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I.

ВЪВЕДЕНИЕ

1. НОРМАТИВНО ОСНОВАНИЕ НА РАЗРАБОТВАНЕТО НА ОБЩИНСКИЯ
ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КУЛА
Общинските планове за развитие в България са част от пакета документи за
стратегическо планиране и програмиране на регионалното развитие, регламентирани
със Закона за регионалното развитие (ЗРР) и Правилника за неговото прилагане
(ППЗРР). Съгласно нормативните изисквания Общинския план за развитие се изготвя
за период от 7 години (който съвпада с програмния период на ЕС). Общинският план
за развитие се обсъжда и приема от общинския съвет по предложение на кмета на
общината, а срокът за приемането му е до 3 месеца преди началото на периода на
неговото действие (чл.37, ал.1 от ППЗРР).
2. ПОДХОД ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ОПР НА ОБЩИНА КУЛА
Общинският план за развитие на община Кула е документ за стратегическо планиране,
който определя средносрочните цели и приоритети за устойчиво интегрирано
регионално и местно развитие на територията на общината. Той има интегрален
характер, като определя необходимостта от реализация в общината на дейности в
различни сектори, с цел създаване на по-добри условия за балансирано и устойчиво
социално-икономическо и териториално развитие и преодоляване на съществуващите
диспропорции общински център-периферия. Като планов документ от последно
йерархично ниво, Общинския план за развитие осъществява връзката и координацията
между стратегическите планови документи за регионално развитие от други нива Национална стратегия за регионално развитие (национално ниво) и Регионалния план
за развитие на Северозападен район за планиране (регионално ниво), Областните
стратегии за развитие (областно ниво). Важна задача на ОПР е да следва зададената в
Споразумението за партньорство в Република България обща стратегическа
платформа, както и Областната стратегия за област Видин и същевременно я пренесе
на по-ниското териториално ниво.
Процесът на разработване на Общинския план за развитие на община Кула съдържа
три основни етапа: Подготвителен – в който се извърши събиране на информация,
анализ на заинтересованите страни, провеждане на анкетно проучване сред жителите
на община Кула; Същностен – в който се изготви социално-икономическия анализ,
изготвяне на стратегическата част; и Финален – който съдържа в себе си подготовка на
проект на общински план, съгласуване със заинтересованите страни и приемане от
Общинския съвет на община Кула. Освен тези основни етапи в процеса на работа по
плана са осъществени пакет от хоризонтални дейности по съгласуване и координация..
От методологическа гледна точка разработването на ОПР се основава на
„стратегическия подход“, „интегрирания подход“, „териториалния подход“, както и на
„ориентирания към резултатите подход“. Стремежът е към концентрация на обхвата на
плана върху ограничен брой приоритети в съответствие с националните и регионални
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приоритети, към по-силна обвързаност на целите на плана с реално измерими и
проследими индикатори за резултат.
Проучен е пакет от действащи стратегически и планови документи на европейско,
национално, регионално и местно ниво, различни секторни стратегии и програми,
статистически данни.
3. ВРЕМЕВА РАМКА
Приоритетите, заложени в ОПР обхващат 7-годишният период от началото на 2014 до
края на 2020 г. Тази времева рамка се характеризира със следните особености:
До 2015 г. ще може да си изпълняват проекти, финансирани от Европейските фондове,
действащи през настоящия програмен период (2007-2013 г.)
Периодът на изпълнение на Плана съвпада с новия програмен период в Европейския
съюз (2014-2020 г.), което е намерило отражение в редица стратегически документи на
национално ниво, като Споразумение за партньорство на Република България,
очертаващо помощта от европейските структурни и инвестиционни фондове за
периода 2014-2020 г. и основаващите се на него оперативни програми
Тези особености може значително да допринесат за постигането на заложените в ОПР
приоритети, чиято успешна реализация зависи от наличието на адекватно финансиране
и добре формулирани проекти.

II. ПРЕДПОСТАВКИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕТО НА ОПР НА ОБЩИНА
КУЛА
1.
СТРАТЕГИЯ „ЕВРОПА 2020“ И НОВАТА КОХЕЗИОННА ПОЛИТИКА
НА ЕС 2014 – 2020 Г.
Визията на Стратегията „Европа 2020“ е да превърнем 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 21ви век: интелигентен растеж; устойчив растеж; приобщаващ растеж. 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; Дял на
преждевременно напусналите училище под 10 %; дял на младото поколение с висше
образование от най-малко 40 %; Намаление на застрашените от бедност с 20 млн.
Новата стратегия 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

7

Общинския план за развитие на Община Кула (2014-2020 г.)

правителство определи националните цели за изпълнението й. Те са: 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;
Намаляване емисиите на парникови газове с 20%, в сравнение с нивата от 1990 г. 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. Инвестициите в община Кула през следващия планов период ще бъдат
стриктно съгласувани с целите на стратегията „Европа 2020“.
2.

НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ „БЪЛГАРИЯ 2020“

Националната програма за развитие „България 2020“ е рамков дългосрочен документ,
който обхваща всички сектори и източници на финансиране. Тази стратегия
кореспондира с европейската стратегия „Европа 2020“ и е най-широката рамка за
развитието на страната. Програмата отчита националната специфика и възможности за
подкрепа и участие в постигането на общоевропейските цели и е основа за
разработването на стратегическите документи за следващия програмен период.
Стратегическата част на Националната програма за развитие „България 2020"
представя общата рамка на политиките за развитие на Република България до края на
2020 г. В този документ е формулирана националната визия – „Към 2020 г. България e
държава с конкурентоспособна икономика, осигуряваща условия за пълноценна
социална, творческа и професионална реализация на личността чрез интелигентен,
устойчив, приобщаващ и териториално балансиран икономически растеж.“
Стратегическите цели за повишаване на жизнения стандарт, конкурентоспособността
на икономиката и за изграждане на инфраструктурни мрежи са отправни точки към
целите на НСРР и чрез нея достигат до регионалните планове, а от там и към
общинските планове, където намират своите реални измерения.
3.

НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 2012-2022

Националната стратегия за регионално развитие за периода 2012-2022 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 Оперативна програма Региони в растеж 2014-2020
г., както и за документите за регионално развитие на регионално, областно и общинско
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ниво. Общинският план на община Кула следва тези насоки и се придържа към
същностните цели за намаляване на вътрешнорегионалните различия в сферите на
икономическото, социалното и териториалното развитие; осигуряване на условия за
ускорен икономически растеж, високи нива на заетост и устойчиво развитие на
териториалното сътрудничество.
4.
РЕГИОНАЛЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН ЗА
ПЛАНИРАНЕ 2014-2020Г.
Регионалният план за развитие (РПР) на Северозападен район (СЗР) 2014-2020 г. е
планов документ, с който се определят средносрочните цели и приоритети за
устойчиво интегрирано регионално и местно развитие. Основна функция на плана е да
осигури връзката и координацията между целевата концепция на националните и
европейски документи за развитие на страната през периода 2014-2020 г., включително
Национална стратегия за регионално развитие 2012-2022 г., и необходимите цели и
действия за развитие на района при отчитане на неговите специфични условия и
потенциали за развитие. Общинският план за развитие на община Кула като част от
Видинска област е съобразен със стратегическата рамка на РПР на СЗР, който си
поставя следните стратегически цели:
Стратегическа цел 1: Развитие на конкурентноспособна икономика чрез развитие на
собствения потенциал на СЗР
Стратегическа цел 2: Съхранение и развитие на човешкия капитал
Стратегическа цел 3: Подобряване на териториалната устойчивост и свързаност

5.

ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ НА ОБЛАСТ ВИДИН 2014-2020Г.

Областната стратегия за развитие на Област Видин за периода 2014 – 2020 год. е
разработена в съответствие с изискванията, заложени в Закона за регионално развитие
и Методическите указания за разработване на Национална стратегия за регионално
развитие на Република България (2012-2022), Регионални планове за развитие на
районите от ниво 2 (2014-2020), Областни стратегии за развитие (2014-2020),
Общински планове за развитие (2014-2020) одобрени със одобрени със Заповед № РД02-14-2402/22.11.2011 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството.
Стратегията определя средносрочните цели и приоритети за развитие на област Видин
Стратегията на област Видин е тясно свързана и с Общинските планове за развитие, за
които тя е основен ориентир, източник на идеи и стратегически документ за
разработване на цели и приоритети. Областната стратегия си поставя следните
стратегически цели, с които е съобразена стратегическата рамка и на ОПР на община
Кула:
Стратегическа цел 1 Ускоряване икономическото развитие на област Видин
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Стратегическа цел 2 Повишаване жизнения стандарт на населението на област Видин
Стратегическа цел 3 Свързаност и развитие на териториалното сътрудничество за
постигане на балансирано и устойчиво развитие
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III. СОЦИАЛНО ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ НА ОБЩИНА КУЛА

1.

OБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБЩИНА КУЛА

Община Кула се намира в Северозападния район за планиране, на територията на
област Видин. Общината граничи както следва:
на юг – общините Макреш и Грамада;
на изток – община Видин;
на север –община Бойница;
на запад – Република Сърбия.
Разстоянието до столицата на Република България, гр.София е 216 км (стандартно
време с автомобил 3ч. и 30 мин.), а до центъра на областта Видин е 33 км (стандартно
време с автомобил 33 мин.). Средната надморска височина е 295 метра, а на места в
Предбалкана достига до 500 метра.
Територията на община Кула включва части от Дунавската равнина и предпланинската
част на Стара планина. Общата площ на общината е 280,08 км2, като от тази територия
216 хил. дка съставляват земеделска площ. Горският фонд обхваща 56 хил. дка
предимно широколистни гори, а мери и пасбища 15 хил. дка. 216 хил. дка са
земеделска земя, от която обработваема 191 хил. дка са обработваема площ (в т.ч. 26
хил. дка поливна).
Релефът на общината е хълмисто-равнинен, със слаб наклон на север и североизток и
пресечен от речните долини на реките Тополовец и Чичилска. Речната мрежа е с
непостоянен режим и малък отток през пролетта и есента. Преобладаващият тип почви
са черноземните, в горския пояс се срещат и кафяви горски. Наличието на горски пояс
е обуславя многообразието от дивеч: заек, пернати, сърна, дива свиня, лисица.
Климатичните условия в община Кула са умерено-континентални, предопределени до
голяма степен от географското разположение на общината в подножието на Стара
планина. Зимите са продължителни и с ниски температури (до - 15° С), като снежната
покривка се задържа около 4 месеца – от ноември до март. Летата са сравнително
горещи и с относително малко валежи. За общината са типични западните и
северозападните ветрове, а в по-малка степен и североизточните. Поривите на вятъра
са най-често умерени, като единствено през зимните месеци се отчитат по-бурни
ветрове, които в някои случаи нанасят и материални щети.
На територията на общината има 9 населени места (1 град и 8 села) с административен
център гр. Кула. В състава на общината влизат следните населени места: Кула,
Старопатица, Цар Петрово, Тополовец, Чичил, Големаново, Извор махала, Коста
Перчово, Полетковци. Населението на общината според данните от последното
преброяване на НСИ от 2011 г. наброява 4 615 души, с което се продължава
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установената през последните години тенденция за намаляване на броя на населението
на територията на общината.

Фигура 1 Изменение на населението на община Кула 2007-2011г.

12

Общинския план за развитие на Община Кула (2014-2020 г.)

2.

ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ

Община Кула е относително слабо развита, като основната част от брутния вътрешен
продукт (БВП) се формира в рамките на вторичния сектор и в по-малка степен в
първичния. Секторът на услугите е относително слабо развит. Общината се
характеризира като:
район в индустриален упадък;
изостанал селски район;
изостанал граничен район.
Основните действащи предприятия са микро и малки фирми, характеризиращи се с
ниска конкурентоспособност, които нямат средносрочно или дългосрочно планиране.
На практика липсва производствено коопериране под формата на асоциации, клъстери,
кооперации или други форми на сдружаване на производителите от даден сектор.
Външните инвестиции в общината са изключително малко. Въпреки че общината не
разполага с възможности за привличане на допълнителни собствени средства, тя е
основният движещ фактор в развитието на общината и най-дейна по отношение на
привличането на допълнителни инвестиции посредством участието в различни
национални и европейски програми. В същото време бюджетът на общината се
формира главно от държавната субсидия, което ограничава нейните възможности.
2.1 Селско стопанство
Общата земеделска площ в общината е 261 хка, от които делът на необработваемата
земя е изключително висок около 45% от поземления фонд. В същото време в
общината се наблюдават същите както в страната и областта тенденции между 20032010 за намаляване на стопанствата (с повече от 50%), но за увеличаване на
използваемите земеделски площи (над 100%).
Фигура 2 Разпределение на земеделска земя в декари

Основните проблеми пред развитието на селското стопанство в общината са свързани
с няколко взаимно усилващи се фактора:
обезлюдяване на селските райони;
използването на продукцията основно за лични нужди;
раздробеността на земята;
появата на външни земеделци;
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намаляване броя на отглежданите животни;
липсата на кооперации и сдружения на земеделските производители;
поливната мрежа в региона е разрушена;
слабо ниво на механизация и обновяване на парка;
липсата на преработващи предприятия на територията на общината;
появата на външни за общината земеделци.
В общината се наблюдава изключително висок процент на застаряване на земеделските
производители, който изпреварва и общите данни за областта. Не се наблюдава
потенциал за развитие от страна на млади земеделци. В допълнение в общината се
използва предимно семейна работна сила, а възможностите за наемна са силно
ограничени.
Таблица 1 Земеделски стопанства в % отношение спрямо общия
брой/дка (преброяване 2010 г.)

години
Кула
Област Видин
България

[<24]
0.3%
1.1%
2.2%

[25:34]
3.1%
4.8%
7.5%

[35:44]
10.4%
9.9%
14.6%

[45:54]
11.1%
13.5%
21.1%

[55:64]
27.9%
27.3%
25.2%

[>65]
47.1%
43.4%
29.4%

В община Кула са преброени през 2010 г. 795 стопанства със средна големина от 71.8
дка, сравнително по-малки както от средната стойност на областта, така и от общини
като Брегово, Димово, Грамада и Маракеш. В същото време като брой и разпределение
по територия, малките стопанства в общината на сравнително по-високо ниво от това в
областта и страната.

Таблица 2 Земеделски стопанства в % отношение спрямо общия
брой/дка (преброяване 2010 г.)

дка
група
Кула
Област Видин
България

0
брой
3%
2%
4%

[0;10]
брой
55%
62%
67%

[10;20]
дка брой дка
3% 19% 4%
2% 16% 2%
2% 13% 2%

[20;100]
брой дка
18% 9%
15% 6%
11% 5%

[100;500]
брой дка
4%
9%
3%
7%
3%
8%

[>500]
брой дка
2%
74%
2%
82%
2% 84%

Раздробеността на земята има и като страничен ефект ниската активност на местните
земеделски стопани по отношение привличането на средства и инвестиции чрез
участието в ПРСР или други сходни инициативи на ДФЗ. Въпреки това през
последните години се забелязва засилване на интереса особено по отношение на СЕПП
и НДП. По цена субсидиите от 2011 общия потенциал на общината следва да бъде
оценен на 2.7 млн. лв. (привличането в анализа на възможността за пълно усвояване на
земеделските площи би трябвало да увеличи средствата на 5.3 млн. лв.). За Кампания
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2012 г. 238 земеделски стопанина регистрират 8057.76 хка земя, което се равнява на
около 2.63 млн.лв. субсидии. Характерно е обаче, че пет стопанина извън община
Кула обработват над 31% от регистрираната земя и получават за нея помощи.
Това е показателно, че практически едрите земеделски стопани идват извън общината,
което може да се тълкува като изнасяне на добавена стойност извън нея.

Фигура 3 Разпределение на земеделските стопани и заявени хка за
Кампания СЕПП 2012

Появата на земеделци извън Кула, които обработват местната земя със собствена
техника и персонал води до бързо оползотворяване на местните земеделски площи, но
не и до подобряване на положението на местните земеделски стопани.
Не територията на общината (или съвместна със съседните общини) не е създадена
Местна инициативна група, което намалява възможностите за организиране на
инициативи на общинско ниво, произхождащи от земеделски стопани, както и техния
достъп до допълнително финансиране посредством ПРСР.
Не е налице официална информация относно изпълнени или изпълнявани проекти по
мерки 121 и 123 от Програмата за развитие на селските райони за модернизиране на
селското стопанство и изграждане на преработвателна промишленост, с място на
изпълнение от община Кула1. По данни на Общината към края на 2012 г. на
територията на Община Кула са изпълнени или в процес на изпълнение около 10
подобни проекта, основно по мярка 121.
Основните възможности за развитие са свързани с климатичните и почвените ресурси
на общината, които позволяват развитието на устойчиво земеделие. Традиционни
култури са зърнените култури, зеленчуци, слънчоглед. Би могло да се търси развитие в
посока отглеждане на дълготрайни плодни насаждения – малини, ягоди, овощни
дървета, технически и етерично-маслодайни култури.

1

Публично достъпната част от информационната система на ПРСР предоставя информация само
относно статуса на конкретни проекти, но не и за обобщена справка по териториален или друг
критерий.
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Община Кула изостава към 2011 г. от останалата част на страната и областта по
отношение на развитието на техническите култури, но показва потенциал за
отглеждане на фуражни култури.
Устойчивостта на земеделието би могла да бъде изградена върху създаването на
екологично чиста продукция, тъй като в района липсват сериозни замърсители.
Животновъдството продължава да бъде традиционен отрасъл, въпреки намалялото
производство през последните години, включващо отглеждането на повечето видове
домашни животни – крави, свине, овце, кози, птици.

Таблица 3 Брой стопанства и животни в община Кула към 2011

Група на фермата

Брой
стопанства
Говеда и биволи
97
Крави и биволици
89
Овце
157
Овце майки и млади женски овце за 157
разплод
Кози
354
Кози майки и млади женски кози за 353
разплод
Свине
414
Женски свине за разплод
153
Еднокопитни
273
Птици
623
Кокошки носачки и подрастващи
600
Зайци
28
Зайкини
26
Пчелни семейства
43

Брой
животни
638
439
2 910
2 895
939
922
926
224
285
12 262
8 452
356
279
1 199

В сравнение със останалите български стопанства и тези в област Видин могат да се
направят следните изводи:
Стопанствата в община Кула са сравнително малки такива за територията на
страната, но са подобни на стопанствата в областта Видин;
Община Кула има сравнително по-големи стопанства в сравнение със страната
и областта единствено при пчелните семейства и при овцете.
В общината има две животновъдни ферми – една на млекодайни говеда и една
овцеферма. Кулският район има традиции в млекопроизводството и
млекопреработването. Въпреки това млекоцентралата в гр. Кула все още не може да
заработи, въпреки наличните помещения за зреене на кашкавал и сирене.
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Таблица 4 Ферми за производство на краве мляко на територията на
община Кула към 2013

Група на фермата
I група
II група
III група

Брой ферми
2
1
33

Брой животни
76
5
221

Разнообразяването на дейностите в селските райони и създаването на
микропредприятия в общината не е развито. В общината са привлечени инвестиции
главно в изграждането на ВЕИ (2.2 млн.лв. през ПРСР). Не са установени дейности
насочени към създаването на селски туризъм или други неземеделски дейности на
територията на селските райони в общината.
Устремното развитие на земеделието през последните години в България, нарастване
на престижа на професията на земеделските производители, подобряване на стандарта
на техния живот и добрите условия, с които разполага община Кула би могло да служи
за сериозен лост за запазване на младите хора в общината, както и за привличането на
други.
2.2 Промишленост
Основните производства развивани на територията на общината са както следва:
химическа (каучукова) промишленост – концентрирана е около смесеното
българо-холандско предприятие „РИС Ръбър България” АД. Формените
изделия, които разработва и произвежда RIS Rubber намират своето приложение
в редица индустрии по цял свят. Благодарение на сътрудничеството със своите
партньори, RIS Rubber е натрупал множество познания за тези индустрии и
съвременните изисквания, поставяни към продуктите. Производството на
продукти с марката KOMO или други международни норми е стандарт при RIS
Rubber. Благодарение на големиям машинен парк могат да се изработват малки
и големи каучукови/метални продукти. RIS Rubber снабдява доставчиците от
автомобилната индустрия с части за амортисьори, автомобилни брони и
шумозаглушители. Бодливите решетки, звездичките за сито, транспортните
ролки и тръбите за комбайни намират приложение в сеячки, комбайни, машини
за торене и различни видове селскостопанска апаратура. RIS Rubber снабдява
корабостроенето и добивната индустрия с широка гама от продукти, които
могат да бъдат изработени по мярка. Например уплътнения за панти в изкопни
тръби и профилните уплътнения за дънни клапи на многоцелеви влекачи. Освен
уплътнения RIS Rubber снабдява и с брони, които се използват предимно като
демпфери за влекачи и фериботи. За железопътната индустрия RIS Rubber
произвежда пружинни елементи и шумозаглушители с много високи статични
и динамични изисквания. По време на употреба този вид продукти приемат и
преработват екстремални сили, при което постоянно високото качество е от
изключително значение. Наред с осигуряването на качество, RIS Rubber
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непрекъснато работи по разработването на нови продукти и/или качества на
каучука. RIS Rubber произвежда уплътнения в много области на приложение
във всякакви размери и с всякакви качества. Освен уплътнения RIS Rubber
произвежда също уплътнителни подложки с вафлена структура, които се
използват в менгемета. Всички тези продукти се произвеждат по строги
изисквания, тъй като много продукти намират приложение в хранителновкусовата промишленост. Различните норми и изисквания за качество, които се
поставят към тях са известни и налице при RIS Rubber. По принцип всички
матрици, от които произвежда RIS Rubber са по поръчка на клиента. В течение
на годините обаче RIS Rubber изработва и множество матрици за своя сметка.
От тези матрици RIS Rubber е свободен от това да произвежда за всеки отделен
клиент. През 2010-2012 се наблюдава ръст на производството като приходите от
продажби нарастват над 40%. Предприятието предоставя заетост на около 160
души. Второто предприятие, от химическата промишленост да производството
на каучукови ходила към настоящия момент не работи;
текстилна промишленост - основно предприятие е “Кей фешън”, осигуряващо
продукция главно за външния пазар (Германия). Предприятието предоставя
заетост на около 60 души. Въпреки че през последните години някои от
предприятията от този сектор прекратиха своята дейност, този отрасъл
продължава да е ключов за общинската икономика. В предприятията на
територията на общината се произвеждат ризи, тениски и други текстилни
произведения, които са предназначени основно за външни пазари. Този отрасъл
е перспективен и потенциалът му все още не е напълно развит, което дава
основания да се очаква, че в бъдещ план ще има влияние върху увеличаването
на заетостта в общината, посредством създаването на малки фирми;
Хранително вкусова промишленост – Практически от някогашните хранителновкусови предприятия в община Кула не се е запазило нито едно и общината не
са налични предприятия, преработващи мляко, плодове, зеленчуци, зърнени
продукти, слънчоглед и т.н. В сектора функционират главно микро и малки
фирми като ЕТ “Деян” – производство на хляб, закуски и сладкарски изделия,
който осигурява 12 работни места;
Транспорт – на територията на общината действат три фирми занимаващи се
със спедиция и транспорт, от които следва да се отбележи „ММ“ ЕООД, която
отбелязва устойчиво развитие през годината. Откриването на Дунав Мост 2 би
могло да разкрие нови възможности по отношение на транспортния и
свързаният с него сектор;
Общинско предприятие “Кастра Мартис РКДС” ЕООД извършва битовокомунални и строителни дейности и осигурява заетост на средно 20 човека.
Основните проблеми пред развитието на промишлеността следва да се търсят в:
ниската ефективност на отделните предприятия;
ниската степ на свързаност между отделните предприятия, както и липсата на
специализация в отделни стадии на производствения процес.
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2.3 Туризъм
Община Кула разполага с благоприятни възможности за развитието на алтернативните
форми на туризъм, които от своя страна носят значително по-висока добавена
стойност. Това е обусловено и от наличните природни и културни ресурси:
пет големи изкуствени водни басейна (зарибени язовира) в района обуславят
възможността за развитие на риболовен спорт;
значителния горски фонд обуславя развитието на ловния спорт на база
съществуващото разнообразие от дивеч и богат горски фонд;
на площ от 68.28 хка е разположена уникалната природна забележителност
“Връшка чука”, защитена местност съгласно ЗЗТ с цел запазване на
единственото в света находище на редкия растителен вид – Български Ерантис,
и защитените видове: тъмнопурпурна метличина, томасиниев минзухар,
понтийски пелин, ничичево прозорче, розов божур, червена липа и др.;
природна забележителност “Петков Церак” – обявен 1982 г., с площ 0.2 ха в
землище на с. Тополовец, в който се намира водопада "Петров Церак" с малък
водопад с пад на водата около 10 м. Достъпът до водопада е затруднен поради
липсата на път и труднодостъпното дере. В близост до водопада се намират
останките на старинна крепост и римско селище известно като "Пецино Кале";
къщата- музей "Александър Поплилов". В нея уредена и градска картинна
галерия с картини на кулски художници и художници от Сърбия, гостували на
града по време на традиционния панаир. В постоянната изложба може да се
видят няколко оригинални акварела на известния кулски художник Йордан
Гешев;
в центъра на град Кула се намират останките от крепостта Кастра Мартис.
Мястото е достъпно от всички посоки, поставени са указателни табели на
изходните и входни артерии на града. В съседство на крепостта е уредена и
музейна сбирка с експонати, открити при разкопките. Общински служител
изпълнява функциите на екскурзовод и изнася беседа само на български език.
Крепостта се нуждае от спешна консервация. Консервация е извършена през 60те години на 20-ти век, след това само частична, основно на външните стени.
През 2009 г. по проект е направено художествено нощно осветление, а 2012 г. е
включена в трансграничен туристически маршрут, заедно с крепостта Баба Вида
във Видин и Феликс Ромулиана в Зайчар, Сърбия. Общината възнамерява да
кандидатства за получаване на крепостта на статут на обект на световното
културно и природно наследство под егидата на ЮНЕСКО.
През 2012 г. община Кула подписва договор с ПРСР за изпълнението на проект, по
който се очаква изграждането на център за културно-историческо наследство и места
за отдих и развлечение, свързан с развитието на туризма в региона.
В общината няма изградени хотели или къщи за гости. На са налични туристически
агенции и туроператори.
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2.4 Финансов сектор
На територията на община Кула има клонове на 3 банки – Банка ДСК, Токуда банк и
ОББ. В областния център Видин практически имат присъствие основните опериращи
банки на българския финансов пазар.
Присъствието и близостта на основните български банки следва да се разглежда като
предимство за местния бизнес, тъй като осигурява достъп до редица иновативни
финансови продукти, които дават възможност на малките и средни предприятия и тези
от земеделието да се възползват от инициативите на българското правителство, които
осигуряват облекчен достъп до финансиране, като по-ниски лихви, такси и
обезпечения и насърчават възможностите за стартиране на нов бизнес, както и
модернизиране на производствата. От важно значение за местното развитие към
настоящия момент следва да се разглежда наличието на следните финансови продукти:
Ниско-лихвени и/или ниско-обезпечени кредити по инициатива JEREMIE,
насочени към неземеделския сектор;
Кредити с облекчени условия за кандидатстване по мерки по оперативните
програми;
Мостови кредити за земеделски стопани срещу залог на очакваните плащания
по СЕПП и НДП;
Ниско-обезпечени кредити за изпълнение на програми по мерки 121, 122 и 123,
гарантирани от НГФ и ДФЗ;
Ниско-лихвени кредити предоставяни от ДФЗ за изпълнение на мерки по ПРСР.
В общината имат представителство и пет застрахователни компании – ДЗИ, Алианц
България, Български имоти, Армеец, Бул-инс.
Община Кула се възползвала и от работата с ФЛАГ, като през 2011 г. подава искане за
кредит в размер на 280 000 лева от фонд ФЛАГ. Предназначението на искания кредит е
изпълнение на проект за частична реконструкция на улица "Възраждане" в гр. Кула,
част "пътна", по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” на Програма
за развитие на селските райони.
Изводи:
С оглед на изоставането в икономическото развитие на общината от основен приоритет
е активизирането на всички местни нива за използване максимално на възможностите
за развитие, предоставяни посредством различните европейски, национални и
регионални финансови инструменти. Също така следва да се търси насърчаването на
публично-частното партньорство при привличане на частни инвеститори в общината в
потенциалните за развитие области като туризма. Не на последно място общината
следва да стане мотор за насърчаване на частната инициатива и формирането на нови
бизнес връзки и възможности.Сравнителната изостаналост следва да се използва като
повод за търсене на допълнителни облекчения за инвеститорите, желаещи да
инвестират в общината.
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SWOT анализ ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ
СИЛНИ СТРАНИ

СЛАБИ СТРАНИ

Добри климатични и почвени условия за Ниска бизнес инициативност и култура;
развитието на земеделието и пчеларството Ограничени финансови източници;
Традиционен опит в производството на Свито потребление в самата община и
земеделието,
животновъдството
и област;
млекопреработването;
Липса
на
развита
туристическа
Опит в шивашкото производство;
инфраструктура и натрупан опит в тази
Опит в производството на каучукови сфера;
изделия;
Липсата
на
преработвателна
Свободен трудов ресурс;

промишленост
като
връзка
на
Отлични даденост за развитието на земеделските производители и пазара на
вторична продукция;
алтернативен, ловен и културен туризъм;
Добър потенциал за развитието на Липсата на кооперативи и сдружения, вкл.
земеделски;
социални услуги;

ВЪЗМОЖНОСТИ

ЗАПЛАХИ

Засилващо се търсене на екологично
чиста селскостопанска продукция при
трайна тенденция за нарастване на цените
ѝ;

Удължаване на икономическата криза;

Изграждане на Дунав мост 2;

Липса на общ инвеститорски интерес без
необходимостта от активна роля на
публичната власт и публични инвестиции;

Липса на държавна политика
Сравнително
добри
финансови насърчаване
на
инвестициите
възможности за развитие на бизнеса слаборазвитите и гранични райони;
(европейски
фондове
и
банково
финансиране);

за
в

Нарастване на външни инвеститори извън
ЕС към Северозападна България;
Търсенето на нови форми на туризъм като
еко или културния туризъм;
Укрепване на позициите
шивашка промишленост;

българската

Подобряване на ситуацията в съседните
гранични държави;
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3.

СОЦИАЛНО РАЗВИТИЕ И ЧОВЕШКИ КАПИТАЛ

Отчетеното намаляване на населението в общината през последните години не се
различава от общата тенденция в страната, започваща от 60-те години на 20 век, но се
характеризира с много по-голяма интензивност, която несъмнено оказва влияние върху
социално-икономическия потенциал на общината и представлява най-важния проблем,
който следва да бъде разрешен.

Фигура 4 Изменение на население на община Кула 1965-2011

Разпределението на населението по населени места към февруари 2011г. е както
следва:

Таблица 5 Население на община Кула по възрастови групи

Население, брой
ГР.КУЛА
С.ГОЛЕМАНОВО
С.ИЗВОР
МАХАЛА
С.КОСТА
ПЕРЧЕВО
С.ПОЛЕТКОВЦИ
С.СТАРОПАТИЦА
С.ТОПОЛОВЕЦ
С.ЦАР-ПЕТРОВО
С.ЧИЧИЛ

Възрастови групи (навършени години)
Общо
0-24
25-59
59 +
666
1 437
1 123
3 226
20
26
80
126
1
17
80
98
90

4

18

68

68
383
355
297
74

1
36
51
25
0

13
92
118
78
8

54
255
186
194
66
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ОБЩО
%
% за област Видин
% за страната

4 717
100
100
100

804
17
21
25

1 807
38
44
49

2 106
45
35
26

Обобщението на данните показва, че само 38% от населението в общината е в
трудоспособна възраст, което е влошен резултат спрямо областта и страната.
Същевременно общината отбелязва и постоянни отрицателна миграция (средно за
периода 2007-2011 -14 броя) и прираст на населението (средно за периода 2007-2011 131 броя). Практически общината преживява резултата от съществен демографски срив
(през 1993 година, населението възлиза на 8 228 души). Това води до спад на общия
брой ученици средно по 10-12 ученика всяка година, както и на приема на нови деца в
целодневната детска градина – средно с пет на година.

3.1 Етнически състав и интеграция на малцинствата
Етническият състав на населението на община Кула е относително хомогенен, като
данните сочат, че по-голямата част от лицата, отговорили на доброволния въпрос за
етническата принадлежност по време на преброяването на НСИ от февруари 2011 г.,
или 97 %, се самоопределят като „българи”. Единствената друга ясно откроена
етническа група е тази на хората, определящи се като „роми” – 2 %. Останалият 1 % от
лицата, отговорили на доброволния въпрос за етническата принадлежност не се
причисляват към никоя етническа група. В сравнение с областта и страната, община
Кула има сравнително по хомогенна структура.
Фигура 5 Самоопределение по етническа група

Въздействието на изостаналостта на общината върху малцинствата е още по-сериозна.
Почти всички ромски семейства са социално слаби и разчитат на помощи. Общината
осигурява различни стимули от подкрепа за закупуване на жилища до различни видове
помощи по отношение интегрирането на ромските деца в образователната система.
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3.2 Заетост на населението
В общината се наблюдават изключително високи нива на безработица 23% (2012 г.) –
почти двойна на общата за България, която се рязко влошава през последните години.
Фигура 6 Нарастване на безработицата

В структурата на безработните лица могат да се обособят следните уязвими групи:
Лица до 29 г.– отбелязват се много високи нива на безработица сред младите
хора, достигаща до 22%, което дава основание да бъдат обособени като отделна
рискова група. В сравнителен план община Кула е с най-висок дял безработни
младежи до 29 години;
Лицата с намалена трудоспособност също съставляват отделна рискова група,
тъй като в рамките на тази група се отчитат изключително високи нива на
безработица – 64%;
Трайно безработни – делът на трайно безработните запазва устойчиви високи
нива, като преобладаващата част са лицата без специалност и професия – 65%, а
тези с основно или по-ниско образование – 48%.
По отношение на разпределението на икономически неактивно и активно население,
общината следва общата тенденция на изоставяне на областта, но данните за заети и
безработни показват необходимостта от борба с проблем присъщ изключително на
общината.
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Фигура 7 Икономическа активност към 2011г.

По Национална програма “От социални помощи към осигуряване на заетост” в община
Кула през 2011 г. работят 47 лица, а през 2012 г. 34.
В общината има търсене на висококвалифицирани кадри с техническо образование –
инженери, архитекти и др. Община Кула полага особени усилия в това отношение и
осигурява стипендии на студенти от подобни специалности, които са сключили
договор след завършване на висшето си образование да работят на територията на
община Кула поне 3 години. Получаването на стипендията е свързан с постигането на
определен успех и по отношение на средния доход на член на семейството.
3.3 Доходи на населението
Доходите на населението са ниски и като разликата със северозападния район и района
с най-високи заплати се разширява през годините.
Фигура 8 Доходи в област Видин в периода 2008-2012г.
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3.4 Образование на населението
Разпределението на населението в общината спрямо степента на завършено
образование не се различава от тази в областта, но изостава от това в страната по
отношение на населението с висше образование. Основният проблем е, че разликата е
се компенсира от сериозния дял на населението с основно образование.
Фигура 9 Степен на завършено образование в община Кула по данни
към 2011г.

Поради демографската криза в общината през годините спада постоянно броя на
учениците, както и на децата в детските градини. В следствие на това са закрити ОУ
“Отец Паисий” – с. Цар Петрово и ЦДГ “Незабравка”. Закриването на селските
училища води затруднява запазването на младите семейства в общината. Създадени са
облекчения, които да компенсират необходимостта от пътуване до гр.Кула. Учениците
от селата се извозват от ученически автобуси, а СОУ “Васил Левски” осигурява
закуска и безплатен обяд за пътуващите ученици. Безплатна закуска се осигурява и за
всички социално слаби ученици. Всички нуждаещи се ученици могат да се възползват
от безплатни учебници. Осигурени са средства за покриване на транспортните разходи
на учителите и за повишаване на тяхната квалификация.Към настоящият момент
община Кула притежава едно модерно училище с добър сграден фонд и
квалифицирани преподаватели, което е основание за предлагането на едно съвременно
и качествено образование.
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Фигура 10 Намаление на броя на учениците в община Кула за
периода 1990-2012г.

3.5 Социални услуги
Общината предлага услугата „Обществена трапезария”, която е насочена към
социално слабите жители. През 2012-2013 г. 437 лица и семейства ползват енергийни
помощи, 125 получават социални помощи, а 402 души добавки за интеграция на хора с
увреждания. В гр. Кула се предлага услугата „Личен асистент на хора с увреждания“, в
която са ангажирани 16 лични асистента.
Социалните услуги по отношение на хората с увреждания и старите хора са основна
необходимост за община Кула с оглед на застаряващо население, високия процент
заболявания на сърдечно-съдовата и нервната система и наличие на специализирана
институция за деца с умствени и физически увреждания

3.6 Културна дейност
В община Кула има 5 функциониращи читалища, като координиращ център е
Читалище “Просвета 1882 г.” – гр. Кула и Общински младежки дом – гр. Кула, чийто
функции са свързани с младите хора от общината. Към читалище „Просвета 1882 г.“
има изградени младежки танцов състав, театрална група.
Основните задачи, които те си поставят за изпълнение са задоволяване на културните и
духовни потребности на населението, разширяване знанията, провеждане на културни
мероприятия с цел удовлетворяване на естетическите потребности на хората,
съхраняване на автентичното фолклорно наследство от региона.
Културната дейност се осъществява единствено чрез художествените състави на
Читалище “Просвета 1882 г.” - детска и женска вокални групи, детски танцов състав,
народен оркестър, спортни танци, театрален състав и група художествено слово.
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Всички читалища разполагат с библиотеки, но книжният фонд е остарял и се попълва
трудно, като почти не се използва възможността за дарения. Библиотечната дейност се
изразява основно в книгораздаване. Читалищата не предлагат целенасочени
информационни кампании във връзка със значими събития или нужди. Именно в тези
насоки следва да се търсят партньори и нови възможности особено при все помащабното навлизане на новите технологии.
В по-малките населени места държавните културно-просветни задачи се изпълнявате
единствено през читалищата като подпомагат приобщаването на хората към
ценностите и постиженията на науката, изкуството и културата.
Кадрите, работещи в читалищата са с дългогодишен опит в работата. Повечето от
хората са със средно образование, с изключение на читалището в гр. Кула, където
читалищните работници са квалифицирани и проявяват активност и предприемчивост
в основната си дейност и търсят нови форми, изисквани от сегашните условия.
Община Кула има добре развит календар от събития, които допълва през годините,
създавайки по-привлекателна среда за социален живот. Културният и духовен живот е
организиран около читалище „Просвета-1882“.
През август в гр.Кула се провежда ежегоден кулски панаир, който е повод за срещи на
кулските родове. Също така се провежда и националния конкурс "Кулски поетичен
панаир Йордан Йончев“, определян като „нестандартен празник на словото“,
включително с участието на поети от Сърбия и Черна гора.

3.7 Младежка дейност
Младежката дейност се осъществява от Общински младежки дом (гр.Кула). Неговата
цел е създаване на условия в града и общината за хармонично развитие и духовно и
физическо израстване на младите хора от общината и защита на техните интереси и
потребности. За целта се организират и провеждат различни дейности и мероприятия:
клубове, секции, курсове, семинари, конференции и др.
Общински младежки дом се помещава в общинска сграда, ремонтирана със средства на
общината и „РИС Ръбър България” АД. В дома функционират Школа за народни
танци, Клуб “Завръщане към корена” за автентичен фолклор, Клуб на игрите, Клуб
“Тийнейджър”, и модерен фитнес център и др. Те се ръководят от щатния персонал,
без заплащане на хонорари. Част от предвидените в програмата за развитие на
институцията форми /Клуб “Дифенс”, Литературен клуб, секция по тенис на маса и
секция по шах/ не са развити поради липса на средства за заплащане хонорари на
квалифицирани ръководители.
Капацитетът на дома позволява за провеждане на повече мероприятия и
разнообразяване на предлаганите възможности. Намирането на частни партньори е от
основно значение за развитието на нови направления.
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3.8 Спортна дейност
През последните години се полагат усилия за възстановяване на добрите традиции в
спорта, които общината е имала.
През 2010 г. в община Кула е възстановен Мотокрос Кула, който се провежда в
местността Марковище, на обособен за целта терен "Мотокроса". Провеждането на
състезанието става със средства на инициаторите, частни дарители и общината.
Амбицията е то да се превърне международно спортно събитие с участието на
състезатели и клубове от Сърбия и Румъния.
Гр. Кула на няколко пъти е домакин и на възстановения през 2008 г. открит
трансграничен турнир по "Шах без граници".
Община Кула поддържа футболен отбор ФК "КУЛА-04" – обор на мъжете, юношески
и детски отбори, а развитието на местния футбол се подпомага и от местното
химическо предприятие “РИС Ръбър България” АД. Организират се и съвместни срещи
с отбори от Сърбия.
През 2009г. в с.Старопатица е възстановен местния футболен клуб, под името ФК
"ПЛАСТИК", който се състезава в А ОФГ- Видин.
Слабост е липсата на туристическо дружество, което в миналото е било организатор на
екскурзионни летувания, туристически походи, турнири по туристическо ориентиране.
То може да се превърне в интегрална част от развитието на туризма в общината.
Изводи:
Постоянно намаляващия брой на населението на община Кула е най-същественото
предизвикателство пред бъдещото развитие. Следва да се направят постъпки за
нарастване на населението със средно образование. Натрупаният опит с
предоставянето на специфични социални дейности предполага свързването им с
икономическата сфера и търсенето на тяхното развитие като бизнес начинания. Идеята
за създаване на хосписи или домове за възрастни хора е една от тези възможности.
Сравнително ниските доходи към настоящия момент не следва да се разглеждат като
предимство порази общото състояние на областта и региона, поради което е нужно да
се търсят други конкурентни предимства. Търсенето на пътища за увеличаване на
доходите на населението би могло да бъде основен фактор за прекъсване на
миграционния процес.
Необходимо е да се отбележи, че въпреки активната дейност на общината и
постоянното търсене и успешно намиране решения на различни социални проблеми, то
това вече не е достатъчно условие за промяна на тенденцията.
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SWOT анализ СОЦИАЛНО РВИТИЕ И ЧОВЕШКИ КАПИТАЛ
СИЛНИ СТРАНИ

СЛАБИ СТРАНИ

Силна социална политика на общината;

Демографски
проблем
свързан
с
Множество
инициативи
засилващи намаляване на населението , миграцията и
социалния живот и активност в общината; застаряването;
Ниски доходи;
Добра образователна база;
Нарастване на обема и интензитета на Нарастваща безработица особено сред
младото население;
транс-граничните връзки;
Силна зависимост от социалната политика
на общината;
Липса на болница;
ВЪЗМОЖНОСТИ

ЗАПЛАХИ

Значителни възможности за развитие и Продължаване на общата икономическа
преквалификация;
криза;
Възходящо развитие на земеделието в Влошаване на социално-икономическите
България;
условия в областта като цяло;
Нарастване на регионалните дисбаланси и
привлекателността на големите областни
центрове;
Закриване на училища;
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4.

БАЗИСНА ИНФРАСТРУКТУРА И ПУБЛИЧНИ УСЛУГИ

4.1 Образователна и социална инфраструктура
В гр. Кула са намира единственото училище в общината - СОУ “Васил Левски”, което
разполага с добра материално-техническа база: два модерни компютърни кабинета,
фитнес зала и обучение насочено към информационните технологии. Училището е
ремонтирано по програма “Красива България” и “Енергийна ефективност”. В нето се
обучават 300 деца, разпределени в три двойни и девет единични паралелки.
Обучението се извършва 29 квалифицирани преподавателя, като в училището работят
и 11 служителя. Училището участва в проекти по програма Коменски, позволяващи
развиването на иновативни практики във връзка с обучението и е член на Асоциацията
на Кеймбридж училищата в България.
ОДЗ "Звънче" в гр. Кула е единственото детско заведение (целодневна детска градина)
на територията на общината. Приема 100 деца на възраст 1- 6 години, разпределени в 4
градински и една яслена група.
Социалните заведения действащи на територията на общината са Дом за стари хора, с
50 домуващи и обособено към дома отделение за лежащо болни, и Дом за деца и
младежи с умствена изостаналост, в който са настанени 38 лица. Към него
функционират 2 защитени жилища, в които са настанени 13 лица и Дневен център за
обучение и трудотерапия.

4.2 Здравна инфраструктура
На територията на община Кула няма действащо болнично заведение. Съществувалата
преди Общинска болница вече не функционира като МБАЛ, а като медицински център
и филиал на спешна помощ на Центъра за спешна медицинска помощ - Видин. На
територията на общината има три частни аптеки, които предоставят освен основните
видове лекарства, така също лекарства за стомирани болни, инсулин, лекарства по
протокол I C и др., като две от аптеките работят с НЗОК. Дентални услуги се
предоставят от пет лекаря по дентална медицина. На територията на общината работят
трима общо практикуващи лекаря и два медицински кабинета.
Общината има намерение да санира и превърне бившата сграда на МБАЛ в хоспис, при
идентифициране на подходящо за целта финансиране.

4.3 Културна инфраструктура
Читалищата в гр. Кула и селата Старопатица, Цар Петрово, Тополовец и Коста
Перчово са в самостоятелни сгради, а в Големаново сградата е неизползваема и се
ползва една стая в кметството. Състоянието на сградния фонд, с изключение на
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Големаново, е добро и се стопанисва правилно. За културни прояви се използват
собствени салони. Освен читалище “Просвета 1882 г.”, което разполага с модерен
интернет център, читалищата не са оборудвани с компютри и нямат интернет достъп.

4.4 Пътна инфраструктура
Община Кула разполага с 29.7 км второкласна републиканска пътна мрежа и 13.7 км –
третокласни пътища. Въпреки извършените частични реконструкции, те все още не са
в добро състояние:
Второкласен път – 14 Видин – Кула – Връшка чука – ГКПП “Връшка чука” /13
км/. Състоянието е добро, извършена е реконструкция.
Третокласен път – 141 Кула – Грамада – гара Срацимир. Частично
реконструиран, останалата част е в лошо състояние.
Третокласен път – 121 Кула – Бойница – Иново. В лошо състояние.
Третокласен път – 1401 Кула – Връшка чука – Киряево – Раковица –
Белоградчик. В лошо състояние.
Общинската пътна мрежа се състои от общо 7 участъка с дължина 42.1 км.
Състоянието им е лошо и изисква ежегодни ремонти.
Общата улична мрежа на селищата е 127 км. Една част от тях е ремонтирана, но все
още има улици с разрушена настилка, а в селата 50% от улиците са без настилка.
Общината е свързана с всички населени места в страната и посредством международен
път Е-79 с ГКПП “Връшка чука”.
Състоянието на изпълнението на рехабилитацията на пътищата в община Кула към
настоящия момент е както следва:
Таблица 6 Изпълнение на рехабилитация на пътищата в община Кула

Проект
Ремонт на четвъртокласен път Кула –
Големаново
Ремонт на четвъртокласен път – Кула –
Връшка чука – Извор махала
Ремонт на четвъртокласен път Цар
Петрово – Тополовец
Основен ремонт четвъртокласен път
ІІ-14 Видин –Кула – Чичил
Основен ремонт
четвъртокласен път
Старопатица-Раковица
Подобравяне на уличната инфраструктура
в селата Старопатица, полетковци и Коста

Текущо състояние
Направени са частични ремонти на
отделни участъци от пътя
Направени са частични ремонти на
отделни участъци от пътя
Направени са частични ремонти на
отделни участъци от пътя
Сключен договор с ДФЗ, предстои
избор на изпълнител
Сключен договор с ДФЗ, предстои
избор на изпълнител
Внесен проект в ДФЗ
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Перчово
Подобравяне на уличната инфраструктура Внесен проект в ДФЗ
в селата Тополовец и Цар Петрово
4.5 Транспорт
Обслужването на населението от община Кула се осъществява от превозвачите “Бдин
Тур” ЕООД гр.Видин и ЕТ „Алексиев-91-ВД-Вергил Алексиев” – гр.Видин. Двете
фирми извършват превози в следните направления:
“Бдин Тур” ЕООД – ежедневни превози: Видин – Кула – Раковица; Видин –
Кула – Киреево – Раковица – Буковец - Видин
ЕТ „Алексиев-91-ВД-Вергил Алексиев” – ежедневни превози гр.Видин, селата
Големаново, Чичил, Извор махала.
Единственото село с недобре функциониращи транспортни връзки е с.Коста Перчево,
като към настоящият момент обслужването е поето от транспортна фирма от Община
Грамада в дните вторник и петък.

4.6 Водоснабдяване и канализация
В община Кула има две селища, които не са водоснабдени – Големаново и Извор
махала. За тяхното водоснабдяване има изработени проекти, но те е необходимо да
бъдат актуализирани. Всички селища имат изградена водопроводна мрежа изцяло с
етернитови тръби (Ф 60-150 мм). Въпреки това водопроводната мрежа е амортизирана,
като тази в гр.Кула е от 1956 г. Общината не изпитва трудност свързани с
водоснабдяването с питейна вода.
Канализационната мрежа в гр. Кула е смесена – за битови и дъждовни води, като
предстои нейното доизграждане. Около 40,5% от населението
е свързано с
канализационната система за отпадъчни води. В останалите населени места няма
изградена канализационна мрежа за отпадъчни води и не се предвижда да бъде
изградена такава.
На територията на общината няма изградена пречиствателна станция за отпадни води,
а работата по колектора на този етап е замразена. Изготвен е работен проект за
доизграждане на канализацията на град Кула - главен колектор и улични клонове,
реконструкция и актуализация на водопроводната мрежа и имат идеен проект за
градска пречиствателна станция, за който ще се търси финансиране през следващия
програмен период.
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4.7 Язовири и водоеми
На територията на община Кула има 5 големи язовира, от които – 3 общинска
собственост и 2 държавна. Към настоящия момент се използват предимно за
рибовъдство и риболов, както и за водопой на домашни животни.
Като собственик съгласно Закона за общинската собственост Община Кула ги
поддържа в техническо изправно състояние.
Общината дава под наем подлежащите на ползване 3 язовира. Целогодишно
контролира експлоатацията им, предписва указания и подновява или не договорите за
наем.
Язовир “Полетковци” е един от най-големите в общината и предлага много добри
условия за водни спортове и спортен риболов, както и условия за отдих през лятото.
Неговият ресурс за използването му за воден спорт и риболов не е оползотворен
поради липсата на финансови средства.

4.8 Електроснабдяване
Селищата в общината имат стабилно електроснабдяване. Подстанцията се захранва от
два електропровода и преразпределя енергия на 32 трафопоста. „ЧЕЗ Електро
България” АД експлоатира и поддържа електропреносната мрежа. Във всички
населени места на община Кула е осигурено улично осветление.

4.9 Комуникационна инфраструктура
Районна пощенска станция – Кула предоставя пощенски услуги на населението чрез 8
пощенски станции във всички населени места, които предлагат стандартните пощенски
услуги и изплащането през тях на пенсии.
Всички населени места в общината са телефонизирани, като постовете са недостатъчни
в селата Чичил и Коста Перчово. Централата в гр.Кула е цифровизирана. Проблемите с
намаляване на населението водят до липсата на стимули за инвестиране в разширение
и модернизиране. Доставчици на интернет са Виваком и местният кабелен оператор –
Кабелна телевизия “Вида оптикс”. През кабелния оператор повече от 300 домакинства
от общината получават достъп до интернет.
4.10 Духовна инфраструктура
На територията на общината има три функциониращи християнски църкви в гр. Кула,
с.Големаново и с. Цар-Петрово и една, в процес на изграждане в с. Старопатица.
Храмът "Св. Апостоли Петър и Павел" в гр. Кула ще бъде ремонтиран със средства по
ПРСР.
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4.11 Урбанизационна инфраструктура
През годините община Кула полага сериозни усилия за възстановяване и обновяване на
урбанизационната инфраструктура, участвайки в различни програми и привличайки
сериозни инвестиционни средства от тях. По този начин са ремонтирани както
административните сгради на общинската администрация, така и социалната
инфраструктура. Това допринася за нарастване привлекателността на града. Също така
реконструирани са улици в град Кула, с. Тополовец и Старотпатица. Изграден е
външен водопровод на с. Старопатица. Със средства на общината се извършват и други
подобрения на урбанизационната инфраструктура.
Общината реализира три проекта по мярка 321 на ПРСР на стойност над 2.1 млн.лв. С
проектите се финансира строеж на защитено жилище за осем души на възраст над 18
години, реконструкция на централната улица на гр. Кула, ул. Възраждане и център за
социални услуги.

4.12 Спортна инфраструктура
СОУ “Васил Левски” разполага със спортна площадка с игрища за волейбол и
баскетбол. Към училището функционират секции по волейбол и баскетбол, които
организират срещи и турнири всяка година.
Община Кула предвижда да построи спортно-развлекателен комплекс в града.
Комплексът ще се състои от спортна зала с площ 180 кв. м, разположена на два етажа ,
тенис корт, открит басейн с полуолимпийски размери и места за отдих и развлечения.
Това представлява сериозна заявка за запазването на младите хора в общината.

4.13 Околна среда
На територията на общината липсват промишлени предприятия, чиято дейност да води
до замърсяване на околната среда.
Основните параметри са както следва:
Състоянието на въздуха е добро поради липсата на промишлени замърсители.
Замърсяването на въздуха е в границите на пределно допустимите
концентрации;
Почвите в община Кула не са замърсени. Употребата на торове и пестициди в
селското стопанство е силно ограничена в последните години. Основните
източници на замърсяване на почвите са отпадъчните води, газове, аерозоли и
твърди битови отпадъци. Замърсяването от твърди отпадъци се наблюдава в
отдалечените райони, в които на места се образуват микросметища.
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На територията на община Кула няма регистрирани замърсени водоеми.
Основни източници на замърсяване на повърхностните води на територията на
общината биха могли да бъдат отпадъчните води от населените места, където
няма изградена канализационна мрежа и заустването на отпадните води в
септични ями и дерета води до замърсяване на подпочвените и повърхностни
водни ресурси;
На територията на гр. Кула и останалите населени места в общината няма
източници на шум. Не е регистриран и шум от промишлени източници;
Община Кула разполага с уред за замерване на радиационния фон. С тази
дейност се занимава специалист “Гражданска защита и ОМП” към Общинска
администрация – Кула. Радиационният фон в общината е в границите на
нормата;
Към настоящия момент се извършва закриване на депото за отпадъци в м.”Тополовец”
и свързаната с него техническа и биологическа рекултивация, свързано с изграждането
на регионални системи за управление на битовите отпадъци - Регионалното депо за
отпадъци за област Видин, което се очаква да започне да функционира до 3 години.
Извършва се оптимизация на системата за събиране и транспортиране на битови
отпадъци на територията на общината.
Към зелените площи на община Кула се причислява обща територия от 287 дка, в
рамките на които са засадени 5 170 дървета. В гр.Кула е разположен и най-големият
парк, с площ от около 230 дка. Той предлага добри условия за отдих и почивка на
гражданите на града, а също така и за спорт, тъй като градският стадион е разположен
в неговите предели. Анализи на състоянието на зелената система показват, че има
необходимост от облагородяване на инфраструктурата, както и от дейности по нейното
преобзавеждане.

4.14 Жилищен фонд
Към 31.12.2009 г. броят на жилищата в община Кула възлиза на 4 566 . Най-голям дял
имат жилищата, построени в периода 1919 – 1945 г. – 31,8 % или общо 1 452 жилища.
Притеснителен е и фактът, че делът на жилищата, построени преди 1919 г. също е
висок – 11,4 %. Прегледът на статистиката сочи, че жилищата построени до 1960 г.
представляват повече от 68 % от общия брой на жилищата в общината, т.е. основната
част от жилищата са над 50-годишни. В същото време жилищата, които са построени в
периода от 1991 до 2010 г. са едва 85 или 1,9 %, а тези построени от 2000 г. насам –
само 12 (0,3 %). Всичко това води до заключението, че общото състояние на жилищния
фонд е незадоволително и се нуждае от подобрение. В допълнение към това, нивата на
жилищен комфорт и енергийна ефективност също са далеч от приетите стандарти.
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Фигура 11 Период на построяване на жилища в община Кула

Изводи:
Община Кула разполага с една сравнително добре развита инфраструктура, която през
последните години, благодарение на общината, обновява своя облик и добавя стойност
към социално-икономическия живот в общината. Заложените бъдещи проекти ще
допринесат за укрепване на тази тенденция. Въпреки това постигането на устойчивост
предполага активното въвличане на частния сектор в тези инициативи.
SWOT анализ БАЗИСНА ИНФРАСТРУКТУРА И ПУБЛИЧНИ УСЛУГИ
СИЛНИ СТРАНИ

СЛАБИ СТРАНИ

Сравнително
обновена
инфраструктура;

публична Общината е основната движеща сила за
развитие на инфраструктурата, разчитаща
на субсидии;
Добро състояние на околната среда;
ВЪЗМОЖНОСТИ

ЗАПЛАХИ

Сравнително
добри
финансови
възможности
за
развитие
на
инфраструктурата
(европейско
финансиране и трансгранични програми);

Липса на общ инвеститорски интерес без
необходимостта от активна роля на
публичната власт и публични инвестиции;

Липса на държавна политика
Политическа и обществена готовност за насърчаване
на
инвестициите
използването на нови инструменти като слаборазвитите и гранични райони;
ПЧП;

за
в

Основни изводи от социално икономическия анализ
Община Кула изостава не само спрямо общото развитие в България, но и
спрямо областта и региона. Проблемите, пред които е изправена общината са
често в пъти по-сериозни от тези в останалата част от страната. Голяма част от
населението преживява благодарение на заетост, предоставена от общината.
Въпреки активните действие на общината, икономиката на общината е западаща
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и частният сектор не може да даде необходимия допълнителен импулс и
подкрепа за постигането на устойчива промяна;
Тази ситуация предполага търсенето на алтернативни пътища за развитието на
общината: от една страна това е създаването и укрепването на местна бизнес
общност, а от друга привличането на инвеститори в сфери като промишленото
производство, туризма (особено развиването на лов/риболов и културния
туризъм) и комерсиализирането на натрупания социален опит. Напълно
адекватен инструмент би било Публично-частното партньорство и
изграждането на мрежи или клъстер на територията на общината;
Общината въпреки запазването на своята водеща роля за местното развитие е
необходимо да търси пътища за споделяне на тежестта от това посредством
насърчаване създаването на социално отговорен частен сектор, който
същевременно да предлага възможности за запазване на младите хора на
територията на общината;
Необходим е основен преглед на текущите ресурси на общината и тези, които
могат за бъдат създадени за очертаване на местните конкурентни предимства.
Те е необходимо да станат в основата за създаването на интегрирана
инвестиционна програма на общината в сравнително средносрочен план.
Въпреки сравнителното изоставане, напредъка на общините от областта и
региона също не е впечатляващ, което предполага сравнително лесното
избягване на центробежните сили на силните региони. В същото време
направените крачки в посока на изграждане на съвместни услуги със съседните
общини, включително и Сърбия е задължително условие за разширяване на
привлекателността на общината.
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IV. ОБОБЩЕН АНАЛИЗ НА СИЛНИТЕ И СЛАБИ СТРАНИ,
ВЪЗМОЖНОСТИТЕ И ЗАПЛАХИТЕ ПРЕД ОБЩИНА КУЛА
Целта на SWOT анализа е даде представа за моментната картина в община Кула
отчитайки всички анализирани аспекти от нейното развитие, извеждайки на преден
план силните и слабите страни на текущата ситуация в общината, както и да ги
съпостави в възможностите и заплахите, които произхождат извън общината.
СИЛНИ СТРАНИ
Силна ангажираност
администрация
към
общината;

СЛАБИ СТРАНИ
на общинската Демографски
проблем
свързан
с
развитието
в намаляване на населението , миграцията и
застаряването;

Активно участие на общината
и Висока безработица, основно сред
общински структури по европейски и младото население;
национални програми и проекти;
Силна зависимост от социалната политика
Добри климатични условия (климат и на общината;
почви) за развитието на земеделието, Сравнително ниска степен на местна
включително за отглеждане на технически частна инициатива;
култури;
Липса на бизнес мрежи, асоциации,
Традиционен опит в производството на кооперации и земеделски сдружения;
земеделието,
животновъдството
и
Ниска степен на бизнес предприемачество
млекопреработването;
в общината;
Опит в шивашкото производство;
Липса на преработвателна индустрия;
Опит в производството на каучукови
Използване на остарели технологии в
изделия;
селското стопанство и разрушена система
Свободен трудов ресурс;
за поливане;
Широки мерки за осъществяване на
Липса на инициативи за коопериране и
социалната политика;
раздробеност на земята;
Потенциал за развитието на ловен и Ограничени финансови източници;
риболовен, селски и културен туризъм
Липса на болница в общината;
Потенциал за развитие на здравни и
Ниска бизнес култура и влошена
социални услуги.
структура на образованието.
Липса на опит в критични за развитието
на общината индустрии като туризма;
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ВЪЗМОЖНОСТИ

ЗАПЛАХИ

Насочване на усилията към преодоляване Продължаване на общата икономическа
на регионалните дисбаланси в България;
криза;
Изключително добри възможности за Липса на инвеститорски интерес;
възползване от донорски програми и Влошаване на социално-икономическите
проекти;
условия в областта като цяло;
Нарастване на вътрешния туризъм и Нарастване на регионалните дисбаланси и
интереса на съседните държави към привлекателността на големите областни
България;
центрове;
Нарастване търсенето на алтернативни Закриване на училища;
форми на туризъм;
Липса на държавна политика за
Възходящо развитие на земеделието в насърчаване
на
инвестициите
в
България;
слаборазвитите и гранични райони.
Нарастване и укрепване на връзките със
съседните държави;
Изграждане
Калафат;

на

Дунав

мост

Видин-

Политическа и обществена готовност за
използването на нови инструменти като
ПЧП;
Условия
за
междуобщинско
трансгранично сътрудничество;

и

Шест години след изготвяне на първия общински план за развитие е налице
продължаване на влошаване на състоянието на общината, въпреки извършените
множество подобрения, реализирани проекти и изключително силна общинска
ангажираност към социално-икономическите проблеми.
Голяма част от ново възникналите неблагоприятни условия практически са извън
контрола на община Кула и не са налице основания да се смята, че е възможно
въздействието върху тях. Поради това продължаването на политиката за развитие,
центрирана около общината ще продължи да не води до промяна на общите условия,
въпреки направените сериозни постъпки за превръщане на община Кула в
привлекателно място за живот. Необходимо е да се отчете, че без възникването на нови
работни места нито една социална иновация на територията на общината няма да
доведе до очакваните промени.
Възможностите, които предлага външната среда предполагат:

40

Общинския план за развитие на Община Кула (2014-2020 г.)

Община Кула да запази своята роля на основно звено за реализирането на важни
социално-икономически проекти;
Община Кула да сподели тази си своя отговорност чрез отварянето си към
външни инвеститори;
Използване на условията от интра и транснационалното сътрудничество за
реализирането на синергия в области като туризъм, услуги и увеличаване на
интензивността на контактите между отделните населени места;
Генериране на вътрешно развитие поради естественото насочване на жителите
на общината към перспективни сектори;
Заплахите, които носи със себе си външната среда предполагат:
Все по-голямо нарастване на регионалните дисбаланси и отклоняване на
ресурси към атрактивните и силни общини;
Липса на средства, извън идващите от донорското финансиране.
Силните страни на вътрешната среда дават основание за:
Развитието на перспективни индустрии посредством привличането на частни
инвеститори;
Прилагането на мерки за създаването на допълнителни ресурси от вече
наличните в общината.
Слабите страни на вътрешната среда е възможно да предизвикат:
Необходимостта от активни действия от страна на общината за осигуряване на
част от социалните услуги и дейности чрез усилено сътрудничество с други
общини, предприятия и училища/институти;
Създаването на бизнес инициативи с подкрепата на общината, но с нейното
бързо оттегляне от водеща роля.
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IV. СТРАТЕГИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА
ОБЩИНА КУЛА

1.

Визия

Визията е реалистична насока за бъдещото развитие. Тя представлява картина на
дейността за следващите 7 години.2 Тя трябва да съдържа в себе си желаните промени
след изтичане на срока на Общинския план за развитие. Също така тя трябва да дава
цел и посока на развитие, трябва да дава ориентири за бъдещето, да адресира
ограниченията описани в анализа на икономическото, социалното и екологичното
състояние на община Кула.
За периода 2007-2013година е определена следната визия за развитието на община
Кула:
Обновена община, център на съвременно развити селскостопански отрасли, лека
и химическа промишленост, подобрена инфраструктура и околна среда.
Привличане на инвестиции за устойчиво развитие, създаване на трудова заетост,
социален напредък и висок жизнен стандарт за всички членове на общината.
Тя акцентира върху два основни аспекта икономическото развитие и социалния
напредък и по-високия жизнен стандарт на населението на община Кула.
Базирайки се на предишния опит за периода 2014-2020г. е формулирана следата визия,
която е с по-кратка, съдържателна и запомняща се формулировка:
Община Кула – център на балансирано развитие чрез устойчив и приобщаващ
растеж осигуряващ висок жизнен стандарт на всички свои жители.

2.

Стратегически цели

Стратегически цели и приоритети за развитие на Община Кула, са разработени въз
основа на изготвения социално-икономическия анализ, както и на проведеното анкетно
проучване и два обществени форума в рамките на проект „Подготовка за разработване
на стратегически документи на община Кула на Община Кула“ по ДБФП № А10-1313/08.02.2012 по Оперативна програма „Административен капацитет 2007-2013”,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
Стратегическите цели са систематизирани на тематичен принцип. Те съответстват на
базисните политики (оси) на общественото развитие, които представляват
едновременно фактори за и същевременно основни направления на търсено
2

Методология за стратегическо планиране, 2010г. София, www.strategy.bg
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въздействие за постигане на устойчиво интегрирано развитие. Въз основа на
стратегическите приоритети за развитието на Общината, на по-нататъшно аналитично
ниво Програмата за реализация на Общинския план за развитие идентифицира и
систематизира конкретните дейности, които могат да бъдат разработени и изпълнени в
проектен формат с финансиране от наличните финансиращи програми.
Стратегическите цели за постигане на визията за развитие на района се фокусират
върху следните проблеми – задълбочаването на демографската криза – застаряване на
населението, емиграция на млади, образовани и предприемчиви хора, слаба заетост на
населението в трудоспособна възраст, обезлюдяването на общината, високата
безработица и липсата на алтернатива за населението. Усилията, които ще бъдат
положени през следващите години, във всички сфери на обществения живот, следва да
бъдат ориентирани към създаването на предпоставки за задържане в общината на
хората, които могат да осъществят желаната промяна.
Особено важно е да се подчертае, че Общинския план за развитие на община Кула
2014-2020 г. има практическата задача да конкретизира и синхронизира
стратегическите постановки на няколко фундаментални документа на национално,
регионално и местно ниво: Националната програма за регионално развитие,
Регионалния план за развитие на Северозападен район за планирането, Областната
стратегия за развитие на община Видин. Тези формулировки са в пълно съзвучие с
философията на политиката на сближаване на ЕС.
Както е заложено в НСРР, сближаването има три измерения – икономическо, социално
и териториално. То има, също така, три нива на проявление – европейско (с регионите
на ЕС), национално (между българските райони) и вътрешно-регионално – между
общините.
Икономическото сближаване цели едновременно и балансирано намаляване на
разликите в основните показатели за икономическо развитие на общините в България,
в отделните райони за планиране.
Социалното сближаване е в пряка зависимост от икономическото сближаване и се
изразява в повишаване на трудовата заетост, доходите, потреблението и качеството на
образованието, здравеопазването, социалните услуги, културата. То също се
осъществява паралелно и свързано и в трите нива на сближаване – европейското,
националното и регионалното.
Териториалното сближаване е насочено към трансгранично, междурегионално и
транснационално сътрудничество, пораждащо резултати от взаимен интерес. То
включва реализиране на инфраструктури за по-добра свързаност, интегрирано
развитие на градовете, съхраняване на природното и културното богатство и изява на
идентичността.
Съобразявайки се тенденциите и насоките представени в европейските, националните
и регионални документи, Общинския план за развитие на община Кула поставя идеята
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за икономическо, социално и териториално сближаване изразено в определянето на
следните основни стратегически цели:
Стратегическа цел 1: Насърчаване на местното икономическо развитие
Стратегическа цел 2: Социално развитие и инвестиции в човешкия капитал
Стратегическа цел 3: Развитие на териториалната свързаност и базисната
инфраструктура

3.

Приоритети и специфични цели на плана

Приоритетите и специфичните цели са обусловени от текущото състояние на община
Кула и от плановете за постигане на икономическа и социална кохезия в регионалното
развитие на територията. Като основното предизвикателство пред следващия
програмен период е превръщането и в устойчиво развиваща се община, неразделна
част от област Видин, със своето място за подобряване на социалната свързаност със
съседните Сърбия и Румъния. Стратегията за устойчиво интегрирано регионално
развитие цели осигуряване на интегриран подход и стимулиране на социалноикономическото развитие на най-изостаналите общини и населени места, като по този
начин да се намалят вътрешнорегионалните различия и да се даде тласък на цялостно
развитие на района. При формулиране на стратегическите цели, приоритетите и
специфичните цели са следвани следните основни принципи:
o Устойчивост;
o Териториално сближаване;
o Засилване на конкурентоспособността;
o Подобряване на транспортната достъпност, като основен фактор за
отключване на териториалния потенциал за по-добро балансирано
развитие;
o Развиване на културната и териториалната идентичност на общината;
o Развиване на човешкия потенциал;
o Подобряване и защита на природното и културното наследство като
ресурс за развитие.
Стратегически цели, приоритети и специфични цели са представени в таблица 7, а
взаимовръзките между визията, стратегическите цели, приоритети и специфичните
цели са представени на фигура 12.
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Таблица 7 Стратегическа рамка на ОПР на община Кула

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1: СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2:
Насърчаване на местното Социално
развитие
и
икономическо развитие
инвестиции
в
човешкия
капитал

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3:
Развитие на териториалната
свързаност
и
базисната
инфраструктура

ПРИОРИТЕТ 1.1

ПРИОРИТЕТ 3.1

ПРИОРИТЕТ 2.1

Развитие
на
устойчива Изграждане на устойчив и Подобряване
на
конкурентоспособна
развит пазар на труда
териториалната свързаност
икономика в община Кула,
основана на знанието и
иновациите
Специфична цел 1.1.1

Специфична цел 2.1.1

Насърчаване
на Подобряване на социална
предприемачеството,
инфраструктура и услуги
подпомагане развитието на
мастните МСП, подобряване
на
местната
бизнесинфраструктура
Специфична цел 1.1.2

Специфична цел 3.1.1
Реализация на устойчиви
партньорски
инициативи
със съседните държави и с
други региони в Европа

Специфична цел 2.1.2

Подкрепа за развитието на Намаляване на безработицата
туризма
и насърчаване на заетостта
ПРИОРИТЕТ 2.2
Подобряване
капитал

на

ПРИОРИТЕТ 3.2
човешкия Подобряване на базисната
инфраструктура и опазване
на околната среда

Специфична
цел
2.2.1
Развитие на образованието,
младежки,
спортни
и
културни дейности

Специфична
цел
3.2.1
Изграждане и развитие на
инфраструктура с общинска
и регионална значимост

Специфична цел 2.2.2

Специфична цел 3.2.2

Насърчаване развитието на Опазване на околната среда
гражданското общество
и
ограничаване
на
природните рискове
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Фигура 12 Стратегическа рамка на Общинския план за развитие на община Кула

Визия
Община Кула – център на балансирано развитие чрез устойчив и приобщаващ растеж,
осигуряващ висок жизнен стандарт на всички свои жители.

ПРИОРИТЕТ 1.1 Развитие на
устойчива
конкурентоспособна
икономика
в
община
Кула,
основана на знанието и иновациите

Специфична цел
1.1.1 Насърчаване
на
предприемачеств
ото, подпомагане
развитието
на
мастните МСП,
подобряване на
местната бизнесинфраструктура

Специфична цел
1.1.2.
Подкрепа
развитието
туризма

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3:
Развитие на териториалната
свързаност и базисната
инфраструктура

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2:
Социално развитие и
инвестиции в човешкия
капитал

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1:
Насърчаване на местното
икономическо развитие

за
на

ПРИОРИТЕТ 2.1 Изграждане
устойчив и развит пазар на труда

Специфична цел
2.1.1.

Специфична цел
2.1.2.

Подобряване на
социална
инфраструктура
и услуги

Намаляване
на
безработицата и
насърчаване на
заетостта

на

ПРИОРИТЕТ 2.2. Подобряване на
човешкия капитал

Специфична цел
2.2.1 Развитие на
образованието,
публичните
услуги,
младежки,
спортни
и
културни
дейности

ПРИОРИТЕТ 3.1 Подобряване
териториалната свързаност

Специфична цел
3.1.1.
Специфична цел
2.2.2
Насърчаване
развитието
на
гражданското
общество

Реализация
на
устойчиви
партньорски
инициативи със
съседните
държави
и
с
други региони в
Европа

на

ПРИОРИТЕТ 3.2. Подобряване на
базисната инфраструктура и опазване
на околната среда

Специфична цел
3.2.1 Изграждане
и развитие на
инфраструктура с
общинска
и
регионална
значимост

Специфична цел
3.2.2
Опазване
на
околната среда и
ограничаване на
природните
рискове
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СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1: Насърчаване на местното икономическо развитие
Първата стратегическа цел поставя като основна задача постигането на подобряването
на конкурентоспособността на местната икономика, която да позволи на община Кула
да способства задържането и развитието на бизнеса и осигуряването на високо
качество на живот и благосъстояние на местното население. Това ще бъде постигнато
чрез балансирано развитие на водещите икономически сектори в общината,
насърчаване на предприемачеството, чрез инвестиции в рехабилитация на
съществуващата и изграждане на нова инфраструктура и чрез дейности подобряващи
физическата среда и икономическата среда за нуждите на населението.
ПРИОРИТЕТ 1.1 Развитие на устойчива конкурентоспособна икономика в
община Кула, основана на знанието и иновациите
Първият приоритет на в общинския план отговаря на един от основните приоритети на
стратегията „Европа 2020”, а именно – „интелигентен растеж”. Този приоритет е
насочен в три от основните направления, които са сред инвестиционните приоритети
на СКФ за предстоящия програмен период (2014-2020 г.) – „Заетост” и
„Конкурентоспособност на МСП”. Приоритетът фокусира усилията насочени към
икономическо развитие на общината в инвестиции в нови технологии и иновации. Тази
част на плана се стреми от една страна да използва конкурентните предимства на
общината, а именно – добрия опит в развитието на земеделието, потенциала за
развитие на туристически дейности и да ограничи негативния ефект от сравнително послабата икономическа активност на неговата територия. Основна задача пред
дейностите, заложени в този приоритет е осигуряването на заетост, което от своя
страна е основен инструмент за справяне с негативните демографски тенденции и
прогнози.
Специфична цел 1.1.1 Насърчаване на предприемачеството, подпомагане
развитието на мастните МСП, подобряване на местната бизнес
Специфичната цел е насочена към предоставяне на оптимални условия за бизнес с
акцент върху МСП и подобряване на условията за местния бизнес.
Възможните дейности, които ще подпомогна изпълнението са:
Създаване на Общински център за насърчаване на предприемачеството и
инвестициите
(информационно-консултантски
услуги
за
стартиращи
предприемачи и съществуващи МСП)
Разработване и осигуряване на финансиране на специализирана грантова схема
на местни стартиращи предприемачи
Разработване и осигуряване на финансиране за общинска кредитно-гаранционна
схема за финансова подкрепа на стартиращи и съществуващи микро- и малки
предприятия
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Подпомагане кооперирането между фирмите в района чрез обвързването им в
клъстери
Подобряване на търговската инфраструктура (тържища, пазари)

Специфична цел 1.1.2 Подкрепа за развитието на туризма
Анализът на средата разглежда богатия ресурс от природно и културно наследство
като отлична предпоставка за постигане на растеж в община Кула. Тази специфична
цел отговаря напълно на направлението „Заетост”, което е сред инвестиционните
приоритети на Структурните фондове за периода 2014-2020 г. и до голяма степен се
вписва в направлението „Конкурентоспособност на МСП”. Възможни дейности в
подкрепа на изпълнението на тази специфична цел са:
Подобряване на туристическата инфраструктура (реставрация на туристически
забележителности, създаване на туристически атракции, места за развлечение и
отдих
Трансгранични туристически дейности и продукти
Подкрепа за развитието на туристически продукти и туристическия маркетинг
Подкрепа за развитие туристически клъстер(и)
Развитие на човешките ресурси в сферата на туризма (специализирано обучение
на желаещите да развиват собствен бизнес в сферата на туризма, квалификация
на персонала и мениджмънта на фирмите
Повишаване капацитета на общинската администрация за подготовка и
управление на програми и дейности в сферата на туризма.

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2: Социално развитие и инвестиции в човешкия
капитал
Тази стратегическа цел се фокусира върху развитието на социалната инфраструктура,
образованието, здравеопазването, социалното подпомагане, чрез прилагането на
иновативни подходи. Едновременно с това, се поставя фокус върху подобряването на
ефективността на работата на администрацията на всички нива, намаляване на
бедността и социалното изключване. Особен акцент в общинския план за следващия
програмен период ще бъде отделен върху развитието на младежките политики,
подобряването на условията за развитие на спортни и културни дейности. Работата със
структурите на гражданското общество ще бъде подпомогната с цел подобряване на
сътрудничеството и предоставяне на нови услуги за населението.
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ПРИОРИТЕТ 2.1 Изграждане на устойчив и развит пазар на труда
Този приоритет, отново в съзвучие със стратегията „Европа 2020”, се стреми към
постигането на приобщаващ растеж в общината. Той ще бъде активно подкрепен и от
няколко от заявените инвестиционни приоритети на СКФ, а именно: „Заетост”,
„Социална изолация и бедност” и „Мобилност на работната сила”. Дейностите,
заложени в приоритета имат задачата да осигурят условия за стабилно развитие на
пазара на труда и осигуряване на устойчива заетост, което е основна предпоставка за
задържане и отслабване на силно негативната тенденция хората в трудоспособна
възраст да напускат общината.
Специфична цел 2.1.1 Подобряване на социална инфраструктура и услуги
Тази специфична цел е насочена към подобряване на социалната инсфраструктура и
подобряване на качеството на публичните услуги на територията на община Кула. Ще
бъдат подпомогнати следните дейности:
Предоставяне на социални услуги чрез дневни центрове за лица с увреждания,
дневни центрове за пенсионери, социални услуги на лица в неравностойно
положение, детски млечни кухни, места за временно настаняване, и пр.)
Изграждане на достъпна среда за хора с физически увреждания;
Възстановяване на системата „социален патронаж“ в населените места на
общината
Социално включване на маргинализирани социални групи.
Специфична цел 2.1.2 Намаляване на безработицата и насърчаване на заетостта
Чрез дейностите в рамките на тази специфична цел ще се цели намаляване на
безработицата, намаляване на зависимостта на трудовата заетост предоставяна от
общината, разкриване на нови работни места.
Професионална квалификация и преквалификация, учене през целия живот
(адаптивност към пазара на труда), вкл. обучение и преквалификация на трайно
безработни лица
Трудово посредничество и наемане на работа
Схеми за субсидирана заетост
Дейности по интегриране на лицата в неравностойно положение на пазара на
труда
ПРИОРИТЕТ 2.2 Подобряване на човешкия капитал
Инвестициите в човешки капитал – образование, квалификация, здравеопазване и
социални услуги, са основен фактор за постигане на социално сближаване.
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Европейската комисия е заявила приоритетната си подкрепа чрез СКФ за
образованието, обучението, борбата със социалната изолация и ограничаването на
бедността. Това е в пряка връзка и с приоритет 2.2 идентифициран в областната
стратегия на област Видин. Основната част от предприетите действия следва да се
фокусира върху т. нар. „меки” мерки, но една част от заделените ресурси ще
подпомагат и реконструкцията, рехабилитацията и изграждане на инфраструктура.
Специфична цел 2.2.1 Развитие на образованието, младежки, спортни и културни
дейности
Фокусът на целта се поставя върху подобряване образователния статус на населението,
подобряване културното равнище и осигуряване на предпоставки за развитие на
спортни и културни дейности. Дейностите, които ще бъдат подкрепени са:
Подобряване на инфраструктурата за младежки, спортни и културни дейности и
повишаване на квалификацията на персонала, ангажиран в такива дейности;
Организирани събития в сферата на младежките, спортните и културните
дейности.
Развитие на човешките ресурси, заети в общински социални, образователни,
здравни и спортни заведения/дейности.
Специфична цел 2.2.2 Насърчаване развитието на гражданското общество
Специфичната цел акцентира върху основополагащите принципи на „Воденото от
общностите местно развитие”, застъпено от ЕК в новия Регламент за определяне на
разпоредбите за ЕФ3. Постановките на този сравнително нов подход за управление на
развитието на неформални териториални структури са много близки до идеите,
заложени в оста ЛИДЕР на ПРСР. Доброто сътрудничество между общинската
администрация, бизнеса и структурите на гражданското общество са основни
предпоставки за осигуряване на прозрачност на управлението, включване на
обществеността във вземането на решения на местно ниво, предоставяне на нови
услуги за населението. Дейностите, които ще бъдат подкрепени са:
Иницииране на съвместни проекти между общинска администрация, бизнеса и
структурите на гражданското общество;
Подпомагане на инициативи, развиване на нови услуги и дейности в
социалната, образователната, екологичната, културната и спортната сфера от
структури на гражданското общество.
3

Европейска комисия (2012), „Предложение за 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 на Съвета”, Брюксел
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Сътрудничеството със съседните общини за общо планиране и реализиране на
дейности от общ интерес, вкл. съвместни проекти.
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3: Развитие на териториалната свързаност и базисната
инфраструктура
Подобряването на достъпността на общината и свързването й с важни
инфраструктурни коридори, са в съзвучие със стратегическата цел на НСРР за
териториално сближаване. Заложените идеи в този приоритет се подкрепят и от
инвестиционните приоритети на СКФ за периода 2014-2020 г. „Достъп и развитие на
ИКТ” и „Трансевропейски транспортни мрежи” и др.
ПРИОРИТЕТ 3.1 Подобряване на териториалната свързаност
Очаква се през периода 2014-2020 г. мерките насочени към териториално
сътрудничество да бъдат подкрепени с допълнителни 30 % от бюджета на ЕС.
Едновременно с това, НСРР подчертава значимостта на тези действия, като посочва
конкретна стратегическа цел на стратегията, насочена към развитие на
трансграничното, междурегионалното и транснационалното сътрудничество. Както за
голяма част от българските погранични територии, така и община Кула основно
предизвикателство остава преодоляване на задълбочилата се в продължение на
десетилетия изолация от двете страни на границата, както с Република Сърбия, така и с
Република Румъния. Едновременно с това, общината следва да използва добрите
възможности за осъществяване на партньорства с други общини в Европа.
Специфична цел 3.1.1 Реализация на устойчиви партньорски инициативи със
съседните държави и с други региони в Европа
Целта е развитие на транснационалното и трансрегионалното сътрудничество в духа на
Новата кохезионна политика с акцент върху териториалното сближаване. Реализацията
на дейностите би довела до по-голяма икономическа активност и потенциал на
свързаните българо-сръбски и българо-румънски общини, бизнес и неправителствени
организации, до повишаване гъвкавостта на пазара на трудa и до социално сближаване
между държавите. Дейностите в подкрепа на реализирането на тази специфична цел са:
•
Организиране на проучвания, публични мероприятия, кръгли
конференции и др. с цел осъществяването на партньорски инициативи;

маси,

•
Обмяна на опит, изучаване на добри практики, въвеждане на иновативни
подходи в решаване на казуси от взаимен интерес;
•
Изграждане на административен капацитет за разработване и управление на
проекти, както и синхронизиране и концентриране на действия за постигане на общи
цели.
ПРИОРИТЕТ 3.2 Подобряване на базисната инфраструктура и опазване на
околната среда

51

Общинския план за развитие на Община Кула (2014-2020 г.)

Подобряване на остарялата инфраструктура, както и изграждането на нова са сред
основополагащите сред инвестиционните приоритети на СКФ за следващия програмен
период. Опазването на околната среда и ефективното използване на природните
ресурси са описани в стратегията „Европа 2020”, като една от най-важните
хоризонтални цели, която трябва да бъде следвана на всяко едно управленско ниво.
Специфична цел 3.2.1 Изграждане и развитие на инфраструктура с общинска и
регионална значимост
Изграждането на свързваща инфраструктура с регионална значимост се фокусира
върху ограничаването на вътрешнорегионалните различия и предоставянето на равен
достъп до възможностите на ИКТ. Мерките от тази цел имат ефект и върху
подобряването на екологичното състояние и енергийната сигурност на района.
Подобряване на Електроснабдителна мрежа
Изграждане ИКТ мрежи и предоставяне на ИКТ услуги
Осигуряване на достъп до широколентов Интернет
Изграждане, поддържане и
(четвъртокласна пътна мрежа)

рехабилитация

на

общински

пътища

Изграждане, поддържане и рехабилитация на вътрешно-селищна пътна и
улична мрежа
Изграждане и поддържане на зелени зони, детски площадки
Поддържане на общинските имоти

Специфична цел 3.2.2 Опазване на околната среда и ограничаване на природните
рискове
Тази специфична цел адресира сериозния проблем с опазване състоянието на околната
среда, поддържане и изграждане на нова инфраструктура за опазване на околната
среда, опазване на биологичното разнообразие, както и липсата на достатъчно
съоръжения и мрежи за третиране на отпадъците. От друга страна преодоляването на
рисковете от климатичните промени и човешките дейности, свързани с развитието, е
хоризонтален приоритет на Новата политика на сближаване на ЕС. Увеличената
заплаха от природни бедствия, лошото състояние на инфраструктурата за превенция на
риска, както и все още не добре развитата административна и институционална
организация за предотвратяването им са съществен мотив за планиране на мерки и
конкретни дейности в тази насока.
Провеждане на общинска политика по управление на отпадъците;

52

Общинския план за развитие на Община Кула (2014-2020 г.)

Организиране на събирането, депонирането и третирането на отпадъците;
Провеждане на общинска политика по опазване чистотата на въздуха, водите,
почвите и др. елементи и фактори на околната среда;
Развитие на водоснабдителната и канализационната мрежа на територията на
цялата община;
Развитие и изграждане на съоръжения за третиране на отпадни води;
Провеждане на политики по опазване на биоразнообразието;
Планиране на дейности по превенция на риска от климатични промени,
природни рискове, природни и предизвикани от човека бедствия и аварии;
Провеждане на мерки за подпомагане на нисковъглеродната икономика,
приемане на политики за енергийна ефективност и използване на възобновяеми
енергийни
източници.
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V.
ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА, ОБОБЩАВАЩА НЕОБХОДИМИТЕ РЕСУРСИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ
НА ПЛАНА
Таблица 8 Индикативна финансова таблица за реализация на общинския план за развитие на община Кула
обществен сектор
обща оценка
Приоритет

участие на ЕС
общо

относит.
млн. лв.
дял
Приоритет 1.1

%

Приоритет 2.1

%

Приоритет 2.2

%

Приоритет 3.1

%

Приоритет 3.2

%

ОБЩО

100%

национално обществено участие

общо
млн. лв. %

ЕФРР

други
фондове
на ЕС

общо
млн.
лв.

%

Други
Частен сектор финансови
инструменти

други
централен местни
обществени
млн.
бюджет
бюджети фондове
лв.
/FLAG/

%

млн.
лв.

%

54

Общинския план за развитие на Община Кула (2014-2020 г.)

VI. ИНДИКАТОРИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА НА ПЛАНА
Стратегическите цели на ОПР представят желаното и възможно бъдещо състояние,
докато приоритетните области представляват областите на действие и въздействие.
Системата от индикатори за наблюдение и оценка е основен инструмент за
проследяване на степента на изпълнение на ОПР и е неразривно свързана с цялостната
система за наблюдение, оценка и актуализация на стратегическия документ. Изборът на
индикаторите се основава на специфичните характеристики на стратегическата част на
ОПР и методите за мониторинг на стратегическото планиране. Наблюдението и
оценката на изпълнението на отделните приоритети на ОПР на община Кула се
осъществява чрез прилагане на система от индикатори разработени въз основа на
следните критерии:
•
Обоснованост /целесъобразност/ - да съответстват на целите и приоритети;
•
Информационно осигуряване - да са информационно осигурени, т.е. при
изпълнение на плана да е налице постоянен източник на статистическа информация ;
•
Възможност за представянето им в количествено изражение;
•
Простота /разбираемост/ - да са лесни за формулиране, разбиране и агрегиране;
•
Информативност /аналитичност - да носят достатъчно информация за извеждане
на изводи и вземане на решения;
•
Независимост - индикаторите от едно и също ниво да са независими един от
друг;
•
Да подлежат на йерархична обвързаност с комплексни индикатори от по-високо
ниво.
Планираната система от индикатори се определя и от информационната осигуреност на
общинското планиране и управление към момента на разработване на ОПР.
Оперативността на системата зависи от точното определяне на начални стойности на
отделните индикатори. Съответно, липсата на изходни данни и наличен механизъм за
събиране на последващи стойности на определен индикатор обезсмисля неговото
включване в системата. Основното средство за събиране на информация са данните
предоставяни от Евростат, НСИ, както и на данни от други официални регионални и
местни източници на информация, например: ИАОС, Агенцията за устойчиво
енергийно развитие, Агенция по заетостта, структурите на РИОСВ и РИОКОЗ по
райони, както и информация от Информационната система за управление и наблюдение
(ИСУН), от областната стратегия за развитие на област Видин и др. Ключов източник
на информация представлява и общинската администрация на Кула и поддържаните от
нея регистри и бази-данни. Поддържането на адекватна информационна система за
целите на наблюдението и оценката на ОПР следва да се осигурява именно от
информационните масиви и наблюдения на общинските звена.
Системата от индикатори за наблюдение изпълнението на ОПР за реализация на
Общинския план за развитие на Община Кула 2014-2020 г., е следната:
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Стратегическа цел 1: Насърчаване на местното икономическо развитие
Изпълнени проекти за насърчаване на предприемачеството и инвестициите;
Брой МСП, получили информационно-консултантски услуги;
Брой местни предприятия, получили финансиране чрез общинска схема за
безвъзмездна помощ за стартиращи предприемачи;
Брой местни предприятия, получили финансиране чрез общинска гаранционна
схема за стартиращи предприемачи и съществуващи МСП;
Общ размер на получено от местните стартиращи предприемачи и
съществуващи МСП безвъзмездно финансиране чрез общинска финансова
схема;
Общ размер на получено от местните стартиращи предприемачи и
съществуващи МСП финансиране обезпечено от гаранции, предоставени от
общинска гаранционна схема;
Бой местни фирми, обхванати от новосъздаден(и) клъстери(и);
Новосъздадена/реновирана общинска търговска площ (кв.м.).
Брой туристически атракции, създадени или реновирани и експонирани
Брой ново-разработени туристически продукти на територията на общината
Брой обучени предприемачи и служители
администрация в сферата на туризма.

във

фирми

и

общинската

Стратегическа цел 2: Социално развитие и инвестиции в човешкия капитал
•

Изпълнени активни мерки на пазара на труда (бр.);

•

Брой изпълнени проекти за предоставяне на социални услуги за лица в нужда;

•

Брой лица, получили социални услуги по проекти за предоставяне на социални
услуги за лица в нужда;

•

Брой обекти с изградена достъпна среда за лица с увреждания;

•

Брой лица в неравностойно социално положение, обхванати от проекти и
дейности за социално включване;

•

Брой осигурени места за професионална квалификации;

•

Предприети и организирани квалификационни курсове за специални групи (бр.);

•

Брой разкрити временни работни места;

•

Намаляване равнището на безработица (%);

•

Брой лица в неравностойно положение, обхванати от проекти/дейности по
интегриране на пазара на труда;
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•

Брой изградена/реновирани обекти за културни, младежки и спортни дейности

•

Брой културни, младежки и спортни събития, организирани по проекти на
общината

Стратегическа цел 3: Развитие на териториалната свързаност и базисната
инфраструктура
•

Изградена водопроводна мрежа (км.);

•

Рехабилитирана водопроводна мрежа (км.);

•

Брой жители (домакинства), обслужвани от новите (рехабилитирани) мрежи;

•

Брой домакинства с подобрен режим на водоснабдяване;

•

Прогнозно намаляване на загубите на вода по мрежата (%);

•

Инвестиции в нова инфраструктура (лв.);

•

Население от общината, обслужвано от нова инфраструктура (бр. жители);

•

Инвестиции във водоснабдителната мрежа (лв.);

•

Закрито депо за битови отпадъци в гр. Кула и нерегламентирани депа за
отпадъци;

•

Въведена система за разделно събиране на битовите отпадъци (бр.);

•

Изградени мощности за събиране на отпадъци и/или рециклиране (т.);

•

Изградена/проектирана градска пречиствателна станция за отпадни води (бр.);

•

Ремонтирана четвъртокласна пътна мрежа (км.);

•

Ремонтирана улична мрежа в населените места (км)

•

Възсановени зелени площи (кв.м.);

•

Изградени детски площадки (бр.)

•

Инвестиции в подобряване на материалната база за предоставяне на публични
услуги (лв.)

•

Разработен и внедрени модерни форми на административни услуги (бр.)

•

Изградени партньорства с бизнеса и структурите на гражданското общество (бр.)

•

Осъществено сътрудничество с други общини, вкл. от съседни държави, за
подготовка и изпълнение на проекти и дейности от съвместен интерес (бр.
съвместни проекти/дейности/прояви).
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VII. НЕОБХОДИМИ ДЕЙСТВИЯ ПО НАБЛЮДЕНИЕТО, ОЦЕНКАТА И
АКТУАЛИЗАЦИЯТА НА ПЛАНА
Изпълнението на ОПР в оперативен аспект ще се координира от отдел “Регионално развитие,
планиране и управление на. проекти” в дирекция „Специализирана администрация“ на
общинската администрация (водещ отдел), в сътрудничество с експертите от отдел
“Хуманитарни дейности и разрешителни режими” и специалисти от отдел
"Административно- правно, информационно и техническо обслужване" в дирекция „Обща
администрация“. Под ръководството на водещия отдел “Регионално развитие, планиране и
управление на. проекти” специалистите от трите отдела ще наблюдават процеса на
изпълнение на отделните приоритети и дейности, заложени в плана; ще координират
работата на отделните институции; ще съдействат за изпълнението на приоритетите и
дейностите, включително при търсене на източници за финансиране и при разработка на
конкретни проекти и програми, ще анализират изпълнението и ще изготвят предложения за
корекции, изменения и допълнения, в съответствие с настъпилите промени, изготвя ежегодни
доклади по извършените наблюдения, които представят на Общински съвет Кула, на
областната управа и съответните министерства.
Контрол по изпълнението на плана ще се осъществява от Кмета и Общинския съвет на
община Кула.
1.

Мониторинг

Процесите на наблюдение и контрол на изпълнението на общинския план за развитие са
неразделна част от процеса на стратегическо планиране на общинско ниво, който включва
разработване, изпълнение и управление на дългосрочни стратегически, програмни и планови
документи. Терминът мониторинг има латински произход (monitoring) и означава системно
наблюдение на даден процес с оглед фиксиране на съответствие или несъответствие на
резултатите с първоначално планираните и предприемане на корективи действия при
необходимост. Мониторингът на ОПР е насочен към повишаване равнището на
информационно обслужване на управлението и към подобряване на качеството и
ефективността при изпълнението на плана за развитие. Основната му цел е да осигурява
надеждна обратна информация за състоянието на наблюдавания обект/субект с оглед
формиране на правилни управленски решения. Изпълнението на планираните действия в
плана и Програмата за реализация може да изостане от предначертания график и
действителните резултати да са различни по време и сила от това, което се очаква. Много
проблеми от такъв характер могат да бъдат смекчени или предотвратени при изграждането на
система за мониторинг и контрол. Тази система осигурява необходимите инструменти, които
позволяват да се определи степента на изпълнение на планираните стратегически цели.
Изграждането на цялостната системата на мониторинга включва 1) установяване на
индикатори за наблюдение и оценка, 2) оперативно събиране на данни от наблюдението на
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изпълнението, 3) съпоставка на действителното и очакваното изпълнение, и 4) предприемане
на коригиращи действия, ако се налага.
2.

Оценка

Оценката е количествено измерване на резултатите, ефекта и въздействието от реализацията
на плана. Нейната цел е да направи систематичен преглед на пълния спектър от
краткосрочни резултати и дългосрочни въздействия върху бенефициентите и крайните
потребители. Оценката на изпълнението се използва както за предприемането на корективи
действия по изпълнението, ако такива бъдат установени за необходими, така и с оглед
разработването на следващия Общинския план за развитие.
Оценката трябва да проследява не само използването на финансовия и ресурсен потенциал,
но да отчита и физическия прогрес върху територията на общината, като и настъпващите
промени в състоянието на средата в резултат от предприетите инвестиции.
В зависимост от момента на извършване на оценката спрямо периода на изпълнение на
плана, се формират три вида оценки в съответствие с изискванията на закона: предварителна,
междинна и последваща.
Предварителната оценка на общинския план за развитие има за цел да подобри качеството
на съответния документ, като осигури адекватност на планираните цели, приоритети и
ресурси и по-висока ефективност и ефикасност на тяхната реализация за определения период.
Резултатите от предварителната оценка следва да съдържат информация за:
1.Извършената оценка на социално-икономическото въздействие на общинския
план за развитие;
2. Въздействието върху околната среда.
Самостоятелна предварителна оценка на ОПР на община Кула трябва да бъде неразделна
част от самия план.
Междинната оценка се извършва в средата на периода за изпълнение на ОПР и включва:
1. оценка на първоначалните резултати от изпълнението;
2. оценка на степента на постигане на съответните цели;
3. оценка на използването на финансовите ресурси и на процедурите за управление
и наблюдение.
4. изводи и препоръки за актуализация на съответния документ.
В рамките на тази оценка се оценяват обобщените резултати от изпълнението на общинския
план за развитие, посредством индикаторите за изпълнение (посочените по-горе продуктови
индикатори и индикатори за резултат) на проектите, включени в Програмата за реализация на
плана, като се прави и преглед на степента на постигане на формулираните цели, и се отчитат
възникнали положителни или отрицателни отклонения. Оценката следва да завърши с
конкретен анализ, въз основа на който да се предвиди съответната реакция. Тя може да
послужи и като изходно начало на евентуално усъвършенстване и актуализация на плана,
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респ. на Програмата за реализация на плана.
Последващата оценка се извършва след изтичане периода на действие на ОПР и включва:
1. оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси за изпълнение
на ОПР;
2. оценка на общото въздействие;
3. анализ на положителните и отрицателните фактори при изпълнението на ОПР;
4. оценка на степента на постигане на целите и на устойчивостта на резултатите;
5. изводи и препоръки относно прилагането на политиката за регионално развитие.
Оценката на ОПР и на програмата за реализацията му се извършва на база на посочените погоре продуктови индикатори и индикатори за резултат.
Оценките се възлагат от Кмета на Общината по реда на Закона за обществените поръчк
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VIII. ОПИСАНИЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ ДЕЙСТВИЯ
ПРИЛАГАНЕ
ПРИНЦИПА
НА
ПАРТНЬОРСТВО
ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ

ЗА
И

Ефективното планиране и успешното устойчиво и интегрирано развитие се основават
на отворен и прозрачен процес с широко включване на заинтересованите страни във
всичките му етапи. Целта е да се приложат най-подходящите инструменти за
въвличане и стимулиране за участие на всички партньори, както в процеса на
подготовка, така и в процеса на реализация на Регионалния план.
Прилагане на принципа на партньорство в процеса на разработване на плана:
Етапът на разработване на Общинския план за развитие на община Кула включва
информиране на всички заинтересовани групи, като предварително са дефинирани
задълженията и задачите им. Организира се ефективен консултативен и
съгласувателен процес, като целта му е да отчете мненията и опита на всички, както и
да отрази въздействието на действащите политики.
На този етап основните постановки на плана са консултирани не само на законово
определените партньори (Общинската администрация, държавните структури
функциониращи на територията на община Кула, областна администрация на област
Видин, представителите на бизнеса и НПО), но също така и с широката общественост
и икономическите субекти, чрез обмяна на мнения и препоръки.
Взаимодействието със заинтересованите страни се основава на законова
регламентация. Съгласно Закона за регионално развитие ОПР се приема от
Общинския съвет по предложение на Кмета на община Кула. Същевременно проектът
на Общинския план се обсъжда и одобрява от Общинския съвет. Този съвет обсъжда и
одобрява докладите за наблюдение на изпълнението на общинския план за развитие,
както и предлага инициативи и схеми за ресурсно осигуряване на неговото
изпълнение.
В рамките на проект „Подготовка за разработване на стратегически документи на
община Кула“, финансиран от ЕСФ и Оперативна програма „Административен
капацитет“, бяха извършени следните дейности по провеждане на анкетно допитване и
провеждане на два форума с жителите на общината.
Форумите бяха проведени всеки за по един ден под формата на презентации, дискусии
в групи и обсъждане от типа „кръгла маса”.
Първия обществен форум „Стратегически направления за развитие и растеж на
община Кула” се проведе на 17 януари 2013 г. в Читалище „Просвета“ на град Кула.
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Информация за провеждане на форума и неговите цели беше публикувана в
регионалните вестници „Ние” „Видин”. Също така община Кула разпрати писма до
всички заинтересовани страни с покани за участие във дискусиите. Форумът беше
организиран под формата на кръгла маса и групи за дискусии като бяха представени и
обсъдени насоките за икономическото развитие на община Кула и приоритетните
области, в които ще бъдат съсредоточени усилията на общинската администрация през
следващия програмен период 2014 – 2020. На събитието присъстваха 49 души
разпределени на 7 дискусионни маси и 4 модератори:
маса 1 – Общинска администрация 1 (кметовете на Старопатица, Цар Петрово,
Тополовец, Чичил, Големаново, Извор махала, Коста Перчово, Полетковци)
маса 2 - Общинска администрация 2 - представители на община Кула
маса 3 – Общински съвет
маса 4 - Работодатели - частен сектор
маса 5 – Социално активни групи
маса 6 – Пенсионери
маса 7 – Образователни и културни институции
Обсъжданията бяха разпределени в три тематични панела:
Първи панел обхващаше дискусии относно социално-икономическия профил на
община Кула, тенденции в социално-икономическото развитие на общината, както и
„горещите” проблеми и възможностите за развитие пред общината. Беше направена
оценка на социално-икономическия живот в община Кула, както и особеностите на
пазар на труда в общината и основни инфраструктурни проблеми пред град Кула и
околните села.
Във втория панел от дискусии бяха разгледани актуалните предизвикателства и
приоритети на община Кула и социално-икономическото планиране на общината за
новия програмен период 2014 – 2020.
В Заключителния панел, бяха идентифицирани проблемни области и приоритетни
решения, както бяха предложени от участниците във форума.
Вторият форум „Общественото мнение - оценки, нагласи и предпоставки за социалноикономическото развитие на община Кула” беше организиран на 22 март 2013 г.
отново в Читалище „Просвета“ на град Кула. Информация за провеждане на форума и
неговите цели беше публикувана в регионалните вестници „Ние” и „Видин”. Община
Кула разпрати писма до всички заинтересовани страни с покани за участие във
дискусиите.
На събитието присъстваха 33 души, разпределени на 6 дискусионни маси, двама
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лектори и двама модератора. Форумът беше разпределен в три тематични панела:
В първия панел бе представено проведеното социологическо проучване,
показващо мненията и оценките на гражданите за икономическото положение в
община Кула и съответните нагласи и очаквания за бъдещото развитие на
общината.
Във втория панел бе представена схема от възможни проекти за социално –
икономическо развитие и тяхната връзка с анализа на социалноикономическото състояние на община Кула, както и областите, в които биха
могли да бъдат съсредоточени усилията на общинската администрация през
следващия програмен период 2014 – 2020.
В заключителния панел всяка група от участниците, предложи писмено до три
приоритетни конкретни проекта, които според тях общината трябва да
осъществи. Всяка една от групите излъчи свой представител, който представи и
аргументира избраните проекти.
Въз основа на първоначалните резултати от анализа на социално-икономическото
състояние на община Кула, бе разработена анкетната карта. Бяха идентифицирани
целевите групи и проведено анкетно проучване сред 326 жители на община Кула.
Анкетното допитване беше проведено в гр. Кула и селата от общината в периода
между първия и втория форум. Чрез изследването се тестваха работни версии и
хипотези за това как жителите на община Кула виждат нейното бъдеще развитие, къде
считат, че трябва да се насочат усилията на общинската администрация през
следващия програмен период 2014-2020 и кои са приоритетните проекти, които ще
допринесат за икономическото развитие и подобряване на качеството на живот. Така
в резултат от изследването се получиха емпирично тествани идеи за бъдещия облик на
общината и на тази основа експертите на общинската администрация можаха да
обосновават предложенията си за бъдещето развитие на община Кула.
В рамките на гореспоменатия проект е изготвен и Аналитичен доклад „Общественото
мнение – оценки, нагласи и представи за разработване на Общинския план за развитие
на община Кула”, който обобщава резултатите от анкетното проучване сред
населението от община Кула.
Прилагане на принципа на партньорство в процеса на наблюдение и изпълнение
на плана:
В процеса на изпълнение на ОПР, основните инструменти за осигуряване на
информация и публичност са годишният доклад за наблюдение на изпълнението на
ОПР, междинният и окончателният доклади. Изготвянето им се организира от Кмета
на община Кула. Общинският съвет обсъжда и одобрява докладите за наблюдение на
изпълнението на общинския план за развитие. Междинният доклад и окончателният
доклад за изпълнението на ОПР на община Кула се изготвят, като се отчитат
резултатите от междинната и последващата оценка на изпълнението му. Докладите
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заедно с резултатите от съответните оценки се публикуват на страницата на общината
в интернет. Ще се търсят форми за насърчаване на участието на широката
общественост, общинските администрации и икономическите субекти, като
изключителна приоритетност ще бъде поставена върху реализацията на смесени
инициативи, като участие на НПО и подпомагане на ПЧП. В процеса на работа ще
бъдат осигурени обвързаност и ефект върху хоризонталните политики на ЕС и ще се
прилагат принципите на устойчивото развитие, партньорството, публичността,
прозрачността, равните възможности, липса на дискриминация и стимулиране на
иновативни подходи и решения.
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IX. 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
Програмата за реализация на Общинския план за развитие 2014-2020 г. на Община Кула
е оперативен документ за реализация на стратегическите цели и приоритети в
развитието на Община Кула за посочения програмен период на проектен принцип, т.е.
чрез система от конкретни, ресурсно осигурими проекти.
Съгласуваност с йерархичните документи за регионално развитие и оперативните
програми Програмата за реализация на Общинския план за развитие на Община Кула
2014 – 2020 г. отразява множеството фактори, които влияят върху процесите на
развитие и често действат разнопосочно. Те са свързани, както с стратегическите цели и
приоритети на ОПР на Община Кула 2014 – 2020 г., така и с възможностите за
осигуряване на финансови ресурси за изпълнение на проектите в рамките на общинския
бюджет и външни източници, общата оперативна среда на национално ниво, както и
капацитета на местната власт в Община Кула, и нейните партньори, за планиране и
изпълнение на дейности по изпълнение на програмата.
Основен източник на финансиране изпълнението на общинския план за развитие са
програмите, финансирани от фондовете на ЕС за регионално и развитие, трансгранично
сътрудничество, развитие на селските райони (наричано общо „финансиращи
програми“), основно място сред които имат оперативните програми по Структурните и
Кохезионния фонд на ЕС и Програмата за развитие на селските райони, финансирана от
ЕЗФРСР, за новата финансова рамка 2014 - 2020 г. Към настоящия момент с Решение №
328 от 2012 г. на Министерския съвет са одобрени за разработване следните 7 програми
по европейските фондове за регионално развитие, и по една програма за развитие на
селските райони и за морско дело и рибарство, както следва4:
Оперативна програма "Добро управление 2014-2020“
Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура 2014-2020“
Оперативна програма "Региони в растеж 2014-2020“
Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2014-2020“
Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“

4

Вж. на http://www.eufunds.bg/bg/page/130
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Оперативна програма "Околна среда 2014-2020“
Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж 2014 -2020“
Програма за развитие на селските райони 2014-2020
Програма за морско дело и рибарство 2014-2020
Освен посочените национални финансиращи програми, като източник за финансиране
на ОПР 2014-2020 г. на Община Кула следва да се разглежда и бъдещите Програма за
трансгранично сътрудничество между Р България и Р Сърбия 2014-2020 и Програма за
трансгранично сътрудничество между Р България и Р Румъния.
ПР на ОПР на Община Кула е съобразена на наличната информация относно обхвата и
условията за финансиране по бъдещите оперативни програми 2014 – 2020 г. по
Структурните и Кохезионния фонд на ЕС, както и бъдещата Програма за развитие на
селските райони 2014-2020 г.
С Програмата за реализация на Общинския план за развитие се конкретизират:
системата от тематично систематизирани и йерархично подредени приоритети и мерки
за развитие, заедно с проектите/дейностите за тяхното изпълнение; необходимия за това
финансов ресурс и източниците за финансирането му; звената за изпълнение на
проектите; дейности за информация и публичност, контрол и оценка на изпълнението
на Програмата.
Необходимостта от разработването на Програмата за реализация произтича от
спецификата на Общинският план за развитие като „всеобхватен“ рамков документ,
обхваща изключително разнородни дейности по управленска компетентност, секторен
обхват и по същност (административно-организационни дейности; заявления с
декларативен характер, и същински проекти за развитие). Функцията на ПР е да
операционализира (приведе в изпълнимост) общинския план за развитие, като „извлече"
от плана за развитие само дейностите от управленска компетентност на общината,
които имат характер на мерки за развитие и за които съществуват реални източници на
финансиране, и да ги „приведе в проектен формат“, като ги насочи към конкретен
източник на финансиране. В тази връзка основен момент при подготовка на ПР е
извършването на „паралелен“ анализ на Общинският план за развитие спрямо
съществуващите финансиращи програми (ПРСР, оперативните програми), като от ОПР
се извличат основните потребности, цели и ограничения (“бариери”) в развитието на
общината, и на предвидените за решаването им проектни идеи, а на базата на
финансиращите програми се идентифицират конкретните възможности за финансиране
на предвидените в ОПР дейности, чрез проекти с бенефициент общината, било пряко
(самостоятелно или в партньорство), или непряко чрез общински търговски дружества
или НПО с общинско участие, предоставящи публични услуги в сферата на
компетентност на общината. На базата на този „паралелен анализ“ Програмата за
реализация на Общинския план за развитие се разработва като систематичен списък от
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финансируеми проект с краен бенефициент общината.
Ето защо в Програмата се включват конкретни проекти, които покриват следните
критерии:
влизат в управленско-финансовата компетентност на общината (т.е. са в сферата
на местното самоуправление);
ресурсно осигурими проекти, най-вече по оперативните програми;
ясно дефинирани целеви групи;
да допринасят за развитието на цялата община;
проекти с над-общинско значение, допринасящи за развитието на региона.
с готовност за стартиране;
с ясен механизъм за организиране изпълнението, мониторинга и контрола върху
изпълнението на дейностите.
Източници за финансиране на проектите, включени в Програмата, са:
1. Общинския бюджет на Община Кула;
2. Републиканския бюджет;
3. Фондовете на ЕС чрез съответните оперативни програми;
4. Средства от заеми
5. Безвъзмездни средства от други източници и донорски програми.
Тъй като основен източник на финансиране на проектите са програмите, финансирани
от фондовете на ЕС, на практика в Програмата са включени най-вече проекти, за които
общината да може да бъде „допустим кандидат“, съответно „бенефициент“ на проект
съгласно изискванията на съответната оперативна програма. Могат да се очертаят найобщо две форми, под които общините могат да получават финансиране от
финансиращите програми за изпълнението на проектни дейности с общинско значение,
а именно (1) пряко (като пряк бенефициент) или (2) непряко (като “непряк
бенефициент”).
По тези от дейностите, които (а) са от сферата на местното самоуправление (т.е.
общината носи пряка управленска отговорност за тях) и съответно (б) общините са
изрично предвидени по съответните финансиращи мерки като възможен бенефициент,
общината може пряко да инициира, разработи и получи финансиране като бенефициент
на съответния проект. Такива са преобладаващата част от операциите по
финансиращите програми (ОП “Региони в растеж 2014-2020”, ОП “Околна среда 2014-
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2020”, Програмата за развитие на селските райони 2014-2020, ОП „Добро управление“5,
и др. програми, предвиждащи общините като пряк бенефициент). Тези проекти
съставляват основната част от предвидените в ПР на ОПР проекти.
От друга страна, в редица случаи финансиращите програми дават възможност, дори и
да не е предвидена изрично като потенциален бенефициент, общината непряко да
инициира и получи финансиране за реализирането на определени дейности от
общинско значение (като „непряк бенефициент“) чрез свързани с нея структури. Касае
се за проекти на два вида свързани с общината структури (организации). На първо
място, това са общински търговски дружества, предоставящи публични услуги в
компетентността на общината, които са допустими преки бенефициенти по
финансиращите програми за съответния тип дейности. На второ място, такива
структури могат да бъдат и специално създадени с участието на общината
неправителствени организации с идеална цел (НПО), на които общината да възложи
(чрез аутсорсинг) осъществяването на определен вид дейности в изпълнение на
политиките за развитие на общината (напр. НПО за насърчаване на предприемачеството
и инвестициите в общината, (съ)учредено от общината под формата на фондация, и пр.).
Такъв тип организации – (съ)учредени и направлявани от публичните институции
(общини, министерства, агенции), но чиято организация и дейност се регулира от
частното (а не от публичното) право, са изключително разпространени в страните от ЕС
като удачна форма за осъществяването на дейности от публичен интерес, които нямат
характер на типична административна дейност, а представляват изпълнение на
определени политики за развитие. Във финансиращите програми по редица операции за
дейности от общински интерес са предвидени като възможни бенефициенти НПО,
извършващи съответния тип дейност, и общината би могла да се възползва от тези
възможности, там, където създаването на подобна организация би било полезно за
изпълнението на приоритетни за общината дейности. Принципно, проекти на такива
организации ще могат да кандидатстват и получат финансиране под формата на трайни
многогодишни проекти (напр. за целия програмен период 2014-2020 г.), което ще
осигури устойчив характер на дейността им, без същевременно това да е свързано с
разходи (или със съществени такива) за общината. Проекти на такива свързани с
общината НПО са също включени в обхвата на ПР на ОПР, тъй като общината би могла
да бъде разглеждана като “непряк бенефициент” на инициираните и осъществявани от
тях проекти за развитие в сфери от общинска компетентност и интерес.
Размерът на необходимото финансиране на изпълнението на проектите е определен въз
основа на разработените технически/работни проекти (в случаите, в които такива са
разработени), като при проекти отпреди няколко години така определените техни
стойности подлежат на актуализация. В други случаи, особено по Приоритетна ос 1,
размерът на финансиране по съответните проекти е определен е определен въз основа
на експертни прогнози и разчети. В останалите случаи – когато не е налице технически
проекти или поради редица неуточнени въпроси относно съдържанието на съответния
5

В съдържателен план ОП „Добро управление 2014-2020“ обединява обхвата на ОП „Административен
капацитет 2007-203“ и ОП „Техническа помощ 2007-2013“ от програмен период 2007-2013 г.
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проект не е възможно да се направят дори приблизителни експертни допускания
относно неговата финансовата величина, в Програма за реализация размерът на
финансирането по съответния проект е обозначен с “подлежи на уточняване“.
Освен на външните финансиращи програми, при изпълнението на Програмата за
реализация на ОПР Община Кула трябва да разчита и на собствения си капацитет и
ресурси за финансиране на подготовката на проекти и тяхното съфинансиране. От една
страна, това означава, че при съставянето на годишните бюджети е необходимо да се
определят приоритети и да се предвидят средства за разработване и съфинансиране на
приоритетните проекти. От друга страна, това налага възприемане на активна позиция
от общината за мобилизиране на ресурси, чрез създаване на партньорства както с НПО,
така и с частни фирми и/или други общини, т.е. чрез обединяване на средства и усилия.
Прилагането на принципа на партньорство е важен механизъм за повишаване на
капацитета на общината за изпълнение на програми и проекти за развитие чрез
усвояване на средства от ЕС. Ефективното усвояването на финансиране от фондовете
на ЕС не би било възможно без да се мобилизират усилията на широк кръг от местни
партньори, т.е. на цялата общност за развитие, за разработване и предлагане на голям
брой висококачествени проекти.
Местните участници – бизнес структури, инициативни групи, неправителствени
организации и др. трябва да осъзнаят, че успешното им участие в програмите,
подкрепящи регионалното развитие, ще зависи от тяхната инициатива, способност за
поемане на риск, новаторство и капацитет за изграждане на партньорство.
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Таблица 9 Списък на проектите за реализация на Общинския план за развитие на Община Кула
2014 - 2020 г.

Приоритет/Специфична цел/Проект

Обхват на дейностите

Прогнозен
бюджет
(лв.)

Източник на
финансиране
/
Бенефициент
финансиращ
а програма

ПРИОРИТЕТ 1.1 Развитие на устойчива конкурентоспособна икономика в община Кула, основана на знанието и иновациите
Специфична цел 1.1.1 Насърчаване на предприемачеството, подпомагане развитието на мастните МСП, подобряване на местната бизнесинфраструктура
Създаване
на
Общински Консултанти
със
значителен 200 000 лв.
ОП
Община
Кула,
център за насърчаване на практически
опит
в
бизнес„Конкурентнос самостоятелно или
предприемачеството
и консултирането и професионални
пособност
и в партньорство
инвестициите
познания в промишлеността и
иновации“
НПО с общинско
селското стопанство представят
- Програма за участие
консултантски
слуги
за:
развитие
на
подпомагане
стартирането
на
селските
собствен бизнес, вкл. бизнесрайони (ПРСР)
планиране и бизнес менторство;
специализирано
бизнес
консултиране в приоритетни за
общината сектори, напр. съвети в
земеделието;
търсене
на
финансиране; маркетингови анализи
и стратегии; разработване на
проекти; поддържане на база-данни
с
инвестиционна
информация.
Може да се създаде като общински
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Приоритет/Специфична цел/Проект

Разработване и осигуряване на
финансиране
на
специализирана
грантова
схема на местни стартиращи
предприемачи

Разработване и осигуряване на
финансиране за общинска
кредитно-гаранционна схема
за финансова подкрепа на

Обхват на дейностите

Прогнозен
бюджет
(лв.)

проект или местно НПО с
подкрепата на общината.
Грантова схема за предоставяне на 1 000 000 лв.
малки
грантове
за
начални
инвестиции и оборотен капитал на
лица, които стартират собствен
бизнес,
вкл.
самонаемане.
Грантовата схема би могла да се
реализира напр. като обособена
дейност в рамките на бъдеща
Стратегия за местно развитие по
подхода „ЛИДЕР“, в рамките
съответната приоритетна ос на
ПРСР, ,и/или да се (съ)финансира от
общинския бюджет. Схемата би
могъл да се управлява от МИГ или
„Център
за
насърчаване
на
предприемачеството
и
инвестициите”, функциониращ под
формата на НПО с подкрепата на
общината
Финансовите инструменти за МСП 1 000 000 лв.
(наред с традиционния грант) са
водещ
приоритет
в
новата
кохезионна политика на ЕС, като се

Източник на
финансиране
/
Бенефициент
финансиращ
а програма

- ПРСР;
- ОБ

- Община Кула,
самостоятелно или
в партньорство
- НПО с общинско
участие

ОП
„Конкурентнос
пособност
и
иновации“

- Община Кула,
самостоятелно или
в партньорство
- НПО с общинско
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Приоритет/Специфична цел/Проект

Обхват на дейностите

Прогнозен
бюджет
(лв.)

стартиращи и съществуващи насърчава
използването
на
микро- и малки предприятия
европейското
финансиране
за
възмездно
възобновяемо
финансиране на предприятията.
Специализирана
кредитногаранционна схема за община Кула
(или за по-голяма група от съседни
общини) би могла да се създаде с
финансиране
от
ОП
„Конкурентноспособност
и
иновации“, която предвижда през
новия програмен период такива
финансови инструменти. Схемата
би могла да се възложи за
непосредствено управление напр. на
местна банка, под контрола на
управляващия орган.
Подпомагане кооперирането Земеделските стопани и фирмите от 200 000 лв.
между фирмите в района чрез общината, работещи в сектора на
обвързването им в клъстер(и)
селското стопанство биха могли да
си сътрудничат и да се кооперират
по въпроси и дейности от общ
интерес, напр. създаването на
общински бранд за екологично
чиста продукция, въвеждане на общ

Източник на
финансиране
/
Бенефициент
финансиращ
а програма
- ПРСР

участие

ОП
„Конкурентнос
пособност
и
иновации“
- ПРСР

- Община Кула в
партньорство
с
представители на
стопанския
и
нестопанския
сектор
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Приоритет/Специфична цел/Проект

Обхват на дейностите

Прогнозен
бюджет
(лв.)

стандарт за производство на такава
продукция, обща маркетингова
политика по реализацията на
продукцията,
и
пр.
Това
сътрудничество би могло да се
реализира
под
формата
на
«клъстер»,
който
да
получи
финансиране за оперативната си
дейност, обща материална база
(напр. лаборатория по качеството на
продукцията),
както
и
за
разработване и изпълнение на обща
маркетингова политика на фирмите
от клъстера
Специфична цел 1.1.2 Подкрепа за развитието на туризма
Подобряване на
Дейности по възстановяване и
подлежи за
туристическата
експониране на туристически
уточняване
инфраструктура
забележителности и създаване на
туристически атракции (обекти –
общинска собственост)
Основен ремонт на музейната Основен ремонт на помещенията, ще се уточни
сбирка
край
крепостта предназначени за музейна сбирка, след
„Кастра Мартис“
находящи се в предназначената за подготовката на
това сграда, вписваща се в работен проект
комплекса около римската крепост

Източник на
финансиране
/
Бенефициент
финансиращ
а програма

- ПРСР
ТГС БългарияСърбия или
ТГС РумънияБългария
- ПРСР
Програма
ТГС България
– Сърбия
ТГС Румъния-

- Община Кула

- Община Кула,
самостоятелно или
в партньорство със
сръбски/румънски
партньори
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Приоритет/Специфична цел/Проект

Обхват на дейностите

Прогнозен
бюджет
(лв.)

„Кастра Мартис” в гр.Кула

България

Трансгранични туристически Разработване на трансгранични подлежи
дейности и продукти
туристически маршрути и продукти уточняване
съвместно със съседните български
и сръбска общини
Подкрепа за развитието на Разработване и рекламиране на
туристически продукти и цялостни туристически продукти,
туристическия маркетинг
включващи като своя основна част
посещения на забележителности и
престой в места за настаняване на
територията на общината
Подкрепа
за
развитие Подпомагане на сътрудничеството,
туристически клъстер
координацията и общи дейности за
създаване на условия за развитие на
туризъм и популяризиране на
общината
като
туристическа
дестинация
от
фирмите,
предоставящи туристически услуги
на територията на общината
Развитие
на
човешките Специализирано
обучение
на
ресурси в сферата на туризма
желаещите да развиват собствен
бизнес в сферата на туризма, вкл.
професионално обучение в сферата

Източник на
финансиране
/
Бенефициент
финансиращ
а програма

подлежи
уточняване

100 000 лв.

подлежи
уточняване

за Програма
ТГС България
– Сърбия
ТГС РумънияБългария
за - ПРСР
Програма
ТГС България
– Сърбия
ТГС РумънияБългария
ОП
„Конкурентнос
пособност
и
иновации“
- ПРСР

на - ОП „РЧР“

- НПО с участието
на общината
- Община Кула,
самостоятелно или
в партньорство със
сръбски/румънскип
артньори
- Община Кула,
самостоятелно или
в партньорство със
сръбски/румънски
партньори
Община Кула в
партньорство
с
представители на
стопанския
и
нестопанския
сектор

- Община Кула
- НПО с общинско
участие
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Приоритет/Специфична цел/Проект

Повишаване капацитета на
общинската администрация за
подготовка и управление на
дейности в сферата на туризма

Обхват на дейностите

Източник на
финансиране
/
Бенефициент
финансиращ
а програма

Прогнозен
бюджет
(лв.)

на туризма на персонала на фирмите
и специализирано бизнес-обучение
на мениджмънта на тези фирми
Обучение
на
общинската подлежи
администрация за подготовка и уточняване
управление на дейности в сферата
на туризма.

на - ОП „Добро - Община Кула
управление“

ПРИОРИТЕТ 2.1 ИЗГРАЖДАНЕ НА УСТОЙЧИВ И РАЗВИТ ПАЗАР НА ТРУДА
Специфична цел 2.1.1 Подобряване на социалната инфраструктура и услуги
Предоставяне на социални Предоставяне на социални услуги
услуги на целеви групи в на целеви групи в нужда, чрез
нужда
специализирани дейности на дневен
център за лица с увреждания,
дневен център за пенсионери, и
други социални услуги на лица в
неравностойно положение (напр.
услугата «Личен асистент на хора с
увреждания»), места за временно
настаняване, и пр.
Изграждане на достъпна среда
за
хора
с
физически
увреждания
Възстановяване на системата

подлежи
уточняване

на - ОП „РЧР“
- РБ

- Община Кула
- НПО с общинско
участие

подлежи
уточняване

на - ОП „РЧР“
- РБ

- Община Кула

подлежи

на - ОП „РЧР“

- Община Кула
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Приоритет/Специфична цел/Проект

Обхват на дейностите

Прогнозен
бюджет
(лв.)

«социален
патронаж»
в
уточняване
населените места на общината
Социално
включване
на Дейности
по
интеграция
на подлежи
маргинализирани
социални ромското
население,
вкл. уточняване
групи
ограмотяване на неграмотни роми

Източник на
финансиране
/
Бенефициент
финансиращ
а програма

на - ОП „РЧР“

- НПО с общинско
участие
- Община Кула
- НПО с общинско
участие

Специфична цел 2.1.2 Намаляване на безработицата и насърчаване на заетостта
Професионална квалификация
и преквалификация, учене
през
целия
живот
(адаптивност към пазара на
труда), вкл. обучение и
преквалификация на трайно
безработни лица

Проект(и)
заетост

за

Разнообразни дейности съобразно подлежи
потребностите на специфичните уточняване
целеви групи на пазара на труда,
като обучение и преквалификация
на
трайно
безработни
лица,
професионално
обучение
на
безработни
младежи
без
квалификация,
изграждане
на
професионално-учебен център за
надграждане
над
средното
образование, и пр.

субсидирана Дейности по осигуряване на подлежи
временна субсидирана заетост на уточняване
безработни лица по модела „от
помощи към заетост“

на - ОП „РЧР“
- ОП „Наука и
образование“
РБ,
по
активните
мерки
на
пазара
на
труда;
- ПРСР (за
дейности
в
сферата
на
селското
стопанство)
на - ОП „РЧР“
РБ,
по
активните
мерки
на
пазара на труда

- Община Кула
- НПО с общинско
участие

- Община Кула
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Приоритет/Специфична цел/Проект

Обхват на дейностите

Източник на
финансиране
/
Бенефициент
финансиращ
а програма

Прогнозен
бюджет
(лв.)

Проект(и) за интегриране на Дейности по създаване на нови подлежи
лицата
в
неравностойно работни места и условия за наемане уточняване
положение на пазара на труда на лица с увреждания от фирми на
територията на общината

на - ОП „РЧР“
- Община Кула
РБ,
по - НПО с общинско
активните
участие
мерки
на
пазара на труда

Специфична цел 2.2.1 Развитие на образованието, младежки, спортни и културни дейности
Реконструкция и
благоустрояване на стадиона в
гр. Кула
Изграждане на площадка за
игра, тип мулти-спорт в гр.
Кула
Подобряване на условията за
младежки, спортни и
културни дейности

Основен ремонт и
модернизация на панаирния
комплекс в гр. Кула

ще
бъде
уточнена
след
подготовката на
работен проект
ще
бъде
уточнена
след
подготовката на
работен проект
Дейности
по подлежи
на
изграждане/подобряване
на уточняване
инфраструктурата за младежки,
спортни и културни дейности

Основен ремонт и модернизация на
съществуващото
е
панаирен
комплекс в гр. Кула, разположен на
площ от около 10 дка, с построени

- ПРСР

- Община Кула

- ПРСР

- Община Кула

- ПРСР
- Програма за
ТГС България
–Сърбия
ТГС РумънияБългария
ще
бъде - ПРСР
уточнена
след - Програма за
подготовката на ТГС България
работен проект
–Сърбия

- Община Кула,
- НПО с общинско
участие

Община
Кула,
самостоятелно или
в партньорство със
сръбски партньори
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Приоритет/Специфична цел/Проект

Обхват на дейностите

Източник на
финансиране
/
Бенефициент
финансиращ
а програма

Прогнозен
бюджет
(лв.)

на нея покрит панаир, бирария,
метални павилиони, зелени площи и
алеи, собственост на общината.

ТГС РумънияБългария

Специфична цел 2.2.2 Насърчаване развитието на гражданското общество
Развитие на материалната база
и квалификацията и уменията
за предоставяне на публични
услуги

Обновяване на материалната база и
повишаване на квалификацията на
човешките
ресурси,
заети
в
общински социални, образователни,
здравни
и
спортни
заведения/дейности
Развитие на модерни форми Разработване и внедряване на
на
предоставяне
на модерни форми на административно
административни услуги
услуги,
като
„едно
гише“,
„електронни управление“, и пр.
Изграждането
на
партньорства с бизнеса и
структурите на гражданското
общество

подлежи
уточняване

на - ОП „РЧР“
Община Кула,
- ОП „Добро НПО
управление“

подлежи
уточняване

на - ОП „Добро Община Кула
управление“
НПО
- ОБ

подлежи
уточняване

на - ОП „Добро - Община Кула,
управление“
самостоятелно или
- ОБ
в партньорство с
представители на
стопанския
и
нестопанския
сектор

ПРИОРИТЕТ 3.1 ПОДОБРЯВАНЕ НА ТЕРИТОРИАЛНАТА СВЪРЗАНОСТ
Специфична цел 3.1.1 Реализация на устойчиви партньорски инициативи със съседните държави и с други региони в Европа
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Приоритет/Специфична цел/Проект

Обхват на дейностите

Прогнозен
бюджет
(лв.)

Източник на
финансиране
/
Бенефициент
финансиращ
а програма

Подобряване на условията за Дейности
по подлежи
младежки,
спортни
и изграждане/подобряване
на уточняване
културни дейности
инфраструктурата за младежки,
спортни и културни дейности

- Община Кула,
- НПО с общинско
участие

Провеждане
на
целеви Дейности по организирането и
събития
в
сферата
на провеждането на младежки, спортни
младежките, спортните и и културни събития и прояви
културните дейности

- Община Кула,
самостоятелно или
в партньорство със
сръбски партньори
- НПО с общинско
участие

Основен
ремонт
и Основен ремонт и модернизация на
модернизация на панаирния съществуващото
е
панаирен
комплекс в гр. Кула
комплекс в гр. Кула, разположен на
площ от около 10 дка, с построени
на нея покрит панаир, бирария,
метални павилиони, зелени площи и
алеи, собственост на общината.

на - ПРСР
- Програма за
ТГС България
–Сърбия
ТГС РумънияБългария
подлежи
на - ПРСР
уточняване
- Програма за
ТГС България
–Сърбия
ТГС РумънияБългария
РБ
национални
програми
за
младежки
и
спортни
дейности
ще
бъде - ПРСР
уточнена
след - Програма за
подготовката на ТГС България
работен проект
–Сърбия
ТГС РумънияБългария

- Община Кула,
самостоятелно или
в партньорство със
сръбски партньори
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Приоритет/Специфична цел/Проект

Обхват на дейностите

Прогнозен
бюджет
(лв.)

Организиране и провеждане в
гр. Кула на Международен
културен панаир

подлежи
уточняване

Сътрудничеството
със
съседните общини за общо
планиране и реализиране на
дейности от общ интерес, вкл.
разработване и изпълнение на
съвместни проекти

подлежи
уточняване

Източник на
финансиране
/
Бенефициент
финансиращ
а програма
на - Програма за
ТГС България
– Сърбия
ТГС РумънияБългария
- ОБ
на - Програма за
ТГС България
– Сърбия
ТГС БлгарияРумъния

- Община Кула,
самостоятелно или
в партньорство със
сръбски партньори
- НПО с общинско
участие
- Община Кула,
самостоятелно или
в партньорство със
сръбски партньори
- НПО с общинско
участие

ПРИОРИТЕТ 3.1 ПОДОБРЯВАНЕ НА БАЗИСНАТА ИНФРАСТРУКТУРА И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Специфична цел 3.2.1 Изграждане и развитие на инфраструктура с общинска и регионална значимост
Продължаване на ремонтите
на четвъртокласната пътна
мрежа в общината
Подобряване на уличната Ремонт и обновяване на уличната
инфраструктура в селата в мрежа в селата Старопатица,
общината
Полетковци,
Коста
Перчово,
Тополовец и Цар Петрово
Изграждане
на Поддържане на зелени и цветни
нови/реновиране
на площи в гр.Кула и другите населени

подлежи
на - ПРСР
уточняване/акту - РБ
ализиране
3 000 000 лв.
- ПРСР
(подлежи
на
актуализиране)

- Община Кула

подлежи
уточняване

- Община Кула

на - ПРСР

- Община Кула
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Приоритет/Специфична цел/Проект

Обхват на дейностите

Източник на
финансиране
/
Бенефициент
финансиращ
а програма

Прогнозен
бюджет
(лв.)

съществуващи зелени зони, места а общината. Изграждане на
детски площадки в населените детски площадки в гр. Кула, с.
места
Старопатица, с. Тополовец и с. Цар
Петрово
Изграждане на нов гробищен
подлежи
парк в гр. Кула и с. Тополовец
уточняване

на - ПРСР
- ОБ

- Община Кула

Специфична цел 3.2.2 Опазване на околната среда и ограничаване на природните рискове
Закриване на депото за битови
отпадъци в гр.Кула
Изграждане на
водоснабдителна мрежа в
селата Големаново и Извор
Махала
Реконструкция и актуализация
на водопроводната мрежа в гр.
Кула
Доизграждане на
канализацията на град Кула главен колектор и улични
клонове
Изграждане на градска ПСОВ
– гр. Кула
Изграждане на приют за

475
000
лв. - ОП „Околна - Община Кула
(подлежи
на среда“ (ОПОС)
актуализиране)
300 000 лв.
- ОПОС
- Община Кула
(подлежи
на
актуализиране)

- ОПОС

- Община Кула

на - ОПОС

- Община Кула

Общо:
44 000 000 лева

подлежи
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Приоритет/Специфична цел/Проект

безстопанствени кучета в гр.
Кула

Обхват на дейностите

Прогнозен
бюджет
(лв.)

Източник на
финансиране
/
Бенефициент
финансиращ
а програма

уточняване

Легенда:
- ОПОС: Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“
- ОП „РЧР“: Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2014-2020“
- ОП „Наука и образование“: Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж 2014 -2020“
- ОП „Иновации и конкурентноспособност“: Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“
- ОП „Добро управление“: Оперативна програма "Добро управление 2014-2020“
- ПРСР: Програма за развитие на селските райони 2014-2020
- Програма за ТГС България – Сърбия: Програма за трансгранично сътрудничество между Р България и Р Сърбия 2014-2020
- Програма за ТГС Румъния-България: Програма за трансгранично сътрудничество между Република Румъния и Република България
-

2014-2020
РБ: Републикански бюджет
ОБ: Общински бюджет
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