Програмата за реализация са с номера, 

които съответстват на наименованията и номерата в Актуализирания Общински план за 

развитие на община Брезник за периода 2014-2020 г. и Индикативната финансова таблица 

към него. 

Програмата за реализация е обвързана с процедурите по изработване на проекта на 

общинския бюджет за всяка следващата година. Забавянето на отварянето на покани за 

кандидатстване по оперативните програми налага удължени срокове за изпълнение на 

проектите предвидени в ПРОПР.Възможно е в нея да се правят целесъобразни оперативни и 

текущи изменения на размера на определени средства или прехвърляне на конкретни 

ресурси, както и да се актуализират отделни източници на финансиране, срокове и 

конкретни изпълнители. ПРОПР може да бъде актуализирана и в зависимост от условията и 

прогнозите за реализация на плана с цел осигуряване на ефективност и ефикасност при 

изпълнението му и постигане на целите и приоритетите. 

Проектите, включени в програмата са съобразени с изискванията на съответните 

оперативни програми и фондове. Програмата дава възможност да се проследят предвидените 

разходи по приоритети и източници на финансиране, заложени в индикативната финансова 

таблица, неразделна част от Общинския план за развитие. 

Програмата за реализация на ОПР е основен източник за набиране на информация за 

нуждите на наблюдението и контрола по изпълнението на Плана за развитие на община 

Брезник за периода 2014-2020 г. Оценката на изпълнението на Програмата дава възможност 

и за оценяване степента на напредъка по реализацията на Общинския план за развитие. 

ПРОПР се приема от Общинския съвет заедно с Актуализирания ОПР по 
предложение на Кмета на общината. 

СТРАТЕГИЯ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ЦЕЛИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ ЗА 
РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БРЕЗНИК 

Стратегията за реализация, заложена в Общинския план за развитие на община 

Брезник през периода 2014-2020 г., обхваща и проследява взаимовръзката между 

формулираната визия, главна цел, стратегически цели, определените приоритети за действие 

и техните специфични цели, които ще бъдат постигнати посредством изпълнението на 

конкретни мерки, проекти и предвидените в проектите дейности. 

Стратегията на Програмата за реализация на ОПР отразява логиката на интервенциите 

- икономически, политически, институционални, организационни, информационно - 

комуникационни, финансови и контролни, за постигане на конкретни резултати и 

въздействие от изпълнението на Общинския план за развитие. 
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Фигура 2:  Логиката на интервенциите в Програмата за реализация на ОПР 

 

 

 

 

 

Определената логика на интервенции изисква разработването и изпълнението на мерки, дейности и 

проекти, които са групирани по формулираните приоритети за развитието на община Брезник.

ВИЗИЯ 

ГЛАВНА ЦЕЛ 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1 

Приоритет 1 

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ 

МЕРКИ 

ДЕЙНОСТИ 

ПРОЕКТИ 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2 СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3 

Приоритет 2 Приоритет 3 Приоритет 4 
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Мярка, Проект 
 

Индикативна 

стойност (хил. 

лв.) 

Източник за 

финансиране 

Отговорна 

институция за 

реализацията 

Срок за 

изпълнение 

 

Стратегическа подцел 1.2. Развитие на многоотраслов аграрен сектор 
 

Мярка 1.2.1. Развитие и утвърждаване позициите на зърнопроизводството 

П. 1.2.1.1. Изграждане на съвременна инфраструктура за обслужване на 

зърнопроизводството 
350,0 ПРСР; 

Частни инвестиции 
Община Брезник 

2017-2020 

П.1.2.1.2. Създаване на условия за развитие на биологично земеделие 
150,0 

ПРСР; 

Частни инвестиции 
Община Брезник 

2017-2020 

Мярка 1.2.2. Възстановяване позициите на трайните насаждения 

П.1.2.2.1. Създаване на нови овощни масиви в землищата на гр. Брезник, с. 

Режанци и по поречието на р. Конска общо 300 дка; 
450,0 

ПРСР; 

Частни инвестиции 
Община Брезник 

2017-2020 

П.1.2.2.2. Изграждане на разсадници за овощни фиданки и маточници за 

малини, арония и др. 
60,0 ПРСР; 

Частни инвестиции 
Община Брезник 

2017-2020 

П.1.2.2.3. Създаване на нови насаждания от малини и арония на пустеещи 

земеделски земи 
150,0 

ПРСР; 

Частни инвестиции 
Община Брезник; 2017-2020 

Мярка 1.2.3. Създаване на условия за развитие на животновъдството 

П.1.2.3.1. Възстановяване на животновъдството чрез изграждане на нови 

ферми за едър рогат добитък в общината; 
370,0 ПРСР; 

Частни инвестиции 
Община Брезник; 

2017-2020 

П.1.2.3.2. Развитие на овцевъдството чрез увеличаване на поголовието от 

местната порода „Брезнишка овца" 
130,0 ПРСР; 

Частни инвестиции 
Община Брезник; 

2017-2020 

П.1.2.3.3.Изграждане на малки млеко и месопреработващи предприятия, 

базирани на местни суровини 
170,0 ПРСР; 

Частни инвестиции 
Община Брезник; 

2017-2020 

Мярка 1.2.4. Организационно подпомагане на развитието на аграрния сектор 

П.1.2.4.1.Стартова помощ за развитие на нови малки стопанства и на млади 

фермери 
50,0 ПРСР; Частни инвестиции 

Община Брезник; 

Браншови 

структури 

 

2017-2020 

П.1.2.4.2. Подобряване на информационното, организационното и пазарното 

обслужване на местните селскостопански производители 5,0 
ПРСР; 

Частни инвестиции 

Община Брезник; 

Браншови 

структури 

2017-2020 
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Мярка, Проект 

Индикативна 

стойност (хил. 

лв.) 

Източник за 

финансиране 

Отговорна 

институция за 

реализацията 

Срок за 

изпълнение 

П.1.2.4.3. Насърчаване сдружаването между производители и 

преработватели на селскостопанска продукция; 

Мека мярка (без 

инвестиции) 
- 

Община Брезник; 

Браншови 

структури 

2017-2020 

П.1.2.4.4.. Подпомагане на земеделски производители при подготовка на 

проекти за развитие на биологично земеделие и животновъдство 15,0 ПРСР; 

Частни инвестиции 

Община Брезник; 

Консултантски 

компании 

2017-2020 

П1.2.4.5. Строителство, реконструкция или рехабилитация на полски 

пътища на територията на общината 
500,0 МЗХ Община Брезник 

2017-2020 

П.1.2.4.6. Възстановяване на напоителни системи и реконструкция на 

водоеми 
200,0 ПРСР Напоителни с-ми 

2017-2020 

П.1.2.4.7. Провеждане на лесоустройствени мероприятия за залесяване на 

опороени участъци във водосборите на реките в горския фонд 

150,0 Държавно горско стопанство Община Брезник; ДГС; 

2017-2020 

Стратегическа подцел 1.3. Развитие на промишлени производства, базирани на местни суровини и потенциали 

Мярка 1.3.1. Развитие на промишлени предприятия от хранително-вкусовия бранш 

П.1.3.1.1. Стимулиране разкриване на МСП за преработка на 

селскостопански суровини 
250,0 

ПРСР; 

Частни инвеститори 

Община Брезник; 

Браншови 

структури 

 

Мярка 1.3.2. Развитие на промишлени дейности свързани с използване на минерално-суровинни източници 

П.1.3.2. Привличане на стратегически инвеститори за разработване на 

разкритите минерално-суровинни източници в общината 

120000,0 Частна инвестиция 
Община Брезник; 

Частни 

инвеститори 

2017-2020 

П.1.3.3. Създаване на МСП за производства и ремонтни дейности, 

съпътстващи миннодобивната и обогатителна дейност 

600,0 Частни инвестиции 
Община Брезник; 

Частни 

инвеститори 

2017-2020 

Стратегическа подцел 1.4. Развитие на туризъм, свързан с природните и културно-историческите дадености на територията 

Мярка 1.4.1. Предлагане на разнообразен туристически продукт 

П.1.4.1.1. Провеждане на проучвания и регистрация на туристически 

ресурси с природен и антропогенен характер 
55,0 

Норвежки фонд; Общински 

бюджет 
Община Брезник 2017-2020 
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Мярка, Проект 
Индикативна 

стойност (хил. 

лв.) 

Източник за 

финансиране 

Отговорна 

институция за 

реализацията 

Срок за 

изпълнение 

П.1.4.1.2. Разработване на средносрочна Общинска програма за развитие 

на туризма в община Брезник 
10,0 

ПРСР; 

Общински бюджет 
Община Брезник ИЗПЪЛНЕН 

П.1.4.1.3. Разработване и реализация на Общинска програма за 

провеждане на археологически проучвания и реставриране на културно-

исторически паметници, с потенциал за туристически интерес 
65,0 ОП „Региони в растеж“ 

Община Брезник; 

Исторически 

музей 

2017-2020 

П.1.4.1.4. Реконструкция и модернизация на средства за подслон, места за 

настаняване и заведения за хранене и развлечение за получаване на по-

висока категоризация 

400,0 ПРСР 

Частен сектор 

Община Брезник; 

Частни 

собственици 

2017-2020 

П.1.4.1.5.. Разработване, отпечатване и разпространение на рекламни 

материали, популяризиращи общината Брезник като туристическа 

дестинация 

15,0 

ПРСР, туристически фирми 

Община Брезник; 

Туристически 

бранш 

2017-2020 

П.1.4.1.6. Организиране и финансово подпомагане на археологически 

разкопки 

   2017-2020 

П.1.4.1.7. Социализиране на Мегалитен храм кладенец в мест. „Пусто гърло 

с прилежащ терен (80 дка) и осигуряване на достъп 

120,0 ПРСР; ОП „Региони в растеж" Община Брезник 

2017-2020 

Мярка 1.4.2. Развитие на туристическата инфраструктура 

П. 1.4.2.1. Развитие на туристическата инфраструктура в общината 
300,0 Частни инвестиции Община Брезник 

2017-2020 

П. 1.4.2.2. Изграждане на мрежа от туристически и екомаршрути и 

екопътеки 
100,0 ПРСР Община Брезник 

2017-2020 

П. 1.4.2.З. Утвърждаване на община Брезник като част от регионалния 

културен туристически маршрут 
Мека мярка (без 

инвестиции) 

 
Община Брезник, 

Туристически 

фирми 

2017-2020 

П.1.4.2.4. Брезник и тайнството на желязната вода 80,0 

Програма БГ08 „Културно 

наследство и съвременни 

изкуства 

Община Брезник; ПЧП 

2017-2020 

П.1.4.2.4. Благоустрояване на лесопарк „Бърдо" - туристическа атракция 
400,0 ПРСР Община Брезник 

2017-2020 
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Приоритет 2. Балансирано териториално развитие чрез подобряване на базисната инфраструктура за териториален достъп, свързаност и 

провеждане на устройствена политика 

Стратегическа подцел 2.1. Подобряване качествата на транспортната мрежа за вътрешна и външна мобилност 

Мярка 2.1.1.Ремонт и рехабилитация на пътища от РПМ 

П.2.1.1.1.Ремонт и рехабилитация на път III - 638 Брезник- Бабица-

Сф. област" 
12000,0 ОП „Региони в растеж“; 

ИА„Пътна инфраструктура" 

ИАПИ 

2017-2020 

П.2.1.1.2. Ремонт и рехабилитация на път III - 811 Сф. област- 

Брезник-Пали лула " 
15000,0 ОП „Региони в растеж"; ИА 

„Пътна инфраструктура" 

ИАПИ 

2017-2020 

| Мярка 2.1.2. Ремонт и рехабилитация на общински пътища 

П.2.1.2.1.Ремонт и рехабилитация на път PER III - 8114 - Режанци - 

Ребро (дължина на отсечката 9,387 км.) -4992 хил. лв. 4992,0 ПРСР Община Брезник 

2017-2020 

П.2.1.2.2. Ремонт и рехабилитация на път PER II - 631 - Гърло - 

Билинци (дължина на отсечката 6 км.) - 2500 1ил. лв. 
2500,0 ПРСР Община Брезник 

2017-2020 

П.2.1.2.3. Ремонт и рехабилитация на 2 моста по път Бегуновци - 

Кошарево; 
300,0 ПРСР Община Брезник 

2017-2020 

П.2.1.2.4. Реконструкция на път до манастир „Св.Св. Козма и Дамян" 

- с. Гигинци 
200,0 ПРСР Община Брезник ИЗПЪЛНЕН 

| Мярка 2.1.3. Текущи ремонти на общински пътища 

П.2.1.3.1Ремонт и рехабилитация на пътища от общинска пътна 

мрежа 
2500,0 Целева субсидия РБ Община Брезник 2017-2020 

Стратегическа подцел 2.2. Развитие на ВиК мрежата 

Мярка 2.2.1. Изграждане на нови/възстановяване на стари водоизточници 

П.2.2.1.1.Възстановяване и въвеждане в експлоатация на местен 

водоизточник „Гърло" и изграждане на довеждащ водопровод 450,0 

ОП „Региони в растеж“, 

Държ. Бюджет;Общ. 

бюджет 

ВиК Перник Община 

Брезник 
2017-2020 
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П.2.2.1.2.Възстановяване и въвеждане в експлоатация на местен 

водоизточник п.с. „Яровец"; 
100,0 

ОП „Региони в растеж", 

Държ. Бюджет;Общ. 

бюджет 

ВиК Перник 

Община Брезник 

2017-2020 

П.2.2.1.3.Възстановяване и въвеждане в експлоатация на местен 

водоизточник п.с. „Азна" 
100,0 

ОП „Региони в растеж", 

Държ. Бюджет;Общ. 

бюджет 

ВиК Перник 

Община Брезник 

2017-2020 

П.2.2.1.4. Изграждане на алтернативно водоснабдяване на с. 

Слаковци 
350,0 

ОП „Региони в растеж", 

Държ. Бюджет;Общ. 

бюджет 

ВиК Перник 

Община Брезник 

2017-2020 

Мярка 2.2.2. Ремонт и рехабилитация на резервоари и каптажи 

П.2.2.2.1. Ремонт на резервоари в землището на с. Режанци (V- 50м3 

и V - 75м3); 
80,0 

ОП „Региони в растеж", 

Държ.бюджет;Общ. 

бюджет 

ВиК Перник; Общ. 

Брезник 

2017-2020 

П.2.2.2.2. Ремонт на каптаж в землището на с. Завала 30,0 
ОП „Региони в растеж“, 

Държ.бюджет;Общ. 

бюджет 

ВиК Перник 

Община Брезник 

2017-2020 

П.2.2.2.3. Ремонт на резервоар в землището на с. Ярославци (V - 

75м3);; 

50,0 
ОП „Региони в растеж", 

Държ.бюджет;Общ. 

бюджет 

ВиК Перник; Общ. 

Брезник 

2017-2020 

П.2.2.2.4. Ремонт на резервоари в землището на с.Брезнишки Извор 

(V- 50м3 и V - 75м3); 
80,0 

ОП „Региони в растеж", 

Държ.бюджет;Общ. 

бюджет 

ВиК Перник; 

Община Брезник 

2017-2020 

П.2.2.2.5. Ремонт на резервоар/каптаж в землището на с. Конска (V- 

50м3 и V - 75м3); 
80,0 

ОП „Региони в растеж", 

Държ.бюджет;Общ. 

бюджет 

ВиК Перник; Общ. 

Брезник 

2017-2020 

П.2.2.2.6. Реконструкция на довеждащ водопровод от водохващане 

Секирна 

4000,0 
ОП „Региони в растеж", 

Държ.бюджет;Общ. 

бюджет 

ВиК Перник; 

Община Брезник 

ИЗПЪЛНЕН 

Мярка 2.2.3. Разширяване и рехабилитация на водопроводна мрежа 
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П.2.2.3.1. Рехабилитация на вътрешноселищна водопроводна мрежа 
в гр. Брезник (проектиране + СМР); 

3500,0 
ОП „Региони в растеж", 
Държ.бюджет;Общ. 

бюджет 

ВиК Перник; Общ. 
Брезник 

2017-2020 

П.2.2.3.1. Реконструкция на довеждащ водопровод от ПС „Брезник" 
до с. Бабица 

150,0 ПРСР; ВиК -Перник ВиК -Перник, 
Община Брезник 

2017-2020 

П.2.2.3.2. Реконструкция на довеждащ водопровод „Секирна - 
Брезник - участък Разсадник" 

220,0 ПРСР; ВиК -Перник ВиК -Перник, 
Община Брезник 

2017-2020 

П.2.2.3.3.. Реконструкция на довеждащ водопровод „Секирна - 
Брезник - участък МТС" 

195,0 ПРСР; ВиК -Перник ВиК -Перник, 
Община Брезник 

2017-2020 

П.2.2.3.3.. Реконструкция на довеждащ водопровод „Секирна - 
Брезник до с. Ноевци 

275,0 ПРСР; ВиК -Перник ВиК -Перник, 
Община Брезник 

2017-2020 

П.2.2.3.5. Реконструкция на довеждащ водопровод от каптаж „Топли 

дол" до резервоар „Конска" 
88,0 ПРСР; ВиК -Перник ВиК -Перник, 

Община Брезник 

2017-2020 

.П.2.2.3.6. Реконструкция на довеждащ водопровод от каптаж 

„Гърло“до резервоар„Гърло" 
140,0 ПРСР; ВиК -Перник ВиК -Перник, 

Община Брезник 

2017-2020 

П.2.2.3.7.. Реконструкция на довеждащ водопровод от каптаж 
„Грубините“ до резервоар„Брусник" 

25,0 ПРСР; ВиК -Перник ВиК -Перник, 
Община Брезник 

2017-2020 

П. 2.2.3.8.. Реконструкция на довеждащ водопровод от облекчителна 
шахта „Побиеница" до резервоар в с. Гининци 

266,0 ПРСР; ВиК -Перник ВиК -Перник, 
Община Брезник 

2017-2020 

П.2.2.3.9.. Реконструкция на довеждащ водопровод от каптаж 
„Балчар" до с. Кошарево 

75,0 ПРСР; ВиК -Перник ВиК -Перник, 
Община Брезник 

2017-2020 

П.2.2.3.10Реконструкция на довеждащ водопровод от каптаж „Кална 
бара" до резервоар „Велковци" 

244,0 ПРСР; ВиК -Перник ВиК -Перник, 
Община Брезник 

2017-2020 

П.2.2.3.11. Реконструкция на водопровод с. Велковци - РВВМ 48,0 ПРСР; ВиК -Перник 
ВиК -Перник, 
Община Брезник 

2017-2020 

П.2.2.3.12. Реконструкция на водопроводна връзка между с. Сопица 
и водопровод от ПСПВ -Брезник 

55,0 ПРСР; ВиК -Перник ВиК -Перник, 
Община Брезник 

2017-2020 

П.2.2.3.13. Рехабилитация на вътрешноселищна водопроводна мрежа 
в с.Конска (проектиране + СМР); 

50,0 

ОП „Региони в растеж", 
Държ.бюджет;Общ. 

бюджет 

ВиК Перник 
Община Брезник 

2017-2020 
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П.2.2.3.14. Рехабилитация на вътрешноселищна водопроводна мрежа в 
с. Слаковци (проектиране + СМР); 

50,0 
ОП „Региони в растеж", 
Държ.бюджет;Общ. 
бюджет 

ВиК Перник; Общ. 
Брезник 

2017-2020 

П.2.2.3.15. Рехабилитация на вътрешноселищна водопроводна мрежа в 
с.Ноевци (проектиране + СМР); 

50,0 
ОП „Региони в растеж", 
Държ.бюджет;Общ. 
бюджет 

ВиК Перник; 
Община Брезник 

2017-2020 

П.2.2.3.16.. Рехабилитация на вътрешноселищна водопроводна 
мрежа в с.Велковци (проектиране + СМР); 

50,0 
ОП „Региони в растеж", 
Държ.бюджет;Общ. 
бюджет 

ВиК Перник; Общ. 
Брезник 

2017-2020 

П.2.2.3.17.. Рехабилитация на вътрешноселищна водопроводна 
мрежа в с.Режанци (проектиране + СМР) 
 

50,0 

ОП „Региони в растеж", 

Държ.бюджет;Общ. 
бюджет 

ВиК Перник; 
Община Брезник 

2017-2020 

П.2.2.3.18. Допълнително водоснабдяване с.Режанци и с.Конска, 

Община Брезник 

 

250,0 

ПРСР 

ВиК Перник; 
Община Брезник 

2017-2020 

Мярка 2. 2.4. Рехабилитация и разширяване на канализационна мрежа 

П.2.2.4.1 Разширяване и реконструкция на канализационната мрежа 
в гр. Брезник (проектиране + СМР) 

450,0 
ПУДООС- МОСВ 
Държ.бюджет;Общ. 
бюджет 

ВиК Перник; 
Община Брезник 

2017-2020 

П.2.2.4.2.Проучвания и проектиране (вкл. ПУП за трасе и сервитут) 
на главен канализационен колектор Брезник - ПСОВ Батановци (общ. 

Перник); 

250,0 
ПРСР 
Държ.бюджет;Общ. 

бюджет 

ВиК Перник; 

Община Брезник 

2017-2020 

П. 2.2.4.3.Изграждане на главен канализационен колектор Брезник - 
ПСОВ Батановци (общ. Перник); 

18000,0 
ПУДООС-МОСВ 
Държ.бюджет;Общ. 
бюджет 

ВиК Перник; 
Община Брезник 

2017-2020 

П.2.2.4.4. Етапно изграждане на канализационни мрежи в селата по 
поречието на р. Конска (проектиране + СМР); 

10000,0 
ПУДООС- МОСВ; 
Държ.бюджет;Общ. 
бюджет 

ВиК Перник; 
Община Брезник 

2017-2020 

П.2.2.4.4. Изграждане на връзки между канализационните мрежи в 
селата по поречието на р. Конска с главния канализационен колектор 
Брезник - ПСОВ Батановци от общ. Перник (проектиране + СМР) 

3000,0 
ПУДООС- МОСВ, 
Държ.бюджет;Общ. 
бюджет 

ВиК Перник; 
Община Брезник 

2017-2020 

Стратегическа подцел 2.3.Енергийната ефективност и намаляване на енергийната зависимост 

Мярка 2.3.1. Подобряване на енергийната ефективност на публични обекти - общинска собственост 
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П. 2.3.1.1. Разработване и приемане на общинска програма за 
енергийна ефективност и обследвания на сгради с изготвяне на 
технически паспорти; 

200,0 
Межд. Фонд 
„Козлодуй";Общ. 
бюджет 

Община Брезник 2017-2020 

П.2. 3.1.2 Създаване на условия за постигане на интегрирана 
енергийна ефективност на близко разположени общински обекти с 
публичен характер, включващи: Сграда на община Брезник, 
Читалище „Просвещение".и ЦДГ „Брезичка"; 

550,0 
Межд. Фонд 
„Козлодуй“;Общ. 

бюджет 

Община Брезник ИЗПЪЛНЕН 

П.2.3.1.3. Създаване на условия за постигане на интегрирана 
енергийна ефективност на близко разположени общински обекти с 
публичен характер, включващи СОУ „Васил Левски" и Общинска 

спортна зала - гр. Брезник"; 

1200,0 
Межд. Фонд 
„Козлодуй";0бщ. 
бюджет 

Община Брезник 

2017-2020 

П.2.3.1.4. Обновяване на сградата на кметството в с. Извор, 

включително мерки за енергийна ефективност; 
140,0 

Межд. Фонд 
„Козлодуй“;Общ. 
бюджет Община Брезник 

2017-2020 

П. 2.3.1.5. Обновяване на сградата на кметството в с. Извор, 
включително мерки за енергийна ефективност; 

130,0 
Межд. Фонд 
„Козлодуй“;0бщ. 

бюджет 

Община Брезник 

2017-2020 

П.2.3.1.5. Обновяване на сградата на кметството в с.Режанци, 

включително мерки за енергийна ефективност; 
120,0 

Межд. Фонд 
„Козлодуй";Общ. 
бюджет 

Община Брезник 

2017-2020 

П. 2.3.1.6. Обновяване на сградата на кметството в с. Непразненци, 
включително мерки за енергийна ефективност; 

125,0 
Межд. Фонд 
„Козлодуй";Общ. 
бюджет 

Община Брезник 

2017-2020 

П.2.3.1.7. Създаване на публично-частни партньорства за 

изграждане на нови мощности за производство на енергия от 
възобновяеми енергийни източници 

500,0 ПРСР, частни инвестиции, 
Община Брезник, 

частни 
инвеститори 

2017-2020 

Мярка. 2.3.2. Намаляване на общинските разходи за енергия 

П.2.3.2.1. Доизграждане на уличното осветление с 
енергоспестяващи лампи 

500,0 Межд. Фонд „Козлодуй", 
Общински бюджет 

Община Брезник ИЗПЪЛНЕН 

П.2..3.2.2. Инсталиране на слънчеви панели в общински сгради за 

намаляване разходите на енергия; 160,0 
Межд. Фонд „Козлодуй", 

Общински бюджет Община Брезник 2017-2020 



 

111 
 

МЕЖДИННА ОЦЕНКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ 
ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БРЕЗНИК ЗА ПЕРИОДА 

2014-2020 

 

Мярка, Проект 
Индикативна 

стойност 
(хил. лв.) 

Източник за 
финансиране 

Отговорна 
институция за 
реализацията 

Срок за 
изпълнение 

Мярка 2.3.3.:Подобряване на енергийната ефективност на публични обекти държавна собственост 

П.2.3.3.1. Енергийно обследване и обновяване, вкл. и енергийна 

ефективност на сграда на РПУ - гр. Брезник; 
350,0 Межд. Фонд „Козлодуй", 

Бюджет на МВР 
Обл. Дир. МВР 

2017-2020 

П.2.3.3.2. Енергийно обследване и обновяване, вкл. и енергийна 

ефективност на сграда на Районен съд - гр. Брезник; 

250,0 
Межд. Фонд „Козлодуй", 
Бюджет на Минист. на 

правосъдието 

Рай. Съд - Брезник 

2017-2020 

Мярка 2.3.4.Подобряване на комуникационната обвързаност 

П.2.3.4.1. Ускоряване процеса на модернизация на 

телекомуникационните мрежи 140,0 Частни инвестиции Частни фирми 

2017-2020 

П.2.3.4.2. Осигуряване на условия за широколентов достъп до по-
малките населени места. 140,0 Частни инвестиции Частни фирми 

2017-2020 

П.2.З.4.З.. Оборудване (в по-големите села на общината) на работни 
интернет станции със свободен достъп в публични обекти - 
читалища, кметства и др. 

20,0 
ОПАК; 
Общински бюджет 

Община Брезник 

2017-2020 

П.2.3.4.4. Изготвяне на комуникационна стратегия и представяне на 
предимствата на общината чрез различни канали на комуникация 
[онлайн анкети и презентации, рекламни брошури и др.). 

10,0 
ОПАК; 
Общински бюджет 

Община Брезник 

2017-2020 

П. 2.3.4.5. Поддържане на актуален интернет сайт на общината и 
регулярно публикуване на актуална информация за бизнеса Мека мярка 

 

Община Брезник 

2017-2020 

Стратегическа подцел 2.4. Опазване на околната среда и превенциа на природни рискове. 

Мярка 2.4.1. Опазване на околната среда 

П.2.4.1.1. Създаване на условия за разделно събиране на твърдите 
битови отпадъци 

200,0 Целеви средства - РБ Община Брезник; 
Фирма-оператор 

2017-2020 

П.2.4.1.2. Провеждане на рекламна кампания за популяризиране на 
предимствата на разделното събиране и третиране на отпадъците 5,0 Общ. Бюджет Община Брезник; 

Фирма-оператор 

2017-2020 

П.2.4.1.3. Закриване на нерегламентирани сметища в землищата на 
селата от общината 50,0 Общ. бюджет Община Брезник 

2017-2020 
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МЕЖДИННА ОЦЕНКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ 
ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БРЕЗНИК ЗА ПЕРИОДА 

2014-2020 

Мярка, Проект 
Индикативна 
стойност (хил. 

лв.) 

Източник за 
финансиране 

Отговорна 
институция за 
реализацията 

Срок за 
изпълнение 

П.2.4.1.4. Внедряване на системи за качество и системи за 
управление на околната среда 

100,0 ОП "Околна среда" Община Брезник; 
РИОСВ - Перник 

2017-2020 

П.2.4.1.5. Изграждане на системи за мониторинг и превенция на 
компонентите на околната среда 

20,0 ОП "Околна среда" Община Брезник; 
РИОСВ - Перник 

2017-2020 

П.2.4.1.6. Екологично възпитание на децата в предучилищна и 
училищна възраст 

Мека мярка (без 
инвестиции) 

 

Ръководства на 
учебни заведения 

2017-2020 

П.2.4.1.7. Център за окончателно обезвреждане на строителни  

и инертни материали за нуждите на Община Брезник 
 

200,0 ОП "Околна среда" 

Община Брезник; 

2017-2020 

П.2.4.1.8. Рекултивация на общинско депо за твърди битови 
отпадъци гр. Брезник 
 

300,0 ОП "Околна среда" 

Община Брезник; 

2017-2020 

Мярка 2.4.2. Превенция на природните рискове 

П.2.4.2.1. Изграждане на оповестителна система за пожари в 
горския фонд и на опасности от наводнения 

25.0 

ОП"Околна среда"; 

Държавно горско 
стопанство 

ДГС; Община 
Брезник 

2017-2020 

П.2.4.2.2. Почистване на речните корита в границите на населените 
места 

60,0 
Комисия за 

възстановяване на щети 
при МС 

Община Брезник 

2017-2020 

Стратегическа подцел 2.5. Провеждане на устройствена политика за балансирано пространствено развитие 

Мярка 2.5.1 Осигуряване на устройствена основа за регламенти рано развитие на общинските територии 

П.2.5.1.1. Възлагане и изработване на Общ устройствен план на 
община Брезник; 

120,0 Минист. на инвестиц. 
проектиране 

Община Брезник 
2017-2020 

П.2.5.1.2. Възлагане и изработване на ОВОС на Общия устройствен 
план на община Брезник; 

40,0 Общ. Бюджет;Минист. на 
инв.проектиране 

Община Брезник 
2017-2020 

П.2.5.1.3. Изработване на устройствени планове, произтичащи от 
ОУП - на населени места (регулационни, застроителни) и на части от 
общината - ПУП и др.; 

100,0 Общински бюджет Община Брезник 

2017-2020 

П. 2.5.1.4. Изработване на цифров кадастър на общината; 80,0 Агенция по кадастъра Община Брезник 2017-2020 
Мярка 2.5.1 Устойчиво пространствено развитие на общината 

П.2.5.1.1. Възлагане и изработване на Пространствена концепция за 
развитие на община Брезник; 

15,0 МРРБ Община Брезник 2017-2018 

П.2.5.1.2.Прилагане на устройствените решения и насоките за 
пространствено развитие в разработваните секторни стратегически 
общински документи (секторни стратегии, секторни програми и 
планове и др.) 

Мека мярка (без 
инвестиции) 

 

Община Брезник 2017-2018 

П.2.5.1.3. реконструкция на площадното пространство и прилежащите 

терени в централната градска част на гр.Брезник 
 

2000,0 

 
 
 
 

ПРСР 
Община Брезник 2017-2018 
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МЕЖДИННА ОЦЕНКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ 
ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БРЕЗНИК ЗА ПЕРИОДА 

2014-2020 

 

Мярка, Проект 
Индикативна 

стойност 
(хил. лв.) 

Източник за 

финансиране 
Отговорна 

институция за 
реализацията 

Срок за 

изпълнение 

Приоритет 3. Подобряване на качествата на живот и на човешкия капитал 

Стратегическа подцел 3.1. Подобряване условията за живот 

Мярка 3.1.1. Подобряване на физическата и селищната среда 

П.3.1.1.1.Реконструкция на тротоарни и на зелени площи в 
населените места в общината 1800,0 

ПРСР, Целева субсидия РБ 
Община Брезник 2017-2020 

П.3.1.1.2. Баластриране на улици в селата Кривонос, Велковци, Долно 
Романци и Гърло 

250,0 Целева субсидия РБ Община Брезник ИЗПЪЛНЕН 

П. 3.1.1.3. Ремонт на тротоари в ЦГЧ на гр. Брезник; 300,0 Целева субсидия РБ Община Брезник ИЗПЪЛНЕН 

|| Мярка 3.1.2.Поддръжка на съществуваща и изграждане на нова спортна база и зони за отдих 

П.3.1.2.1. Изграждане на спортна площадка в гр. Брезник; 30,0 ПРСР Община Брезник 
 

П.3.1.2.2. Ремонт на спортен комплекс, вкл. и прилагане на мерки за 
енергийна ефективност на Спортен комплекс в с.Конска; 

60,0 ПРСР Община Брезник 

 

П. 3.1.2.3. Изграждане на нова детска площадка в гр. Брезник. 25,0 ПРСР Община Брезник 
 

П.3.1.2.4. Почистване, озеленяване и възстановяване на зоните за 
отдих в гр. Брезник и с. Конска; 

60,0 ПУДООС- МОСВ Община Брезник 

 

П.3.1.2.5. Изграждане на лека инфраструктура за спорт и отдих в 

мест. „Бърдо" от Лесопарка край гр. Брезник 
40,0 ПРСР Община Брезник 2017-2020 

П. 3.1.2.6. Разширение на гробищен парк - гр. Брезник 10,0 Целева субсидия Община Брезник ИЗПЪЛНЕН 

Мярка.3.1.3. Подобряване качества на културната инфраструктура и обекти на културно-историческото наследство (КИН) и на образованието 

П.3.1.3.1. Проучвания, разкриване и консервиране на археологически 
паметник „Пусто Гърло" 

80,0 Държавен бюджет;ОП 
„Региони в растеж" 

Община Брезник 
2017-2020 

П.3.1.3.2.Ремонт, вкл. и прилагане на мерки за енергийна 

ефективност на сградата на читалище „Милан Василев" - с. Велковци; 

200,0 Целева субсидия, Междун. 

Фонд „Козлодуй" 

Община 
Брезник;Чит. 

настоятелство 

2017-2020 

П.3.1.3.3..Ремонт, вкл. и прилагане на мерки за енергийна ефективност 
на сградата на читалище „Васил Левски" - с. Конска; 

200,0 

Целева субсидия, Междун. 
Фонд „Козлодуй“ 

Община 
Брезник;Чит. 
настоятелство 

2017-2020 
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МЕЖДИННА ОЦЕНКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ 
ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БРЕЗНИК ЗА ПЕРИОДА 

2014-2020 

Мярка, Проект 
Индикативна 

стойност 
(хил. лв.) 

Източник за 
финансиране 

Отговорна 
институция за 
реализацията 

Срок за 
изпълнение 

П.3.1.3.4..Ремонт, вкл. и прилагане на мерки за енергийна ефективност на 
сградата на читалище „Пробуда" - с. Кошарево; 

100,0 Целева субсидия, Междун. 
Фонд „Козлодуй" 

Община 
Брезник;Чит. 
настоятелство 

2017-2020 

П.3.1.3.5.Ремонт на покрив на сградата на читалище „Искра" - с. 
Слаковци; 

10,0 Целева субсидия Община Брезник;Чит. 
настоятелство ик 

2017-2020 

П.3.1.3.6. Ремонт и рехабилитация на религиозни обекти - паметници на 
културата 

100,0 ПРСР 
Община Брезник; 
Църк. 
настоятелства 

2017-2020 

П.3.1.3.7. Текущо поддържане на обекти на образователната 
инфраструктура 

60,0 Целева субсидия Община Брезник 
2017-2020 

Мярка 3.1.4. Разнообразяване и разширяване на обхвата на предоставяните социални услуги в общността 

П.3.1.4.1. Участие на община Брезник с проекти по Национални програми 
в сферата на социалните услуги 

50,0 
ОП „Развитие на човешките 
ресурси" 

Община 
Брезник;ОД 
„Социално 
подпомагане" 

2017-2020 

П.3.1.4.2. Участие на общината с проекти по Национална програма „От 
социални помощи към осигуряване на заетост" 

25,0 Агенция по заетостта - МТСГ 
Община 
Брезник;Бюро по 
труда 

2017-2020 

П.5.6.4. Участие на общината с проекти по Национална програма „Старт в 

кариерата" 
20,0 Агенция по заетостта - МТСГ 

Община 
Брезник;Бюро по 
труда 

2017-2020 

П.З.1.4.З.. Участие на общината с проекти по Национална програма 
„Заетост и обучение на лица с трайни увреждания" 

30,0 
ОП „Развитие на човешките 
ресурси 

Община 
Брезник;0Д 
„Социално 
подпомагане" 

2017-2020 

П.3.1.4.4. Разкриване на защитени жилища за младежи над 18 години 50,0 
ОП „Развитие на човешките 
ресурси 

Община 
Брезник;0Д 
„Социално 
подпомагане" 

2017-2020 
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МЕЖДИННА ОЦЕНКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ 
ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БРЕЗНИК ЗА ПЕРИОДА 

2014-2020 

 

Мярка, Проект Индикативна 
стойност 
(хил. лв.) 

Източник за 

финансиране 
Отговорна 

институция за 
реализацията 

Срок за 

изпълнение 

П.3.1.4.5..Разработване и прилагане на механизъм за предоставяне 
на комплексни социални услуги - Център за социална рехабилитация 
и интеграция на хора с увреждания с мобилен компонент - за 
осигуряване на достъп до здравна грижа, медицинска и социална 
рехабилитация за лица и деца с увреждания, семейства в риск, деца 

с медицински проблеми и самотни стари хора. 

300,0 
ОП „РЧР"; НП „АХУ”; МТСП; 
Агенция по заетост 

Община Брезник; 
ОД „Социално 
подпомагане" 

2017-2020 

П.3.1.4.6..Участие на община Брезник в проекти и програми за 
разкриване на социални услуги от „резидентен тип" : център за 
настаняване от семеен тип; център за временно настаняване; 
кризисен център преходно жилище; защитено жилище; наблюдавано 
жилище; приют; 

социален учебно-професионален център; звено "Майка и 
бебе"; център за обществена подкрепа; център за работа с 

деца на улицата; приемна грижа; обществени трапезарии 

300,0 
ОП „РЧР”; НП „АХУ”; МТСП; 
Агенция по заетост 

Община Брезник; 
ОД „Социално 
подпомагане" 

2017-2020 

П.3.1.4.7. Разкриване и подпомагане дейността на клубовете на 
пенсионера, клубовете хората с увреждания и Рехабилитационно - 
консултански център за хора с увреждания за предоставяне на 
административни и технически услуги. 

10,0 
Общински бюджет; 
Собствена издръжка 

Община Брезник; 
ОД „Социално 
подпомагане" 

2017-2020 

Мярка 3.1.4. Адаптиране на предлаганите в общинските училища специалности и професии към реалните потребности на местния бизнес 

П.3.1.4.1. Отчитане на потребностите на бизнеса за средносрочна и 
дългосрочна потребност от кадри при определяне на план-приема на 
общинските училища Мека мярка - 

Община Брезник; 
Браншови 
организации 

2017-2020 
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МЕЖДИННА ОЦЕНКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ 
ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БРЕЗНИК ЗА ПЕРИОДА 

2014-2020 

 

 

 

 

 

Мярка, Проект Индикативна 
стойност 
(хил. лв.) 

Източник за 

финансиране 
Отговорна 

институция за 
реализацията 

Срок за 

изпълнение 

П.3.1.4.2. Провеждане на информационни кампании за 
информиране на учениците и младежите относно търсени от 
работодатели специалности и перспективите за кариерно развитие в 

общината 

Мека мярка - 
Община Брезник; 
Браншови 
организации 

2017-2020 

П.3.1.4.2. Осигуряване на възможности за продължаване на 
системата да задочно обучение в професионалната гимназия на 

възрастни лица с основно образование 

20,0 
ОП. „Развитие на 
човешките ресурси" 

Община Брезник; 
Браншови 

организации 

2017-2020 

Стратегическа подцел 4.1.Повишаване на административния капацитет 

Мярка 4.1.1.Повишаване на административния капацитет за разработване, управление и мониторинг на проекти с европейско финансиране 

П.4.1.1. Създаване на административна култура и методи, 
ориентирани към резултати, чрез въвеждане на ефективни 
механизми за мониторинг и контрол при изпълнението на политики в 

община Брезник 

30,0 
ОП „Административен 
капацитет" 

Община Брезник 

2017-2020 

П.4.1.2. Подобряване качеството на общинското управление, чрез 
обучение на служителите на община Брезник 

15,0 ОП „Административен 
капацитет" 

Община Брезник 
2017-2020 

П.4.1.3. По-нататъшно въвеждане на нови форми на електронно 
управление 

20,0 ОП „Административен 
капацитет" 

Община Брезник 
2017-2020 

Мярка 4.1.2. Развитие на партньорство на администрацията с НПО и бизнеса 

П.4.2.1. Развитие и поддържане на формите за обществени 
консултации Мека мярка (без 

инвестиции) 

- Община Брезник 2017-2020 

П.4.2.2. Развитие на междуобщинско сътрудничество със съседните 
общини в сфери от общ интерес 

Мека мярка (без 
инвестиции) 

- Община Брезник 2017-2020 
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МЕЖДИННА ОЦЕНКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ 
ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БРЕЗНИК ЗА ПЕРИОДА 

2014-2020 

Индикативна финансова таблица ОПР на община Брезник - 2014-2020 

  

Източници на финансиране 

Приоритети 

Обща 

стойност 

(хил. 

лв.) 

Източници с публичен характер 
С частен 

характер 

Оперативни 

програми 

Републ, 

бюджет  Други донори  
Общински 
бюджет 

Хил. лв. 

Отн. 

дял 

[%) Хил. лв. 
Отн. 

дял 

(%) 

Хил. лв. 
Отн. 

дял 

(%) 

Хил. лв. 

Отн. 
ДЯЛ 

(%) 

Хил. лв. 
Отн. 
ДЯЛ 
(%) 

П.1. Добра бизнес-среда за 

развитие и повишаване 

конкурентоспособността на 

местната икономиката 

125360,0 2630,0 2,1 - - - - 10,0 0,1 122720,0 97,8 

П.2. Балансирано териториално 

развитие чрез подобряване на 

базисната инфраструктура за 

териториален достъп, свързаност и 

провеждане на устройствена 

политика 

89161,0 52448,0 58,82 1030,0 1,2 34975,0 39,18 328,0 0,4 380,0 0,4 

П.З.Подобряване на качествата на 

живот и на човешкия капитал 
4125,0 2265,0 54,9 1350,0 32,7 475,0 11,5 35,0 0,9 - - 

П.4. Добро управление в полза на 

населението и бизнеса 
65,0 50,0 76,9 - - - - 15,0 23,1 - - 

Общо 218711,0 57393,0 26,0 2380,0 1,1 35450,0 16,5 388,0 

 

123100,0 56,2 
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