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І. ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Общинският план за развитие на община Брегово за периода 2014-2020 г. /ОПР/ е 

със 7-годишен период на действие. ОПР като стратегически документ обвързва 

сравнителните предимства и потенциал за развитие на местно ниво с ясно 

дефинирана визия, цели и приоритети за постигане на стратегически цели, 

свързани общо от стремежа към по-висок жизнен стандарт на хората в общината 

и устойчивото развитие. Документът е в съответствие със Стратегия “Европа 

2020”, Националната програма за развитие: България 2020, Националната 

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

стратегия за регионално развитие на Република България за периода 2012-2022 г., 

Регионалния план за развитие на Южен централен район за планиране (2014-

2020г.) и Областна стратегия за развитие на област Видин (2014-2020г.). 

Общинският план за развитие е един от базисните документи за стратегическо 

планиране и програмиране на регионалното развитие в България, регламентиран 

със Закона за регионалното развитие и Правилника за неговото прилагане. 

 

Изпълнението на ОПР се отчита на основата на данните от системата за неговото 

наблюдение и оценка, като следва да се изготвят годишни доклади за 

наблюдението на изпълнението му. Кметът на общината носи отговорността за 

тяхното представяне за одобрение пред Общински съвет.  

 

Настоящият Годишен доклад за наблюдението на изпълнението на общинския план 

за развитие обхваща периода от 01 януари 2019 г. до 31 декември 2019 г. и съдържа 

информация за: 

 Общите условия за изпълнение на общинския план за развитие и в частност 

промените в социално-икономическите условия в общината;  

 Постигнатият напредък по изпълнението на целите и приоритетите на 

общинския план за развитие въз основа на индикаторите за наблюдение;  

 Действията, предприети от компетентните органи с цел осигуряване на 

ефективност и ефикасност при изпълнението на общинския план за развитие, 

в т. ч.:  

 мерките за наблюдение и създадените механизми за събиране, обработване и 

анализ на данни;  

 мерките за осигуряване на информация и публичност на действията по изпълнение 

на общинския план за развитие;  

 мерките за постигане на необходимото съответствие на общинския план за развитие 

със секторните политики, планове и програми на територията на общината; 

мерките за прилагане принципа на партньорство.  

Заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението.  



 

 

II.МЕТОДИКА-ОПИСАНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 

Наблюдението и оценката на изпълнението на ОПР, като неделима част от документите за 

регионално развитие, се извършва с цел постигане на ефективност и ефикасност на 

стратегическото планиране, програмирането, управлението и ресурсното осигуряване. 

Наблюдението и оценката отчитат резултатите от изпълнението на документите, които 

допринасят за развитието на регионално ниво, съответно и на местно ниво. Системата за 

наблюдение и оценка на изпълнението на ОПР, цели осигуряването на неговото ефективно 

изпълнение, с оглед постигане на целите за интегрирано устойчиво местно развитие и ефикасно 

разходване на ресурсите за реализация на планираните дейности и проекти.   

Изготвянето на Годишния доклад за наблюдение на изпълнението на ОПР, отчита 

продукти, резултати и въздействия, вследствие предприетите мерки и реализираните дейности и 

проекти  през 2019 година, съответстващи и изцяло съобразени със заложените приоритети, 

съгласно програмата за реализация на плана.   

 

III.АНАЛИЗ НА ПРОМЕНИТЕ В СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИТЕ УСЛОВИЯ НА 

ОБЩИНАТА 

 

ДЕМОГРАФСКАТА ХАРАКТЕРИСТИКА - В община Брегово, видно от статистическите 

данни за разглеждания период към 31.12.2016 г., 31.12.2017 г., 31.12.2018 г. и към 15.12.2019г. 

сочат постепенно намаляване на населението, вследствие на нисък прираст, висока 

смъртност и висока миграция. Както в страната, региона и областта, така и в община Брегово, 

територията на която обхваща 1 град и 9 села, данните отчитат постепенно застаряване на 

населението 

 

 

- НАСЕЛЕНИЕ В ОБЩИНА БРЕГОВО(брой) 

 

Население –

община 

БРЕГОВО 

 

2016г.  

 

2017г.  2018 г.  2019 г.  

5127 5057 4943 4843 

 

 

ТРУДОВА ЗАЕТОСТ. РАВНИЩЕ НА БЕЗРАБОТИЦАТА - В община Брегово е налице 

отрицателен естествен прираст, населението в трудоспособна възраст намалява и съответно 

налице е увеличение на броя на населението в над трудоспособна възраст. Данните сочат 

постепенно намаляване нивата на безработица в общината, но въпреки това равнището е по-

високо от средното за страната.  

През 2019г. се наблюдават положителни тенденции на пазара на труда характеризиращи се с 

нарастване на заетостта и намаляване на безработицата.  



 

 

Секторът, който осигурява основната заетост в община брегово е селското 

стопанство. На следващо място, с почти двойно по-малък брой заети е секторът Търговия 

и услуги, следван от сектор Хотелиерство и ресторантьорство, представен от питейни 

заведения и заведения за хранене. 

По данни на НСИ най-голям е делът на заетите в гр. Брегово (701 д.), с. Балей (131 

д.) и с. Гъмзово (104 д.), а най-нисък – в селата Калина (3 д.) и Тияновци (10 д.). 
 

 

-СТРУКТУРАТА НА РЕГИСТРИРАНИТЕ ЛИЦА СРЕДНОМЕСЕЧЕН БРОЙ ПО ВЪЗРАСТОВИ 

ГРУПИ КЪМ 30.11.2019 Г. Е КАКТО СЛЕДВА:  

 

ДО 19год.  ОТ 20г. ДО 

24г.  
ОТ 25г. ДО 

29г. 
ОТ 30г. ДО 

39г. 
ОТ 40г. ДО 

44г. 
ОТ 45г. ДО 

49г. 
ОТ 50г. ДО 

54г. 
Над 54 г. 

11 лица  20 лица  33 лица  55 лица  59 лица  51 лица  55 лица  168 лица 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА - На територията на община Брегово 

образователните институции са 4 броя, разпределени както следва: детски градини – 2 бр., 

училище - 1 бр., ДЯ – 1 бр. и Център за работа с деца. 

 

В СУ „Св.св. Кирил и Методий“ гр. Брегово се обучават 189 ученици. Децата, които 

посещават детска градина са 94, а в ДЯ са 11 деца. 

Осъществявайки своите правомощия и отговорности общината приоритетно координира 

изпълнението на приема на ученици в общообразователните и профилираните паралелки; 

обхвата на децата и учениците, подлежащи на задължително образование. 

 

Организиране на свободното времеза деца и ученици - Работата с децата в свободното 

им време в областта на културата и спорта се осъществява от Център за работа с деца. Учениците 

вземат активно участие при реализирането на дейностите и мероприятията, заложени в 

Културния и Спортния календар на община Брегово.  

 

СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА - Усилията на община Брегово са насочени към запазване 

на създадените и изграждане на нови социални услуги в общността, вкл. и в домашна среда.  

На територията на община Брегово се предоставят социални услуги, насочени както 

към специфични целеви групи, така и към цялото население на общината, както следва: 

- ДПЛУИ /Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост/ с.Куделин с капацитет 

110лица; 

- ЦНСТПЛУИ 1 и 2 /Център за настаняване от семеен тип  за пълнолетни лица 

с  умствена изостаналост/ с.Куделин; 

-ЦНСТПЛУИ /Център за настаняване от семеен тип  за пълнолетни лица 

с  умствена изостаналост/ с.Куделин; 



 

- ЦНСТПЛУИ/Център за настаняване от семеен тип  за пълнолетни лица 

с  умствена изостаналост/с.Балей; 

- ЦНСТПЛФУ 1 и 2 /Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с 

физически увреждания/ с.Балей 

-ЗЖ„НАДЕЖДА” / Защитено жилище/ гр.Брегово. 

-ЦНСТПЛР /Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични 

разстройства/ гр.Брегово. 

-ДСП / Домашен социален патронаж/. 

От началото на 2017 г. до края на 2019 г., в община Брегово са реализирани следните 

проекти: 

-Национална програма „Асистенти за хора с увреждания”–осигурена заетост на 70 

безработни лица; 

-Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане Операция „ 

Осигуряване на топъл обяд“ с 350 потребители, нуждаещи се от подпомагане; 

-Механизъм „Лична помощ“ – 65 потребителя; 

-Регионална програма за заетост – осигуряваща работа на 7 безработни лица; 

-ОПРЧР „ Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – компонент 2“-  

8 заети лица. 

Всички проекти са  насочени към предоставяне на услуги в домашна среда, оказване на 

помощ на нуждаещи се лица. Създадена бе възможността за създаване на нови работни. 

С Постановление № 332 от 22 декември 2017 г. за изпълнението на държавния бюджет на 

Република България за 2018 г. бяха отпуснати средства за предоставяне на социалните услуги 

„Личен асистент“, „Социален асистент“ и „Домашен помощник“ на лицата, на които е извършена 

социална оценка по правилата на Операция „Независим живот“, финансирана по Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г. Предоставянето на социалните услуги 

продължава и през 2019 година. 

В община Брегово се предоставя и социална услуга „Приемна грижа” в рамките на 

проект  „Приеми ме - 2015“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.  

ПРОИЗВОДСТВЕНА ДЕЙНОСТ И ТЪРГОВИЯ - Основните сектори, които са 

развити в община Брегово, са в сферата на селското стопанство, дейности по търговия на дребно 

и търговска дейност в места за хранене и развлечения. Фирмите са еднолични и осигуряват 

заетост на около 100 човека. 

IV. ОЦЕНКА/ПОСТИГНАТ НАПРЕДЪК ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЦЕЛИТЕ И 

ПРИОРИТЕТИТЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ ВЪЗ ОСНОВА НА 

ИНДИКАТОРИТЕ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ  

 
Ежегодно в общинския бюджет се предвиждат средства, имащи пряко отношение към 
реализацията на ОПР. Проблемите на общинско ниво и през 2019 година продължават да са 
свързани основно със следното:  



 

 влошени демографски показатели, свързани с отрицателния прираст, 

продължаваща миграция на млади и образовани хора, ниска раждаемост, висок дял 

на хора в нетрудоспособна възраст (застаряващо  население);   

 продължителна безработица;  

 трудности за привличане на външни инвеститори;  

 недостиг на финансови средства.  

Изпълнени дейности в съответствие с приетите мерки по съответните приоритети и 

специфични цели от община Брегово:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

№  Наименование на проекта  
Общ размер   

 /в лева/  
Източници на 

финансиране  Резултати от проекта  

1.  

 

„Предоставяне на топъл обяд в община Брегово”  

 

Статус към датата на доклада: текущ, след 

сключено Допълнително споразумение към договора 

продължава изпълнението му и през 2020 г. (01  

януари 2020 г. - 30 април 2020 г.) 

198 625 лв. с 

ДДС  
изразходени 

през 2019 г.  

Оперативна програма 

за храни и/или  
основно материално  
подпомагане (Фонд за 

европейско  
подпомагане на най- 
нуждаещите се лица  

2014-2020г.)  

Подобрено качество на живот и осигурена помощ и 

подкрепа на деца и семейства, на месечно подпомагане по 

реда и условията на чл. 9 от ППЗСП и самотно живеещи 

лица и семейства, получаващи минимални пенсии.  

Потребители на услугата -  350 бр.  

2.  

Процедура BG05M9ОP001-2.0.040 - „Патронажна 

грижа за възрастни хора и лица с увреждания – 

Компонент 2“.  

 

Статус към датата на доклада: текущ 

9 481 лв. 

изразходени 

през 2019 г.  

ОП "Развитие на 

човешките ресурси"   
 2014-2020г., 

съфинансирана от  
Европейския съюз 

чрез Европейския 

социален фонд  

Предоставяне на социално–здравната услуга „Патронажна 

грижа за възрастни хора и лица с увреждания“. Услугата 

представлява индивидуализирана подкрепа за хора с 

увреждания и възрастни хора чрез предоставяне на 

интегрирани здравно-социални услуги (медицинска и 

двигателна рехабилитация, психологическа подкрепа и 

домашен санитар) в домашна среда от специализиран екип. 

Мобилната социално-здравна услуга се предоставя по 

домовете на 47 одобрени потребители - лица на възраст над 

65 години; лица с валидно експертно решение на ТЕЛК; 

лица с хронични заболявания, нуждаещи се от 

продължително наблюдение и здравни грижи.  

3.  
„Приеми ме - 2015“. Община Брегово - Партньор.    

Статус към датата на доклада: текущ 

88 434 лв. 

изразходени 

през 2019 г.  

 

ОП „Развитие на 

човешките ресурси“  
2014-2020 г. 

 

Предоставяне на социална услуга „Приемна грижа”.  

Към момента има 4 лица приемни родители с настанени 6 

деца 

 



 

4. „Личен асистент“ по ПМС №332/2017 465 653 лв. 

 Организира и осъществява ежедневни дейности, 

осигуряващи битови и социални условия , необходими за 

нормалния живот на потребителя на услуги. Съдейства за 

социалната интеграция на потребителите на социални 

услуги като ги насърчава и подпомага да водят активен и 

независим живот в рамките специфичните им възможности. 

Потребителят ползва услугите в домашна среда, в 

зависимост от вида на заболяването. Получава помощ за 

храна, почистване, закупуване на лекарства и други 

продукти, в зависимост от индивидуалните си нужди. 

5. 

Открита нова социална услуга-Център за настаняване 

от семеен тип за пълнолетни лица с умствена 

изостаналост/ЦНСТПЛУИ/ с.Балей 
59900 

Капиталови  

Центърът е с настанени 12 лица-възрастни лица с умствена 

изостаналост.  

Екипът, работещ в социалното заведение е от 11 лица. 

6. 

Проект „Подобряване на материалната база чрез 

закупуване, доставка и монтаж на ново 

професионално оборудване и обзавеждане на 

кухненски блок в Домашен социален патронаж в гр. 

Брегово“ 

 

 

 

Фонд „Социална 

закрила“  

7. 

Рехабилитация 12 броя улици в гр. Брегово.  

Проект „Основен ремонт улици и тротоари в гр. 

Брегово, област Видин – улица „Гео Милев“, улица 

„Георги Бондоков“, улица „Гоце Делчев“, улица 

„Станко Маринцестов“, улица „Борис Попарданов“ и 

улица „Димитър Зограф“ и проект „Основен ремонт 

улици и тротоари в гр. Брегово, област Видин – улица 

„Иван Вазов“, улица „Климент Охридски“, улица 

„Христо Смирненски“, улица „7-ми Ноември“, улица 

„Лев Толстой“ 

Стойност 1 602 

992лв., от 

които 

1 362 543,23лв. 

европейско 

финансиране и 

240 448,81лв. 

национално 

съфинансиране 

ОПРСР, 
ДФ „Земеделие” 

Изпълнените строително-монтажни работи по 

проекта обхващат възстановяване и подобряване на 

транспортно-експлоатационните качества на 

пътната настилка и пътното тяло с оглед 

осигуряване условия за безопасност на движението, 

добро отводняване на участъците, комфорт на 

пътуващите. Реконструкцията и рехабилитацията 

на общинските ще решат проблемите, които 

произтичат от дългогодишния период на 

експлоатацията им, лошото техническо състояние 

на асфалтовата настилка и др. 

8. 
Закупуване на мултифункционално оборудване на СУ-
Брегово 

2500 

Капиталови 

 



 

9. 
Закупуване на климатици за ЦНСТПЛУИ 
с.Балей 

12050 

Капиталови 

 

10. Закупуване на климатици за ДПЛУИ с.Куделин 15000 

Капиталови 

 

11. ЗЖ „Надежда“гр.Брегово 3000 

 

Ремонт на покрив на помощна сграда 

12. 

Проект „Оборудване и ремонт на Народно читалище 

„Развитие - 1897 г . 
 

291214. 10 

 

 



 

 

V. ДЕЙСТВИЯ, ПРЕДПРИЕТИ ОТ ОБЩИНА БРЕГОВО, С ЦЕЛ ОСИГУРЯВАНЕ НА 

ЕФЕКТИВНОСТ И ЕФИКАСНОСТ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА 

РАЗВИТИЕ  

По отношение изпълнението на ОПР с цел осигуряване на ефективност и ефикасност при 

изпълнението на Общинския план за развитие, общинската администрация извършва всички 

необходими предварителни проучвания, изследвания и анализи, за да обоснове проектите, с които да 

се кандидатства за финансиране. Анализира се средата и заинтересованите страни, дефинира 

проблемите и избира подходящи алтернативи за тяхното решаване. По този начин се предприемат 

конкретни действия и мерки за изпълнение на ОПР и постигане на заложените в него цели. 

Внимателно се определят общата и конкретните цели, целевата група, ползите, дейностите и 

очакваните резултати, промените в средата и общината, устойчивостта на въздействието и 

мултиплицирането на всеки проект. При необходимост, някои от горепосочените дейности се 

възлагат на външни експерти. Провеждат се и срещи за информиране на заинтересованите страни, в 

зависимост от спецификата на проекта и изискванията на съответната оперативна програма. В 

зависимост от оперативната програма или схема за безвъзмездна помощ и от вида проект, както и 

неговата стойност, се разработват и други анализи, като: анализ разходи-ползи; финансов и 

икономически анализи и анализ на чувствителността и риска; анализ на човешките ресурси; 

управление на комуникациите в проекта; анализ на публичните разходи; влияние върху околната 

среда. Решенията за кандидатстване с проекти, в изпълнение на ОПР се вземат от Общински съвет – 

Брегово по предложение на Кмета на Общината.  

Ръководството на Община Брегово:  

-наблюдава процеса на изпълнение на отделните проекти и дейности, заложени в плана;  

-координира работата на отделните институции;  

-съдейства за изпълнението на приоритетите и дейностите, включително при търсене на 

източници за финансиране и при разработката на конкретни проекти и програми, анализира 

изпълнението и изготвя предложения за корекции, предлага изменения и допълнения, в съответствие 

с настъпилите промени, изготвя ежегодни доклади за извършените наблюдения и отчита напредъка 

в изпълнението на ОПР пред Общинския съвет.  

По отношение изготвянето на доклад за наблюдението на изпълнението на ОПР водещо при 

осъществяване на мерките за наблюдение са изискванията на Закона за регионалното развитие (ЗРР) 

и Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие (ППЗРР). 

 

VI. ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ 

ИЗПЪЛНЕНИЕТО  

На база на гореизложеното можем да направим извода, че малко от мерките за постигане на 

специфичните цели и приоритетите от Общинския план за развитите 2014-2020 г., за 2019 година са 

реализирани, поради липса на финансови средства .  

  

 


