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I. ВЪВЕДЕНИЕ 

Общинският план за развитие (ОПР) на община Бойница за периода 2014-

2020 г. е разработен в изпълнение на Договор 17 от 04.03.2014г. между Община 

Бойница и „Българо-австрийска консултантска компания“ АД в рамките на ДБФП 

№ 13-13-99/25.11.2013г., финансиран по Оперативна програма „Административен 

капацитет 2007-2013”. 

ОПР на община Бойница за периода 2014-2020 г. е приет на 

………………………… с Решение на Общинния съвет на община Бойница в 

съответствие с изискванията на чл.24 т.1 на Закона за регионалното развитие 

(ЗРР). 

При разработването на ОПР са следвани разпоредбите на Закона за 

регионално развитие1 и Правилника за прилагане на Закона за регионалното 

развитие2 (ППЗРР)и по-специално на чл. 13  и чл. 34, както и на Методическите  

указания за разработване на Национална стратегия за регионално развитие на 

Република България (2012-2022), Регионални планове за развитие на районите 

от ниво 2 (2014-2020), Областни стратегии за развитие (2014-2020) и Общински 

планове за развитие (2014-2020), одобрени през септември 2011 г. от министъра 

на регионалното развитие и благоустройството. 

                                                      

 

1  Обн., ДВ, бр. 50 от 30.05.2008 г., в сила от 31.08.2008 г., доп., бр. 47 от 23.06.2009 г., в сила от 23.06.2009 г., 

изм., бр. 82 от 16.10.2009 г., в сила от 16.10.2009 г., бр. 93 от 24.11.2009 г., в сила от 25.12.2009 г., изм. и доп., бр. 82 от 

26.10.2012 г., в сила от 26.11.2012 г., изм. ДВ. бр.66 от 26 Юли 2013г. 

 
2 Приет с ПМС № 216 от 2.09.2008 г., обн., ДВ, бр. 80 от 12.09.2008 г., в сила от 31.08.2008 г., изм., бр. 93 от 

24.11.2009 г., в сила от 24.11.2009 г., бр. 5 от 19.01.2010 г.) 
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Процесът на разработване включва следните етапи: 

- Подготовка и набиране на информация от официалните източници Национален 

статистически институт (НСИ), Агенция по заетостта (АЗ), общинска 

администрация; 

- Обработка и анализ – набраната първична информация e проверена за наличие 

на технически грешки или логически несъответствия, обработена, обобщена и 

анализирана; изготвени са таблици и диаграми. За да се осигури надеждно, 

актуално и полезно проследяване на съществуващите тенденции и настъпилите 

промени на територията при сравненията и анализа са използвани данни за 

периода от 2007 г. до 2012 г.; 

- Изготвяне на актуализиран социално – икономически профил на база анализа 

на набраната  информация; 

- Идентифициране на силните и слаби страни, възможностите и заплахите 

(SWOT-анализ) пред устойчивото местно развитие; 

- Разработване на стратегическата рамка за развитие на общината – 

формулиране на визия, приоритети и цели за развитие за общината в 

съответствие с националните цели и приоритети, заложени в Националната 

стратегия за регионално развитие 2012-2022 г., Регионалния план за развитие 

на СЗР за периода 2014-2020 г., Областната стратегия за развитие на област 

Видин за периода 2014-2020 г., както и целите и приоритетите на ЕС в 

областта на регионалната политика за програмния период 2014-2020 г. и 

целите на Стратегията “Европа 2020”; 
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- Разработване на Програма за изпълнение на плана с конкретни проекти, 

финансови ресурси и отговорни звена; 

- Разработване на Индикативна финансова таблица, обобщаваща необходимите 

ресурси за изпълнение на плана; 

- Разработване на система от индикатори за наблюдение на изпълнението на 

плана; 

- Дефиниране на необходимите действия по наблюдение, оценка и актуализация 

на плана; 

- Консултиране със заинтересованите страни - Възложителя, с населението и с 

членовете на Общинския съвет; 

ОПР е съобразен със следните документи: 

1) Национална стратегия за регионално развитие на Република България за 

периода 2012-2022 г., приета с Решение на Министерски съвет № 

696/24.08.2012 г.; 

2) Регионален план за развитие на СЗР за периода 2014г.-2020г.,  приет с 

Решение на МС № 459/ 01.08.2013 г.; 

3) Областна стратегия за развитие на Област Видин за периода 2014 - 2020 г.; 

4) Проект на програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г; 

5) Проект на програма за трансгранично сътрудничество България-Сърбия 

2014-2020г.; 

6) Проект на Оперативна програма „Добро управление 2014-2020 г.“; 
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7) Проект на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020 

г.“; 

8) Проект на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен 

растеж 2014-2020 г.“; 

II. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА/ПРОФИЛ НА ОБЩИНАТА 

 

Община Бойница е разположена в най-северозападната част на страната на 

площ от 165 700 дка и граничи на север и запад  с Република Сърбия, на юг и 

югоизток с община Кула, на изток с община Видин и на североизток с община 
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Брегово. На територията на общината няма изградено ГКПП, като най-близкото е 

Връшка Чука и отстои на 22 км от Република Сърбия. 

 От общата площ - 165 700 дка, 126 987 дка са земеделски територии, 

29 984 дка горски територии, 5 415 дка населени места и др. урбанизирани 

територии, 500 дка водни течения и водни площи и 2 814 дка територии за 

транспорт и инфраструктура. 

В климатично отношение районът на общината попада в умерено-

континенталната климатична област с ясно очертани четири годишни времена. 

Лятото е топло, зимата мека, хладни и дъждовни са пролетта и есента.  

За формирането на климата на общината съществено влияние оказва 

преобладаващия северозападен пренос на силно трансформирани океански 

въздушни маси, идващи от Северозападна Европа, идващите от север-

североизток континентални въздушни маси и проникващите от юг топли тропични 

въздушни маси. Средногодишната температура е 11.9°С, средноянуарската е - 

5°С, а средноюлската – 37°С. През зимата често явление са приземните термични 

инверсии, свързани с ниски минимални температури и мъгливо време, а през 

лятото – значителни засушавания. Средногодишните валежи – 30-35 л.кв.м. са 

около средните за страната. Поради активен пренос на влажен и неустойчив 

въздух, а също и допълнителна термична конвекция през втората половина на 

май и през юни, се развива мощна гръмотевично-дъждовна облачност със силни 

валежи и дори градушки. Снежната покривка се задържа средно около 135 дни. 

Преобладават северните и северозападните ветрове с най-големи прояви през 

студеното полугодие. 
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В геоложко отношение теренът на община Бойница принадлежи към 

Дунавска хълмиста равнина и е сравнително разнообразен. Установени са 

триаски, юрски и долнокредни плиткоморски утаени скали: червени пясъчници, 

конгломерати, варовици, мергели, песъчливи варовици и др. В местата по 

долините на реките Бойнишка, Рабровска и Тополовска преобладават неозойски 

наслаги и алувиални отложения.  

В община Бойница не са разкрити полезни изкопаеми. Преди повече от 20 

години в района на с. Градсковски колиби са извършени сондажи, които в 

последствие са запечатани и информация за открити находища не са оповестени. 

Наличните водни ресурси на територията на община Бойница са формирани 

от повърхностни и подземни води. Подземните води са важно звено във водния 

баланс на разглежданата област. Най-благоприятни условия за събиране на 

грунтови води съществуват в алувиалните наслаги на речните тераси и наносните 

конуси. 

През общината протичат три по-малки реки с изразено пролетно 

пълноводие и стабилно есенно-зимно маловодие: Бойнишка, Рабровска и 

Тополовска. 

Най значим воден басейн е построения през 1955 година общински язовир. 

Водохранилище се намира на 5 км. южно от с. Бойница. Водосборният басейн е с 

площ 92.117 дка. Общ завирен обем на язовира е 503 хил. м3, а полезният обем е 

476 хил. м3. 

Районът се отводнява от реките Бойнишка, Рабровска и Тополовска. Най-

многоводни са през периода март-юни следствие снеготопенето и пролетно-
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летния валежен максимум. Дъждовното подхранване на реките тук представлява 

35-40%, а снежното – 20-30%. 

Почвите в региона са излужени черноземи смолници, алувиално-ливадни по 

течението на реките. 

Населените места в община Бойница са 8 – Бойница, Раброво, Шишенци, 

Бориловец, Периловец, Градсковски колиби, Каниц и Шипикова махала. Закрито е 

едно населено място - с. Халовски колиби и неговата територия е присъединена 

към тази на с. Шишенци. 

Административен център на общината е село Бойница. 

 

III. СЪСТОЯНИЕ НА МЕСТНАТА ИКОНОМИКА 

 

1) Основни показатели на предприятията от нефинансовия сектор 

Таблица 1: Основни показатели на предприятията от нефинансовия сектор 

за периода 2008-2012г. 

Източник: НСИ  

Брой 

предприятия 

Нетни приходи от 

продажба в лева 

Заети 

лица 

ДМА в лева 

2008 

14 740 000.00 32 20 000.00 

2009 

15 382 000.00 23 няма данни 
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Брой 

предприятия 

Нетни приходи от 

продажба в лева 

Заети 

лица 

ДМА в лева 

2010 

19 462 000.00 23 170 000.00 

2011 

17 225 000.00 15 196 000.00 

2012 

17 няма данни 19 16 452 000.00 

 

Всичките предприятия спадат към категорията на микро предприятията. 

Последствията от икономическата криза засягат и бизнеса в общината. След 

2008г. се очертава трайна тенденция на влошаване на основните показатели. 

Значителното повишаване на ДМА през 2012г. се дължи на двете изградени 

Фотоволтаични електрически централи /ФВЕЦ/ с мощност  3,6 МВ и 0,501 МВ. 

Доминиращият на 100% дял на микро предприятия не може да генерира 

достатъчен брой работни места и доведе до желаното икономическо оживление в 

общината.  Приходите от дейността са равни и разходите, при което не остава 

ресурс за нови инвестиции и разширяване на дейността. 

 

2) Отраслова структура на общинската икономика 

От 17 регистрирани микро предприятия, 10 упражняват дейност в областта 

на търговията и ремонт на автомобили и мотоциклети, 2 в сферата на 
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производството на електрическа енергия и останалите 5 в сферата на 

земеделието. 

По-големите инвеститори са: 

- Фирма „ПИ ЕН ПИ СОЛАР” ООД – изграждане и експлоатиране на ФВЕЦ с 

мощност  3,6 МВ за производство на енергия от  слънчева светлина; 

- Фирма „ГРИЙН ЕНЕРДЖИ 2010”– изграждане и експлоатиране на ФВЕЦ с 

мощност  0.501 МВ за производство на енергия от  слънчева светлина; 

В отрасловата характеристика на икономиката на община Бойница отсъстват  

дейности, свързани с развитие на промишлеността. В общината към момента няма 

нито едно промишлено предприятие.  

 

3) Земеделие 

Икономическият облик на общината се определя основно от селското 

стопанство. От общата площ 165 700 дка, селскостопанският фонд е 126 987 дка.  

Основно направление в растениевъдството е отглеждането на зърнено-

хлебни и зърнено-фуражни култури. На територията на общината няма изградени 

съоръжения за напояване на площите.  

С плановете за възстановяване собствеността на земеделските земи 

масивите бяха раздробени на 23 658 имота (ниви), което е предпоставка за 

неефективно съвременно земеделие. Към момента се обработват 31.5% от 

обработваемия земеделски фонд на общината от следните фирми : ЕТ „ДЕСИ-

Светла Симеонова”, „Млекарево земя“ ООД, „ДЕКАР” ООД, „ТЕРА ГИД” ООД, 



 

15 Настоящият документ  е създаден в рамките на Проект „Бойница 2020”, осъществяван с финансовата 

подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз 

чрез Европейския социален фонд.  

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Бойница и при никакви 

обстоятелства не може да се приема, че той отразява официалната позиция на ЕС и Договарящия орган. 

 

”Златия агро” ЕООД, Теодоси Ленчов Тодоров, ЕТ „АГРО-Светозар Дичовски“, 

„Сортови семена-Вардим“ ЕАД, Светлозар Иванов Дичовски и др. Осъществява се 

комасация по смисъла на чл. 37в от Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи. 

Нивото на развитие на селското стопанство като структуроопределящ 

отрасъл в общината се обуславя от следните фактори: природни условия и 

ресурси; традиция и трудов опит на населението; свободна работна ръка; 

наличие на база за съхранение на селскостопанска продукция.  

Обработваемите земи са заети от пшеница, царевица и слънчоглед  

разпределението, на които е представено в таблица 1.  

Таблица 2: Показатели за отглежданите култури в община Бойница  

Източник: Община Бойница 

ЗАСЯТИ КУЛТУРИ /дка./ 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Пшеница 5500 5880 8500 5000 3500 6920 

Царевица - 1680 300 3000 7210 22000 

Слънчоглед 4700 4200 400 5000 9300 4000 

СРЕД.ДОБИВ НА ДЕКАР/кг./       

Пшеница 100 350 250 290 272 277 

Царевица - 600 500 250 250 223 

Слънчоглед 40 150 150 130 155 180 
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ДОБИТА ПРОДУКЦИЯ /т./       

Пшеница 550 2058 2125 1450 952 1919 

Царевица - 1008 150 750 250 4901 

Слънчоглед 120 636 60 650 760 720 

 

Най-разпространената култура е царевицата, следвана от пшеницата и 

слънчогледа.  

Основните проблеми пред развитието на земеделието в община Бойница не 

правят изключение от националните: 

- Разпокъсаност и маломерност на основната част от земеделските имоти – 21 

167 бр. имоти със средната площ е 5.8 дка.; 

- Липса на модерна високоефективна селскостопанска техника; 

-  Липса на селскостопански борси, което силно деформира цените в 

селскостопанския сектор. 

Тези негативи в развитието на земеделието водят и до определени 

отрицателни тенденции: 

- Чувствително намаляване на добивите от единица площ за всички видове 

земеделски култури. 

- Липса и несъздаване на хидромелиоративните съоръжения, за едро земеделско 

производство. 

- Значителен дял на необработваемите земи – над 16 хил. дка за 2012г. 
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4) Животновъдство 

Животновъдството е развито предимно като дребно – има една по-голяма 

ферма в с. Шишенци и две по-малки в с.Раброво и с. Бойница. Характерно за 

животновъдството е ниската степен на механизация, незадоволителното 

нарастване на средната продуктивност.  

Броят на животните, средната продуктивност и продукцията от животновъдството 

през последните години е представена в таблица 2. 

  

Таблица 3: Отглеждани животни и произведена продукция 

Източник: Община Бойница 

ЖИВОТНИ /бр./ 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

1. Говеда – всичко: 260 240 220 210 200 180 

   В т.ч. – крави: 100 98 94 90 85 80 

2. Свине – всичко: 500 400 350 300 250 200 

   В т.ч. свине майки: 10 9 8 8 7 6 

3. Овце – всичко: 1400 1100 1000 990 950 900 

   В т.ч. – овце майки: 800 750 700 680 650 600 

4. Кози – всичко: 400 370 330 300 240 200 

5. Птици – всичко: 7000 6500 6000 5000 5500 4000 

СРЕДНА ПРОДУКТИВНОСТ       
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ЖИВОТНИ /бр./ 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

1. Среден млеконадой от 

крава /л./ 

3000 3000 3000 3000 3000 3000 

2. Среден млеконадой от 

овца /л./ 

160 150 150 `150 150 150 

3. Среден млеконадой от 

коза /л./ 

250 250 250 250 250 250 

4. Средна нослидост от 

кокошка /бр./ 

100 100 100 100 100 100 

ПРОДУКЦИЯ ОТ ЖИВОТНИ       

1. Мляко – общо: /л./ при 

3.6% 

528000 499000 469500 447000 412500 380000 

1.1. от крави: /л./ 300000 294000 282000 270000 255000 240000 

1.2. от овце: /л./ 128000 112500 105000 102000 97500 90000 

1.3. от кози: /л./ 100000 92500 82500 75000 60000 50000 

2. Нестригана вълна /кг./ 4200 3300 3000 2970 2850 2700 

3. Яйца /хил.бр./ 400 350 300 270 250 200 
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5) Горско стопанство 

От обща площ на общината 165 700 дка, площта на горите възлиза на 29 

984  дка. Горите в общината са основно с дървопроизводителни и 

средообразуващи функции.  

Горите на територията на община Бойница попадат в долния равнинно-

хълмист и хълмисто предбалкански пояс на дъбовите гори (0 – 600 м. надморска 

височина). 

Растителните формации са главно от зимен дъб, благун, цер, клен, мъждрян 

и съпътстващите ги храстови видове. Те са предимно издънкови формации с 

ниска производителност (IV – V бонитет). На по-голяма надморска височина са 

формирани насаждения от бук, зимен дъб, габър, липа и съпътстващите ги 

дървесни и храстови видове и имат важно стопанско значение с висока 

производителност (I–II бонитет). Част от горите са рекултивирани като са 

създадени култури от черен бор, бял бор, акация и др., общото състояние, на 

които е задоволително.  

Реституираните частни гори са с обща площ около 25 007 дка, а горите 

собственост на общината са с обща площ  4 977 дка. 

Категоризацията на горите, собственост на община Бойница е следната: 

- Горски територии със стопански функции с обща площ 351.1 ха, от която 

залесена 322.4 ха; 

- Горски територии със специални функции с обща площ 325.5 ха, от която 

залесена 340.4 ха. Това са територии, включени в границите на защитени зони, 

част от Европейската екологична мрежа „ Натура – 2000“. Обособени са две 
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зони: Зона „Раброво“ с обща площ 349.3 ха, от която залесена 339.0 ха и зона 

„Шишенци“ с обща площ 1.8 ха. Основанието за влючването е Директивата за 

хабитатите 92/43/ЕЕС за запазване на природните местообитания на дивата 

флора и фауна. 

За реализирането на политиката в горите на община Бойница трябва да 

реализира програма, която да включва: 

- Залесявания; 

- Подпомагане на възобновяването на горския фонд; 

- Осветление на култури и насаждения; 

- Отглеждане на подраста; 

- Противопожарни мероприятия; 

- Пътно строителство и поддръжка. 

 

6) Туризъм 

Забележителности от рода на единствения в Северозападна България 

водопад  на границата между община Бойница и община Кула, пещерния 

манастир по пътя за с. Раброво, останките от римска крепост “Пецино кале” в с. 

Бойница в комбинация с  добрите природо-климатични условия, екологично 

чистата територия и гостоприемството на населението от общината са 

предпоставка за развитието на селски туризъм.  

В общината обаче липсват места за настаняване, а състоянието на 

туристическата инфраструктура е незадоволително. 
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Забележителностите в общината, след извършване на дейности по 

социализация, биха могли да се включат в туристически пакети, които  включват 

обекти от региона и са свързани с движението на туристи по р. Дунав. 

 

ИЗВОДИ 

1) Земеделието е структуроопределящ отрасъл в общината. 

2) Въпреки необходимостта от разнообразяване на икономиката устойчивото 

развитие на аграрния сектор е от ключово значение, особено в близко 

бъдеще. Един от начините за повишаване ефективността на отрасъла е 

обединяването на малките производители в производствени обединения.  

3) Характерно за животновъдството е ниската степен на механизация. 

 

IV. РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНАТА СФЕРА И ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 

 

1) Демографска структура 

Демографските процеси, които протичат в община Бойница се 

характеризират с ниска раждаемост, отрицателен естествен прираст и 

миграцията. Тези са и основните фактори, довели до намаляване на населението.  

За периода между 31.12.2007г. и 31.12.2012г. по данни на НСИ  

населението на община Бойница намалява от 1913 души на 1218 души. 36.33% 

намаляване на населението е най-високото в областта и трето в страната (след 

община Трекляно- 43.74% и община Ковачевци – 40.26%). По брой население 

община Бойница е втората най-малобройна община след община Трекляно (625 

жители). 
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Диаграма 1: Намаляване на населението между 31.12.2007г. и 31.12.2012г. 

Източник: НСИ,2007г.,2012г. 

Община Бойница заема 166 кв.км. или 0.15% от територията на страната. 

Гъстотата на населението е 7.3 ч./кв.км., което е около 9 пъти по-малко от 

гъстотата на населението на страната  и 4 пъти по-малко от гъстотата  на 

населението в област Видин.  

37,4 % от населението на общината е концентрирано в общинския център с. 

Бойница. С изключение на селата Бойница и Раброво, останалите 6 села са с 

население под 200 жители. 
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За община Бойница, както и за страната, е налице процес на демографско 

остаряване, изразяващ се в намаляване на абсолютния брой и относителния дял 

на населението под 15 години и увеличаване на дела на населението на 65 и 

повече години. Данните от преброяването на населението през 2011 г. показват, 

че се запазва тенденцията към намаляване на населението във възрастовата 

група от 0 до 9 г., главно поради ниската раждаемост и намаляване на жените в 

детеродна възраст. Същата тенденция е налице и за възрастовите групи от 10 до 

19 г. и от 20 до 29 г. Най-много лица са регистрирани във възрастовата група 

65+ години. Към 31.12.2012г. населението до 14 години е 3.7% от общото 

население, населението от 15 до 64 години е 42.2% а това над 65 години е 

54.1%. 
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Диаграма 2:Разпределение на населението в община Бойница според 

възрастта към 31.12.2012 г. 

Източник: НСИ,2012г. 

Анализът на възрастовата структура на населението в област Видин сочи, че 

община Бойница е в най-неблагоприятно положение – съотношението (0-14) 

години /(15-64) години е най-малко, а съотношението (65+) години/(15-64) 

години е най-голямо. 

Върху динамиката на населението най-голямо влияние оказва естественото 

движение на населението. През 2007г. родените са 4, а умрелите 72, което дава 

естествен прираст от -68. През 2012г. естествения прираст вече е -70. За всички 

общини в област Видин този показател е отрицателен, но отново той е най-

неблагоприятен за община Бойница. 

Видно от таблица 3, смъртността в община Бойница е с по-високи стойности 

в сравнение със същия показател за област Видин, СЗР и България, а 

раждаемостта е с най-ниски стойности. 

Таблица 4: Коефициент на смъртност и раждаемост за  2012 г. 

Източник: НСИ, 2012г. 

 Смъртност 

(‰) 

Раждаемост 

(‰) 

Бойница 27,00 1,00 

Област Видин 23,20 7,20 
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СЗР 19,90 8,40 

България 15,00 9,50 

За последните 6 години (2007г.-2012г.) в община Бойница се наблюдава 

следната тенденция: превес на заселванията над изселванията до 2008г.; 

обръщане на тенденцията след 2008г.; пикът на отрицателен механичен прираст 

е през 2010г., след което започва да намалява и достига -5 през 2012г. 

Към датата на последното преброяване от 2011г., от 1120 лица, отговорили 

на доброволния въпрос за етническа принадлежност  1095 са се самоопределили 

като българи.  

По отношение на образователната структура на населението в областта, 

населението с висше образование в общината е най-малко, докато   населението 

с основно образование е най-много. В другите степени на образование общината 

заема междинни позиции. 

Таблица 5: Население на 7 и повече навършени години по населени места и 

степен на завършено образование към 01.02.2011 година  

Източник: НСИ, 2012г. 

 

Висше Средно Основно Начално Незавършено 

начално 

Никога не 

посещавали 

училище 

Област ВИДИН 13.86% 45.40% 27.55% 7.40% 4.63% 0.92% 

Община 
12.77% 45.56% 24.47% 9.81% 5.85% 1.47% 
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Висше Средно Основно Начално Незавършено 

начално 

Никога не 

посещавали 

училище 

БЕЛОГРАДЧИК 

Община 

БОЙНИЦА 4.77% 36.31% 40.92% 14.22% 2.57% 1.21% 

Община 

БРЕГОВО 11.60% 43.01% 29.13% 7.13% 7.60% 1.47% 

Община ВИДИН 16.88% 48.06% 24.05% 5.83% 4.29% 0.64% 

Община 

ГРАМАДА 7.52% 43.44% 37.05% 8.30% 3.22%  

Община ДИМОВО 6.04% 36.76% 38.87% 10.71% 5.55% 1.57% 

Община КУЛА 10.32% 45.66% 31.27% 7.76% 2.98% 1.81% 

Община МАКРЕШ 6.89% 38.43% 43.24% 8.41% 2.40% 0.57% 

Община НОВО 

СЕЛО 8.34% 35.79% 39.65% 11.12% 4.17% 0.87% 

Община 

РУЖИНЦИ 5.82% 38.85% 34.50% 11.87% 6.48% 1.96% 

Община 

ЧУПРЕНЕ 6.55% 37.70% 32.84% 16.37% 5.27% 0.82% 
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2) Пазар на труда 

Пазарът на труда включва два основни компонента: трудова заетост и 

безработица. 

Броят на заетите лица (общо 59) по отрасли за 2012 година е както следва: 

- Образование – 8; 

- Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети – 1; 

- Строителство – 8; 

- Здравеопазване и социална работа – 7; 

- Административни и спомагателни дейности – 9; 

- Други дейности, Държавно управление – 26. 

Основният работодател е държавата. 

През 2009 г. регистрираните безработни в общината са 61 души, от тях 

включени в програмите и мерки за временна заетост – 40 лица. Равнище на 

безработица – 11.6 %; 

През 2010 г. регистрираните безработни в общината са 96 души, от тях 

включени в програмите и мерки за временна заетост – 29 лица. Равнище на 

безработица – 18.2 %; 

През 2011 г. регистрираните безработни в общината са 46 души, от тях 

включени в програмите и мерки за временна заетост – 9 лица. Равнище на 

безработица – 16.08 %; 
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През 2012 г. регистрираните безработни в общината са 76 души, от тях 

включени в програмите и мерки за временна заетост – 67 лица. Равнище на 

безработица – 26.57 %. 

Преобладаваща е тенденцията на нарастване на безработните лица. 

3) Образование 

Образованието в общината се осъществява в две основни училища и две 

детски градини в селата Бойница и Раброво. Училищата са с капацитет за 

обучение на над 500 ученика. В училищата се обучават около 109 ученика от І до 

VІІІ клас, а децата в детските градини са 29. Към училището в с. Бойница има 

изградено общежитие с капацитет от 75 места. Училищата са осигурени със 

столова база за храна на учениците. Детските градини са добре оборудвани. 

Капацитетът им е за 80 деца. За да функционират училищата на границата на 

минималните нормативни изисквания се налага довеждане ученици от други 

населени места извън общината предимно от ромски произход, което утежнява 

изключително много бюджета на заведенията. 

Качеството на образованието е тревожно ниско. Възможности за 

подобряването му чрез  създаване на подкрепяща среда за включващо 

образование трябва да се търсят в изпълнението на проекти, финансирани по ОП 

„Образование и наука за интелигентен растеж 2014-2020г.“ или от Центъра за 

образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства.  

Физическото състояние на училищния сграден фонд, с изключение на 

действащите в с. Бойница и с. Раброво не е добро. Шанс за рязко намаляване на 

експлоатационните разходи (особено за отопление) дават разпоредбите на Закон 

за енергийна ефективност – преференциални кредити за топлинно саниране. 
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Затворените селски училища се рушат в очакване на инициативи за нови 

функции. Туризъм, социални дейности, чисти производства – това са част от 

възможните/желани дейности, които биха могли да се настанят във все още 

годната база на закритите училища.   

През  2009 е извършен основен ремонт на сграда ЦДГ „Йонка Маркова” с. 

Бойница и сграда ЦДГ „ Филип Гюров” с. Раброво. 

 

4) Социални услуги 

На територията на община Бойница се извършват следните социални 

дейности: 

 Домашен социален патронаж  

Услугата се предоставя от две заведения в с. Бойница и с. Раброво. Това е 

форма на социална услуга, доказала своята ефективност през годините. 

Дейността на социалните заведения е насочена към подпомагане лицата от 

третата възраст и тези, нуждаещи се от специални грижи, които не са в състояние 

да организират и задоволяват своите жизнени потребности в обичайна домашна 

среда. Капацитетът на заведението в с. Бойница е 46 обслужвани лица и 

численост на персонала 6,5 бр., а в с. Раброво съответно 56 души и численост на 

персонала е 2 души.  

 Проект „Обществени трапезарии“ 

В община Бойница се изпълнява проект „Обществени трапезарии“ с 

безплатна храна за 85 човека, от които 35 души ползват услугата в с. Бойница и 

22 души в с. Раброво, 9 човека в с. Шишенци, 16 човека в с. Бориловец, 3 души в 
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с. Периловец. Предстои включването на още 15 човека във всички населени 

места на общината. 

 Центрове за настаняване от семеен тип /ЦНСТ1 и ЦНСТ2/ с. Бориловец 

Домът за възрастни хора с психични  разстройства /ДВХПР/ е 

транспормиран в в ЦНСТ 1 и ЦНСТ 2 с по 15 обслужвани лица и персонал от по 

12,5 души. През 2011г. е реализиран проект „Смяна предназначението на баня, 

пералня и административна сграда в ЦНСТ, с. Бориловец“ и е доставено 

обзавеждане и оборудване. 

Защитено жилище /ЗЖ/ за лица с психични разстройства, с. Бойница 

 По проект „Община Бойница - преобразуване на инвестиции в мобилност и 

достъп до културни и социални услуги за месното население - преустройство на 

двуетажна сграда в с.Бойница в защитено жилище за лица с психични 

разстройства от социалния дом в с.Бориловец“, финансиран по мярка 321 на 

ПРСР е изградено защитено жилище /ЗЖ/ за лица с психични разстройства, с 

капацитет 10 места и численост на персонала 4.5 броя. Целта е да се създаде 

качествена социална инфраструктура на територията на община Бойница, 

посредством преобразуване на неизползваема общинска сграда в Защитено 

жилище за част от домуващите в Дома за възрастни с психични разстройства в с. 

Бориловец. 

 Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/, с. Бойница 

През 2011г. е извършено преустройство на втори жилищен етаж на 

жилищен блок № 2 в с. Бойница в Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ с 

капацитет 15 места и численост на персонала 12 броя,  където  са изведени хора 
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от дома в с. Бориловец. В сградата на центъра е поставен асансьор, с което е 

подобрен достъпа на хора с увреждания. 

  

В община  Бойница се изпълняват проекти за осигуряване на заетост, 

финансирани по  следните програми: 

ОПРЧР -  „ ЛИЧЕН АСИСТЕНТ” 

В рамките на проекта през 2012 г. 5 лични асистента подпомагат живота на 

5 лица. Грижата за тях включва:  

- закупуване на хранителни продукти, хигиенни материали и вещи от първа 

необходимост; 

- приготвяне или доставка на храна /по желание на потребителя/;  

- съдействие и придружаване при подаване на документи пред различни 

държавни и общински институции;  

- помощ при общуване, осъществяване на социални контакти, организиране на 

празници.  

Реализирането на проекта дава възможност на потребителите да върнат 

усещането си за живот, за грижа на държавата и общината. Включването в 

програмата става след подаване молба до Дирекция "Социално подпомагане" с. 

Бойница и оценка на нуждите.  

  ПРОГРАМА „ОСПОЗ” 

През 2012 г по програма „ОСПОЗ” са назначени 24 човека, сезонни 

работници – снегопочистване, поддръжка пътища и поддръжка сгради на 6 и 4 

часа за 4,6 или 8 месеца. 

ОПРЧР - „ РАЗВИТИЕ” 
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През 2012 г по програмата са назначени 26 лица на длъжност градинар за 

срок от 12 месеца на 8 часов работен ден. 

„ ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА ЗАЕТОСТ” 

В рамките на проекта са назначени 15 лица на длъжност подръжка на 

пътища – 9 души и работник кухня – 6 души за срок от 12 месеца, като през 

първите 6 месеца са обучавани от трима души наставници по 40 часа месечно. 

Лицата са назначении на 8 часов работен ден. 

ПРОЕКТ „НОВО НАЧАЛО”  

В рамките на  проекта са назначени 2 души  за период от 6 месеца, през 

което време са обучавани от двама наставници по 40 часа месечно.  

 „СТАРТ НА КАРИЕРАТА” 

Назначено е едно лице в общинска администрация Бойница за период от 9 

месеца на 8 часов работен ден. След приключване на програмата лицето е 

назначено на постоянен трудов договор в дирекция „Обща администрация”, 

където е работело и по проекта. 

ОПРЧР - „ЗА ДОСТОЕН И НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ” 

В рамките на одобрения проект през 2013 г. 18 домашни санитарии, 2 

социални асистенти и 1 сътрудник социални дейности подпомагат живота на 42 

лица с намалена работоспособност, самотно живеещи възрастни хора. 

Грижата за тях включва:  

- закупуване на хранителни продукти, хигиенни материали и вещи от първа;  

- приготвяне или притопляне, доставка на храна /по желание на потребителя/;  
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- съдействие и придружаване при подаване на документи пред различни 

държавни и общински институции;  

- извеждане на разходка, четене на литература, вестници и списания; 

- помощ при общуване, осъществяване на социални контакти; 

- къпане, помощ при личен тоалет и обличане, пране; 

- придружаване до личния лекар; 

- ежедневно и основно почистване на дома, цепене и внасяне на дърва и 

палене на печки през зимния сезон. 

Продължава процесът на провеждане на адекватна общинска политика за 

промяна на общинските практики в работата с хората от целевите групи. 

Разкритите социални заведения в общината осигуряват социалната интеграция на 

възрастните и на хората с увреждания. Чрез тези заведения, а също и чрез 

предоставяните социални услуги в и извън тях се осигуряват възможности за 

достоен, сигурен и обществено подкрепен живот.  

5)  Здравно обслужване и инфраструктура 

На територията на общината има регистрирани две лекарски практики - в с. 

Бойница и с. Раброво с фелдшерски пунктове в селата Шишенци, Бориловец и 

Периловец. Стоматологичното обслужване на общината се осигурява от две 

практики в с. Раброво и с. Бойница. Отпуснатите от РЗОК минимален брой часове 

на практиката в с. Бойница създава трудности за обхванатото население от 

селата Шишенци, Бориловец, Периловец, Градсковски колиби и Шипикова 

махала, а така също и домуващите в заведението за социални услуги в с. 

Бориловец. Стационарно населението се обслужва от МБАЛ “Св.Петка” АД – гр. 

Видин. Спешната и неотложна медицинска помощ се осигурява от звеното в гр. 

Кула.  
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В общината функционира една общинска аптека ЕООД „Здравец“ в с. 

Бойница. 

6) Култура 

В общината функционират 4 читалища, всичките регистрирани по Закона за 

читалищата. Към тях функционират 4 библиотеки с над 20 000 тома учебна и 

художествена литература, която е много стара. Сградният фонд на читалищата е 

в незадоволително състояние. Основната дейност на читалищата е съхраняване и 

развитие на културните ценности, традиции и обичай на местното население.  

Читалище „Надежда” в с. Бойница участва в празник на народните обичаи и 

автентична носия Рибарица 2012 г и печели първо място за автентична носия. 

През 2013г. читалището става лауреат за цялостно представяне на четвъртия 

национален фестивал за автентичен фолклор „Песни в полите на Балкана” в с. 

Жълтеж, община Габрово.  

Сградата на читалището е ремонтирана и е доставено оборудване по проект 

„Община Бойница - преобразуване на инвестиции в мобилност и достъп до 

културни и социални услуги за месното население“, финансиран по ПРСР. 

Осъществен е също така проект по програмата „Глобални библиотеки”. 

В с. Раброво за първи път в страната бе създадена “Влашката асоциация“, 

осъществяваща културен обмен и връзки с влашко говорящо население от 

региони в Румъния, Югославия, Македония и Молдова. Характерни местни 

обичай, които ежегодно се провеждат са “Коледуване”, “Бабин ден”, “Лазаров 

ден”, “Гергьовден“, “Тодоров ден”, традиционните балове на стари местни 

народни носии и др.  
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На територията на общината има няколко паметника и паметни плочи на 

изтъкнати личности от общината, които се поддържат в добър вид.  

В с. Бойница е поставена каменна морена на мястото, където е избухнала 

Пуйковата размирица. 

 

7) Спортна инфраструктура 

В общината не се развива спортна дейност. В с. Бойница има изграден 

спортен комплекс с футболно игрище, писта и плувен басейн, които от години не 

се експлоатират и се рушат.  

Стрелбището за спортна стрелба се използва от полицейските служби в 

областта за учебни стрелби по график. 

В училището с. Бойница има спортна зала, която се ползва само от учащите 

в училището. 

ИЗВОДИ 

1) Ниската раждаемост, отрицателния естествен прираст и миграцията са 

основните демографските процеси в общината.  

2) Основният работодател е държавата. 

3) Липсват финансови ресурси за поддържане и обновяване на 

съществуващата инфраструктура за социални дейности, здравеопазване, 

образованието, култура и спорт. 

4) Нерешени са проблемите с интеграцията на ромските деца. 

5) Здравната помощ е с ниско качество. 
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6) Увеличава се броят и нуждите на възрастните хора – има необходимост от 

разширяване на мрежата от специализираните заведения. Проблемът е 

отчасти решен, необходими са обаче усилия в посока адаптиране на 

съществуващ фонд и коопериране със съседни общини. 

 

V. ИНФРАСТРУКТУРНО РАЗВИТИЕ, СВЪРЗАНОСТ И ДОСТЪПНОСТ 

НА ТЕРИТОРИЯТА 

Населените места в община Бойница са 8 села – Бойница, Раброво, 

Шишенци, Бориловец, Периловец, Градсковски колиби, Каниц и Шипикова 

махала. Закрито е едно населено място - с. Халовски колиби и неговата територия 

е присъединена към тази на с. Шишенци. 

Около 95% от територията на общината е заета от селища с малък 

демографски потенциал. Там се наблюдава подчертана тенденция към 

депопулация. 

На територията на общината има 1 общински административен център, 1 

кметство (1 село, като към него са прикрепени още две села) и 4 кметски 

наместничества.  

В община Бойница транспортното обслужване на хора и товари се 

осъществява само с автомобилен транспорт. През територията на общината 

преминават:  

- третокласен път № 121 от републиканската пътна мрежа с дължина от 32.7 

км от км 14+500 до км 47+200;  

- четвъртокласните пътища №№ 12105, 12106, 12114, 12116 и 12118 от 

общинската пътна мрежа с дължина от 34 км. 
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По проекти, финансирани по ПРСР и ОПРР  са     ремонтирани: 

- път ІV клас 12105 Бойница-Хайдук чешма от км.0+000 до км.13+600 на 

стойност  4 626 012 лв.; 

- път ІІІ кл. № 121 от Републиканската пътна мрежа от гр. Кула до разклона за 

с. Бориловец с дължина 18,1 км. на стоиност 12 млн. лв.  

През 2011 г е извършен основен ремонт на път ІV кл.  Село Шишенци – 

Градсковски колиби. 

През 2008 г. е изпълнен проект „Укрепване на свлачище на  път ІV-12105  

с. Раброво – с. Каниц“. 

Извършена е рехабилитация  на улици в с. Бойница и с. Раброво на 

стойност 1 881 390 лв. по проект, финансиран от ПРСР.  

Транспотното обслужване на населението е организирано с областната 

транспортна схема и се изпълнява от две фирми за пътнически превози. 

Наситеността с превозни средства и маршрутни разписания е задоволително. 

В общината има добро покритие и на трите  мобилни оператора, а в цялата 

община има достъп до интернет. 

Всички населени места в общината са електрофицирани. Във всички 

населени места е изградено улично осветление на 40-50%., но поради недостиг 

на финансов ресурс за поддръжка и експлоатация, през по-голяма част от 

годината то не функционира. 
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Електроенергийната система в общината е добре развита и оразмерена да 

поеме много по-голямо натоварване, което би улеснило бъдещи консуматори и би 

стимулирало икономическото развитие. 

През 2012 г е изпълнен проект „Ремонт и поддържане на улично осветление 

в община Бойница”, с което значително е подобрено състоянието с уличното 

осветление в населените места. 

В селата Бойница и Раброво са изградени и работят две Фотоволтаични 

електро централи за производство на енергия от възобновяеми източници в 

случая  слънчева светлина - „Фотоволтаична електрическа централа /ФВЕЦ/ 

Бойница”с мощност 3,6 мw с инвеститор „ПИ ЕН ПИ СОЛАР” ООД и 

„Фотоволтаична електрическа централа /ФВЕЦ/ ” в землището на с. Раброво с 

мощност  0,501 мw с инвеститор „ГРИЙН ЕНЕРДЖИ 2010”. Обектите са 

присъединени към електроразпределителната мрежа на „ЧЕЗ Разпределение 

България“ АД. 

В населените места няма изградени зелени площи с изключение на парка в 

центъра на с. Бойница от 4 дка и някои малки градинки. През  2009 г е изпълнен 

проект „Възстановяване на парк - градина с. Бойница и превръщането му в 

любимо място за отдих”. Зелените площи в населените места са концентрирани в 

дворните парцели на живущите, а така също в залесените дървесни видове по  

продължение на уличните платна. Дървесните видове в парка и градинките на с. 

Бойница, и тези на тротоарите се подържат от общината. 

Извън населените места няма изградени паркове с изключение на този в с. 

Бойница от 80 дка,  където е разположен спортния комплекс, но голяма част от 

дървесните видове са унищожени. 
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Детски площадки има изградени  единствено в двете детски градини на 

общината. 

Две от защитените зони Натура 2000 попадат на територията на община 

Бойница. Това са Защитена зона (ЗЗ) “Шишенци” BG0000523, разположена по 

притоците на р. Тополовец между гр. Кула и с. Шишенци и Защитена зона (ЗЗ) 

“Раброво” BG0000339, попадаща частично в землищните граници на с. Периловец 

и с. Раброво. Кратка характеристика на двете зони: 

Защитена зона (ЗЗ) “Шишенци” BG0000523 

В предмета и целите за опазване на защитена зона “Шишенци” BG0000523 

са посочени следните хабитати от приложение I на Директива 92/43/ЕЕС: 3260 

Равнинни или планински реки с растителност от Ranunculion fluitantis и Callitricho-

Batrachion; 6430 Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в 

планинския до алпийския пояс; 91E0* Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus 

excelsior (Alno-Pandion, Alnion incanae, Salicion albae); 91F0 Крайречни смесени 

гори от Quercus robur, Ulmus laevis и Fraxinus excelsior или Fraxinus angustifolia 

покрай големи реки (Ulmenion minoris); 91G0* Панонски гори с Quercus petraea и 

Carpinus betulus; 91H0* Панонски гори с Quercus pubescens; 91I0* Евро-сибирски 

степни гори с Quercus spp.; 91M0 Балкано-панонски церово-горунови гори; 91W0 

Мизийски букови гори; 91Z0 Мизийски гори от сребролистна липа. За защитената 

зона не са посочени консервационно значими растителни видове. 

Предмет на опазване в защитените зони са следните консервационно 

значими животински видове включени в Приложение II на Директива 92/43/ЕЕС: 

видра (Lutra lutra); добруджански (среден) хомяк (Mesocricetus newtoni); 

дългокрил прилеп (Miniopterus schreibersi); дългопръст нощник (Myotis capaccinii); 
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лалугер (Spermophilus citellus); остроух нощник (Myotis blythii); подковонос на 

мехели (Rhinolophus mehelyi); пъстър пор (Vormela peregusna); средиземноморски 

подковонос (Rhinolophus blasii); южен подковонос (Rhinolophus euryale); 

червенокоремна бумка (Bombina bombina); жълтокоремна бумка (Bombina 

variegata); обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis); шипоопашата 

костенурка (Testudo hermanni); европейска горчивка (Rhodeus sericeus amarus); 

бисерна мида (Unio crassus); обикновен сечко (Cerambyx cerdo); бръмбар рогач 

(Lucanus cervus); буков сечко (Morimus funereus); алпийска розалиа (Rosalia 

alpina); ивичест теодоксус (Theodoxus transversalis). 

Водните площи във вътрешността (стоящи води, течащи води) на зоната 

заемат 1 % от територията и, а тресавищата, блатата, растителността по 

крайбрежието на водоемите, мочурищата   10 %. 

Защитена зона (ЗЗ) “Раброво” BG0000339 

В предмета и целите за опазване на защитена зона “Раброво” BG0000339 са 

посочени следните хабитати от приложение I на Директива 92/43/ЕЕС: 3260 

Равнинни или планински реки с растителност от Ranunculion fluitantis и Callitricho-

Batrachion; 6110* Отворени калцифилни или базифилни тревни съобщества от 

Alysso-Sedion albi; 6430 Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в 

планинския до алпийския пояс; 7220* Извори с твърда вода с туфести формации 

(Cratoneurion); 8210 Хазмофитна растителност по варовикови скални склонове; 

8310 Неблагоустроени пещери; 9150 Термофилни букови гори (Cephalanthero-

Fagion); 9180* Смесени гори от съюза Tilio-Acerion върху сипеи и стръмни 

склонове; 91E0* Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-

Pandion, Alnion incanae, Salicion albae); 91F0 Крайречни смесени гори от Quercus 
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robur, Ulmus laevis и Fraxinus excelsior или Fraxinus angustifolia покрай големи реки 

(Ulmenion minoris); 91G0* Панонски гори с Quercus petraea и Carpinus betulus; 

91H0* Панонски гори с Quercus pubescens; 91I0 * Евро-сибирски степни гори с 

Quercus spp.; 91M0 Балкано-панонски церово-горунови гори; 91W0 Мизийски 

букови гори. За защитената зона не са посочени консервационно значими 

растителни видове. 

Предмет на опазване в защитените зони са следните консервационно 

значими животински видове включени в Приложение II на Директива 92/43/ЕЕС: 

видра (Lutra lutra); голям нощник (Myotis myotis); голям подковонос (Rhinolophus 

ferrumequinum); добруджански (среден) хомяк (Mesocricetus newtoni); дългокрил 

прилеп (Miniopterus schreibersi); дългопръст нощник (Myotis capaccinii); остроух 

нощник (Myotis blythii); пъстър пор (Vormela peregusna); средиземноморски 

подковонос (Rhinolophus blasii); трицветен нощник (Myotis emarginatus); южен 

подковонос (Rhinolophus euryale); жълтокоремна бумка (Bombina variegata); 

обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis); шипоопашата костенурка 

(Testudo hermanni); гребенест тритон (Triturus cristatus); бисерна мида (Unio 

crassus); обикновен сечко (Cerambyx cerdo); бръмбар рогач (Lucanus cervus); 

буков сечко (Morimus funereus); алпийска розалиа (Rosalia alpina); ивичест 

теодоксус (Theodoxus transversalis). 

Влажните ливади, мезофилните ливади, Водните площи във вътрешността 

(стоящи води, течащи води) на защитената зона, Тресавищата, блатата, 

растителността по крайбрежието на водоемите, мочурищата заемат по 1 % от 

площта на зоната. Речната система е с относително постоянен характер на 

течащите води. Липсва промишлено замърсяване на водното течение, липсват 
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диги, прагове или други съоръжения. Обработваемите площи са запустели или 

изостанали в по-голямата си част поради малочисленото население по селищата. 

Възможностите за отдих, както  и за туризъм  в тези места са големи и все 

още неоползотворени. 

ИЗВОДИ 

1) Енергийният потенциал и интензитет на слънчевата радиация позволява 

изграждане на инсталации за получаване на електроенергия.  

 

VI. ЕКОЛОГИЧНО СЪСТОЯНИЕ И РИСКОВЕ 

На територията на селата Бойница и Раброво е изградено централно 

водоснабдяване. От местни водоизточници без добре развита вътрешна мрежа се 

водоснабдяват селата Шишенци, Периловец и Бориловец. Селата Градсковски 

колиби, Каниц и Шипикова махала нямат организирано водоснабдяване и 

населението се снабдява с питейна вода от собствени кладенци и обществени 

чешми. 

Водоснабдителната мрежа на територията на общината е остаряла и около 

90% от нея се нуждае от подмяна и реконструкция. По-голяма част от 

водоизточниците са строени преди 1970 година и имат нужда от ремонтиране. На 

много места се използва питейна вода за напояване. 

След 2007 г. във връзка с реконструкция на водопроводната мрежа в 

общината са изпълнени следните проекти: „Реконструкция и преустройство на 

вътрешна водопроводна мрежа в с. Раброво”, „Реконструкция външен водопровод 
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на с. Бойница – І етап”,   „Реконструкция външен водопровод на с. Бойница ІІ, ІІІ 

и ІV етап” и „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Бойница”. 

В момента /май 2014г./ се изпълнява проект за реконструкция на вътрешна 

водопроводна мрежа в с. Бойница на стойност 1 500 000 лв. Финансирането е от 

капиталовите разходи и от ПИП „Растеж и устойчиво развитие на регионите” /1 

000 000 лв./. Ефектът от реализацията на проекта е подобряване качеството на 

питейната вода, както и намаляване броя на авариите, които в момента са често 

явление. 

Канализация, изградена и функционираща, има само в централната част на 

с. Бойница В селата се използват преди всичко септични ями и попивни 

кладенци. За отвеждането на канализационните води е необходимо да се изгради 

мрежа с приблизителна дължина 56 км. 

Община Бойница е включена в регионално сдружение за управление на 

отпадъците в регион Видин по реда на чл. 24 от Закона за управление на 

отпадъците. 

Във всички населени места на общината  е организирано сметосъбиране и 

сметоизвозване. За складиране на отпадъците се използва сметището на гр. Кула. 

Всичките 15 нерегламентирани сметища в населените  места  на общината 

са закрити през 2012 г. 

Използването на септични ями и попивни кладенци води до замърсяването 

на подземните води, замърсяване на реките, на питейните водоизточници по 

терасата на реката, след вливането на отпадните води и следователно 

замърсяване на Дунавския басейн. 
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Липсата на пречиствателни съоръжения е причина за безконтролно 

изпускане на замърсени води в реките и причинява замърсявания на околната 

среда. 

Не съществуват дори локални пречиствателни съоръжения, което води 

замърсяване на земеделски площи. 

За поддържане на чист и приветлив вид на благоустроените територии се 

грижи общината с наетите работници по Националната програма „От социални 

помощи към заетост“. 

ИЗВОДИ 

1) Територията на общината е екологично чиста. 

2) Степента на развитие на водопроводната и канализационна системи е 

ниска.   

 

VII. АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ 

Настоящата численост на персонала в администрацията на община Бойница 

е 28,5 души, разпределени както следва:  

Общински структурни звена  Щат 

Кмет на община 1 

Зам. Кмет на община 1 

Кмет на населено място 1 

Кметски наместници 4 
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Общински структурни звена  Щат 

Обща администрация 10 

Специализирана администрация 11,5 

 

Възрастово-образователната характеристика на общинската администрация 

е следната: 

Възрастова структура Образователна структура 

До 29 год.   1 Висше  образование  11,5 

30 – 44 г.       4 Средно специално образование 6 

45 – 59 г. 17,5 Средно образование 10 

над 60 г. 6 Основно 1 

Възрастовата структура е сравнително добре балансирана, като 

преобладават служителите на възраст между 45 и 59 години с опит в публичната 

администрация. Привличането на по-млади служители би направило възможно 

съчетаването на опита с по-модерните знания и идеи за развитие и 

функциониране на публичната администрация.  

Образователната структура е благоприятна и осигурява качествено 

развитие на капацитета на общината.    

Броят на членовете на Общинския съвет е 11. Възрастово-образователната 

характеристика на общинските съветници също е благоприятна и има следната 

структура: 
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Възрастова структура Образователна структура 

До 29 год.   0 Висше  образование  2 

30 – 44 г.       3 Полувисше 1 

45 – 59 г. 5 Средно специално 

образование 

4 

над 60 г. 3 Средно образование 4 

                                            

Анализът и наблюденията показват, че приоритетните области за 

инвестиции в обучения и повишаване на капацитета на общинската 

администрация и съветници са:  

- за общински съветници: управление на общинската собственост, 

стратегическо планиране, местни финанси и бюджет; 

-  за ръководството на общината: стратегическо планиране, управление на 

персонала, административен мениджмънт, управление на проекти, 

обслужване на гражданите, местни финанси и бюджет, международно 

сътрудничество; 

- за служителите: управление на общинската собственост и устройство на 

териториите, обслужване на гражданите, управление на проекти, 

информационни технологии, организационна култура и работа в екип, местни 

финанси и бюджет. 

В общината е изградена добре работеща система за обслужване на 

гражданите. Не е необходимо  създаването на гише на предприемача или друга 

форма, но е необходимо да се внедрят допълнителни инструменти, което 

значително да намали  административните бариери.  
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Общината разполага с не лоша хардуерна обезпеченост и отличен 

високоскоростен достъп до Интернет, чрез сателитна връзка.  

От гледна точка на взаимодействието между общинската администрация и 

други представители на местната общност (граждани, бизнес, НПО, синдикати и 

пр.) може да се посочи, че засега тези връзки са все още недостатъчно 

динамични и ефективни, по-скоро междуличностни, отколкото 

междуинституционални. На територията на общината няма регистрирани 

неправителствени организации. Бизнесът е все още не достатъчно организиран и 

инцидентно се включва в решаването на общински проблеми. Засилването на 

контактите и координацията между по-активните жители (при липса на НПО), 

бизнеса, общинската администрация и общинския съвет е потенциал, който 

следва да се използва за целите на устойчивото развитие на община Бойница.  

ИЗВОДИ 

1) Общината разполага с капацитет за разработването, изпълнението и 

актуализацията на стратегическите документи за местно социално- 

икономическо развитие.  

2) Със съседните общини може да се работи в следните направления: 

подобряване на техническата инфраструктура; обмен на добри практики; 

съвместни/регионални туристически продукти; съвместни екологични 

проекти. 

 

VIII. SWOT-АНАЛИЗ 

SWOT анализът като аналитичен инструмент, ползван при разработване на 

стратегическите и плановите документи, дава възможност в синтезиран вид  да се 



 

48 Настоящият документ  е създаден в рамките на Проект „Бойница 2020”, осъществяван с финансовата 

подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз 

чрез Европейския социален фонд.  

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Бойница и при никакви 

обстоятелства не може да се приема, че той отразява официалната позиция на ЕС и Договарящия орган. 

 

очертае една комплексна картина на община Бойница. В систематизиран вид, на 

базата на подробните аналитични проучвания, се очертават силните и слабите 

страни в досегашното демографско, социално-икономическо и инфраструктурно 

развитие и екологично състояние. На основата на оценките на потенциалите и 

ресурсите, с които разполага общината и очакваната политическа и 

макроикономическа среда могат да се очертаят възможностите и заплахите в 

развитието.  

На основата на извършения анализ на ситуацията може да се обобщят 

следните компоненти на анализа: 

Силни страни Слаби страни 

1. Достъп до транспортни мрежи  

2. Екологично чист район 

3. Добри природни дадености за 

отглеждане на зърнени и 

технически култури 

 

1. Неблагоприятни демографски 

тенденции, изразяващи се в 

отрицателен естествен и 

механичен прираст, остаряване 

на населението 

2. Доминиращ на 100% дял на 

микро предприятията 

3. Висок процент на 

необработваемите земи 

4. Неизградена водоснабдителна и 

канализационна системи 

5. Незадоволително състояние на 

инфраструктурата за социални 

дейности, здравеопазване, 

образованието, култура и спорт 

6. Недостатъчно развити 
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административни услуги 

 

Възможности Заплахи 

1. Наличие на потенциал за 

използване на ВЕИ – биомаса, 

геотермална и слънчева енергия 

2. Новата политика на ЕС за периода 

2014-2020  

3. Международно сътрудничество с 

организации и органи на 

управление 

 

1. Продължително негативно влияние 

на глобалната криза – 

икономическа рецесия, спад на 

ПЧИ, повишаване на 

безработицата, намаляване на 

доходите и потреблението 

2. По-добри възможности за 

реализация на младите хора извън 

общината 

3. Недостатъчност на финансирането 

за инфраструктури проекти 

съобразно потребностите на 

общината 

4. Финансова невъзможност на 

общинският  бюджет да осигури 

необходимото съфинансиране в 

процеса на усвояване на 

структурните и европейски 

фондове 

5. Забавяне в реализирането на 

ключови инфраструктурни проекти, 

поради външни за общината 

причини 

6. Неблагоприятно влияние на 

климатичните промени, 
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енергийната зависимост и 

глобализацията 

 

 

IX. ВИЗИЯ И ОСНОВНА СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 

Визията е консолидирана, обобщена представа/желание на една общност за 

стандарта на живот и качествата на средата, която тази общност изгражда, 

поддържа и обитава. Мнението на представителна група общински съветници, 

бизнесмени и активни жители от общината е прието като достатъчно 

представително и информирано, за  да залегне в мотивацията на плана за 

развитие на общината. 

Жителите на Бойница искат да имат “по-добър жизнен стандарт”, да 

обитават “добре устроена жизнена среда” и да участват в развитието на 

общината. 

На въпроса “какви искат да бъдат общината и селото им”, жителите на 

общината  се обединяват около мнението, че общината трябва да отстоява и 

развива имиджа и същността си на “чиста екологична територия, развиваща 

селско стопанство и привличаща както любители на селския туризъм, така и  

туристи, за които общината е една от спирките в обиколката им в региона.  

На тази основа е формулирана и визията за развитие на общината: 

„Община Бойница – територия с подобрено качество на живота, 

съхраняваща и ефективно използваща своя потенциал за постигане на 

устойчиво развитие и създаване на нови работни места“ 
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Основната цел, която община Бойница си поставя да постигне през 

плановия период 2014-2020 е: 

Превръщане  на местния потенциал в лост за постигане на устойчиво 

развитие. 

X. СТРАТЕГИЯ 

1) Съгласуваност и допълняемост със стратегически  документи от по-

високо ниво 

За изпълнение на дефинираната визия за развитие на община Бойница до 

2020 година като са взети предвид резултатите от социално-икономическия 

анализ от една страна и залегналите приоритетите в стратегическите документи 

на европейско, национално и регионално ниво, е разработена стратегия, 

състояща се от приоритети и  специфични цели. Изпълнението на стратегията 

чрез конкретни мерки и проекти  ще допринесе за преодоляване на 

идентифицираните дефицити и задоволяване на потребностите, като се извлече 

максимална полза от наличния потенциал и очертаните възможности пред 

общината. 

Стратегическата рамка отчита целите на европейската кохезионна политика 

и приоритетите за развитие на регионите на ЕС, определени със Стратегията 

“Европа 2020” и с други общоевропейски документи на политиката на 

сближаване, съответно транспонирани в Национална програма „България 2020” и 

Национална стратегия за регионално развитие на република България в периода 

2012-2022 г. 

Национална програма „България 2020” е националният стратегически 

документ от най-висок ранг, формулиращ целите и приоритетите за развитието на 
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България във всички сектори, имащи отношение към постигането на целите на 

Стратегията „Европа 2020”. Стратегическият пакет съдържа три основни цели и 

осем приоритета: 

1. Подобряване на достъпа и повишаване на качеството на образованието и 

обучението и качествените характеристики на работната сила;  

2. Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване;  

3. Постигане на устойчиво интегрирано регионално развитие и използване на 

местния потенциал;  

4. Развитие на земеделието за осигуряване на хранителна сигурност и за 

производство на продукти с висока добавена стойност при устойчиво 

управление на природните ресурси;  

5. Подкрепа за развитие на високопроизводителна индустриална база и модерна 

иновативна инфраструктура, стимулиране на иновативната активност и 

научните изследвания;  

6. Укрепване на институционалната среда за по-висока ефективност на 

публичните услуги за гражданите и бизнеса;  

7. Изграждане на адекватна енергийна инфраструктура, подкрепа за 

повишаване на ресурсната ефективност и намаляване на енергийната 

зависимост;  

8. Подобряване на транспортната свързаност и достъпа до пазари. 
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 Върху третия приоритет е построена Национална стратегия за регионално 

развитие на република България в периода 2012-2022 г. Това е и 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/неравенства в контекста на общоевропейската политика за сближаване 

и постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. 

НСРР играе важна роля за постигане на съответствие и взаимно допълване 

между целите и приоритетите на политиката за регионално развитие и секторните 

политики и стратегии, които спомагат за балансирано развитие на районите.  

НСРР дефинира цели, приоритети и специфични цели, допринасящи за 

постигането на целите на стратегия „Европа 2020” при отчитане на постановките 

на “Териториален дневен ред Европа 2020” и на Националната програма за 

развитие “България 2020”.  

Стъпвайки на основата на НСРР , Регионалния план за развитие на 

Северозападен район 2014-2020 г.  определя следните средносрочните цели за 

устойчиво интегрирано регионално и местно развитие на територията на 

Северозападния район: 

 Стратегическа цел 1: Развитие на конкурентноспособна икономика чрез 

развитие на собствения потенциал на СЗР 

 Стратегическа цел 2: Съхранение и развитие на човешкия капитал 
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 Стратегическа цел 3: Подобряване на териториалната устойчивост и 

свързаност 

Областната стратегия за развитие на област Видин 2014-2020 г. бидейки 

важна част от системата за стратегическо планиране на устойчиво интегрирано 

регионално и местно развитие е разработена в контекста на актуалното 

социално-икономическо състояние на област Видин и в съответствие с целите и 

приоритетите на регионално развитие, съответно дефинирани в Регионалния 

план за развитие на Северозападен район 2014-2020 г. Областната стратегия за 

развитие на област Видин 2014-2020 г. определя следните стратегически цели: 

 Стратегическа цел 1: Ускоряване икономическото развитие на област Видин 

 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 

2) Приоритети и специфични цели на ОПР на община Бойница 2014-

2020 г. 

От своя страна Стратегията на ОПР на община Бойница 2014-2020 г. отчита 

основните политики, начертани в горе анализираните документи като обаче ги 

съобразява с факторите, условията и потенциала за развитие на общината. На 

тази основа са дефинирани три приоритета: 

Приоритет 1 Подобряване на средата за живот и бизнес в общината; 
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Приоритет 2 Развитие на човешките ресурси; 

Приоритет 3 Добро управление в услуга на гражданите и устойчивото 

местно развитие. 

Кумулативно изпълнението на приоритетите ще доведе до разностранни 

положителни ефекти.  От една страна ще се подобри качеството на жизнената 

среда чрез изграждане и възстановяване на техническата инфраструктура и 

съхраняване чистотата на околната среда. От друга страна ще се осигури 

подкрепяща среда и достоен живот на жителите на общината  чрез инвестиции в 

образование, култура и социални дейности.  Ефектите, които се търсят са 

свързани със задържане на малкото останали млади хора, задържане на 

работещите и привличане на нови предприемачи в земеделски и неземеделски 

бизнес, връщане на достойнството на хората в неравностойно положение.  

Приоритет 1 е директно насочен към подобряването на жизнената среда. 

Следваният  подход включва два основни компонента: 

- Околната среда – посредством интервенции за опазване водата, земята и 

горския фонд, благоустрояване на зелените публични пространства,  

превенция на риска; 

- Качествената жизнена среда – посредством интервенции в техническа 

инфраструктура. 

С изпълнението на приоритета се цели да се постигне: 

i. Обновяване и подобряване на техническата инфраструктурата, 

обслужваща населението и бизнеса на общината - СП.Ц.1; 
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ii. Разширение и модернизация на инфраструктурата, осигуряваща чиста 

и здравословна околна среда - СП.Ц.2; 

iii. Създаване на условия за спортуване и обогатяване на културния 

живот - СП.Ц.3; 

iv. Повишаване привлекателността на местните забележителности - 

СП.Ц.4  ; 

v. Повишаване на качеството на предоставяните общински услуги - 

СП.Ц.5; 

vi. Повишаване на предприемаческата активност на населението- СП.Ц.6. 

Приоритет 2 визира един много важен аспект на политиката на сближаване, 

а именно социалното сближаване, което е пряк резултат от развитието на 

територията и се изразява в развитие на човешкия капитал – образованост, 

социално включване, заетост.  

Изпълнението на приоритета ще доведе до постигане на следните 

средносрочни специфични цели:  

СП.Ц.1 Осигуряване на качествено и достъпно образование; 

СП.Ц.2 Осигуряване на достоен живот и социално включване на хората в 

неравностойно положение. 

Приоритет 3 е насочен към модернизиране на управлението за повишиване 

ефективността на администрацията в процеса на усвояване на публични средства.  
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Изпълнението на приоритета ще доведе до подобряване на процеса на 

разработване и прилагане на политики за местно развитие. 

 

3) Мерки и проекти 

В рамките на всяка специфична цел са дефинирани мерки, за чието 

изпълнение са идентифицирани проекти.  Основните съображения (критерии), на 

които е подчинен избора на проекти са: 

i. Да има сигурен източник на финансиране. На етапа на разработване на ОПР 

са идентифицирани следните възможности за финансиране: 

- Проект на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.; 

- Проект на Оперативна програма „Добро управление 2014-2020 г. ”; 

- Проект на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-

2020 г. ”; 

- Проект на Оперативна програма „Наука и образование за устойчив растеж 

2014-2020 г. ” 

- Проект на програма за трансгранично сътрудничество България-Сърбия 

2014-2020; 

- Фонд „Козлодуй”; 

- Фонд „ЕЕ и възобновяеми източници”; 

- ПУДООС; 

- Българо-швейцарска програма; 
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- Финансов механизъм на ЕИП и норвежкия финансов механизъм; 

- Общински бюджет -  капиталови и текущи разходи; 

- Правителствени инвестиционни програми. 

ii. Проектите да допринасят за постигането на специфичните цели, а 

следователно и за изпълнение на приоритетите. 

 

4) Принос на проектите за постигане на специфичните цели 

 

Приоритет  1 Подобряване на средата за живот и бизнес в общината 

 

Специфична цел 1 

Обновяване и подобряване на техническата инфраструктурата 

За постигане на целта са предвидени проекти за: 

 Реконструкция на четвъртокласната общинска пътна мрежа; 

 Реконструкция на уличните мрежи, включително въвеждане на 

енергоефективно осветление; 

 Ремонт на сгради на общинската администрация и облагородяване на 

площада в общинския център; 

 Разработване на инвестиционни проекти в пълна степен на проектна 

готовност; 

 Разработване на ОУП на общината. 
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1) Дял на населението с подобрена свързаност; 

2) Дължина на ремонтирани общински пътища; 

3) Ремонтирана улична мрежа; 

4) Намаляване на потреблението на  енергия от обновената сграда на 

общинската администрация; 

5) Дял на население, облагодетелствано от благоустроената  физическа 

среда; 

6) Изготвени инвестиционни проекти; 

7) Площ, осигурена с ОУП; 

 

Специфична цел 2 

Разширение и модернизация на инфраструктурата, осигуряваща 

чиста и здравословна околна среда 

За постигане на целта са предвидени проекти за: 

 Подмяна и реконструкция водоснабдителните мрежи на населените 

места; 

 Доизграждане на канализационната мрежа на село Бойница; 

 Почистване и поддържане на речните корита и дерета; 

                                                      

 

3
 Подробна информация за вида на индикатора, мерна еденица, базова и целева стойност е представена в 

секция „Индикатори за наблюдение и оценка на плана“ 
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 Подобряване на превантивните дейности за борба с горски пожари; 

 Подобряване икономическата стойност на горите, включително 

инвестиции за оборудване и дърводобив; 

 Подобряване и изграждане на горски пътища. 

Степента на постигане на целта ще се измерва със следните индикатори:  

1) Рехабилитирана ВиК мрежа; 

2) Лица, ползващи се от рехабилитираната ВиК инфраструктура; 

3) Население, облагодетелствано от почистени/поддържани речни 

корита; 

4) Горски територии с предотвратени пожари; 

5) Инвестиции за подобряване устойчивостта и стойността на горските 

екосистеми; 

6) Подобрени горски пътища. 

 

Специфична цел 3 

Създаване на условия за спортуване и обогатяване на 

културния живот 

За постигане на целта са предвидени проекти за: 

 Реконструкция на спортния комплекс в село Бойница; 

 Съхраняване на народните традиции и празници; 

 Подобряване на материално-техническата база на читалищата и 

църквите, включително прилагане на мерки за ЕЕ. 
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Степента на постигане на целта ще се измерва със следните индикатори:  

1) Лица, ползващи рехабилитираната спортна инфраструктура 

2) Рехабилитирани спортни обекти; 

3) Обекти от културната инфраструктура  с подобрени енергийни  

характеристики; 

4) Обекти от културната инфраструктура  с подобрена МТБ; 

5) Лица, ползващи рехабилитираната културна инфраструктура. 

 

Специфична цел 4 

Повишаване привлекателността на местните забележителности 

За постигане на целта са предвидени дейности по социализация на 

местните забележителности. 

Степента на постигане на целта ще се измерва със следния индикатор:  

1) Социализирани забележителности; 

 

Специфична цел 5 

Повишаване на качеството на предоставяните общински услуги 

За постигане на целта са предвидени проекти за: 

 Извършване на функционален анализ на общинската администрация, 

включително изпълнение на препоръките; 

 Въвеждане на електронни услуги. 

Степента на постигане на целта ще се измерва със следните индикатори:  
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1) Нововъведени общински услуги; 

2) Подобрени общински услуги; 

3) Степен на въвеждане на електронното управление; 

4) Административни услуги, предоставяни по електронен път. 

 

Специфична цел 6 

Повишаване на предприемаческата активност на населението 

За постигане на целта са предвидени проекти за: 

 Създаване на малки стопанства от млади фермери; 

 Модернизиране на земеделските стопанства; 

 Развитие за неземеделски дейности. 

Степента на постигане на целта ще се измерва със следните индикатори:  

1) Създадени стопанства на млади фермери; 

2) Модернизирани стопанства; 

3) Подкрепени/създадени предприятия за неземеделски дейности. 

 

Приоритет  2 Развитие на човешките ресурси 

 

Специфична цел 1 

Осигуряване на качествено и достъпно образование 

За постигане на целта са предвидени проекти за: 
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 Рехабилитация, прилагане на мерки за енергийна ефективност на 

образователна инфраструктура; 

 Образователна интеграция на изолирани групи от населението; 

 Работа с родители на ученици от ромски произход; 

 Повишаване на квалификацията на учители за работа с деца в 

неравностойно положение и в мултиетническа среда. 

Степента на постигане на целта ще се измерва със следните индикатори:  

1) Обекти от образователната инфраструктура  с подобрени енергийни  

характеристики; 

2) Обекти от образователната инфраструктура  с подобрена МТБ; 

3) Лица, ползващи се от рехабилитираните обекти на образователната 

инфраструктура; 

4) Деца/ученици включени в дейности за образователна интеграция; 

5) Учители с допълнителна подготовка за работа с деца в неравностойно 

положение. 

 

Специфична цел 2 

Осигуряване на достоен живот и социално включване на хората 

в неравностойно положение 

За постигане на целта са предвидени проекти за: 

 Реконструкция на блок 2 в с. Бойница и преобразуването му в ЦНСТ; 

 Обучение на персонал за предоставяне на почасови услуги в домашна 

среда; 
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 Продължаване предоставянето на  услуги в подкрепа за достоен 

живот в общността; 

 Продължаване предоставянето на  услугите "Обществена трапезария" 

и "Домашен социален патронаж"; 

 Изпълнение на проекти за временна заетост на безработното 

население. 

Степента на постигане на целта ще се измерва със следните индикатори:  

1) Обекти от социалната инфраструктура  с подобрени енергийни  

характеристики; 

2) Обекти от социалната инфраструктура  с подобрена МТБ; 

3) Потребители на рехабилитираната социална инфраструктура; 

4) Обучен персонал за предоставяне на подкрепящи услуги и форми за 

социално включване; 

5) Лица, ползващи се от социални услуги; 

6) Население, включено в проектите за временна заетост. 

 

Приоритет  3 Добро управление в услуга на гражданите и устойчивото местно 

развитие 

 

Специфична цел 1 

Подобряване на процеса на разработване и прилагане на 

политики за местно развитие 

За постигане на целта са предвидени проекти за: 
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 Повишаване компетенциите на служителите в общинска 

администрация; 

 Извършване на междинна и последваща оценка на изпълнението на 

ОПР; 

 Обмяна на опит и добри практики с други административни структури. 

Степента на постигане на целта ще се измерва със следните индикатори:  

1) Обучения , свързани с въвеждането на електронното управление; 

2) Обучени служители  във връзка с въвеждането на електронното 

управление; 

3) Обучения за усъвършенстване на капацитета; 

4) Обучени служители на общинската администрация; 

5) Извършени оценки на ОПР. 

 

XI. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА 

Индикативната финансова таблица обобщава необходимите ресурси за 

реализацията на Общинския план за развитие през периода 2014-2020 г. и 

представлява финансовата рамка на поетите ангажименти по изпълнението на 

плана от страна на  органите на местното самоуправление, подпомагани от 

общинската администрация.  
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XII. ИНДИКАТОРИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА НА ПЛАНА 

Системата от индикатори за наблюдение на изпълнението на общинския 

план за развитие, въз основа на събраната обективна информация и данни, 

отчита напредъка и степента на постигане на целите и приоритетите за развитие 

на общината по физически и финансови характеристики. За целите на плана се 

използват два вида индикатори: 

- индикатори за резултат; 

- индикатори за продукт. 

Системата от индикатори за наблюдение на изпълнение на общинския план 

за развитие е представена по-долу. 
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не може да се приема, че той отразява официалната позиция на ЕС и Договарящия орган. 

 

Индикатори Вид Мярка 
Източник на 

информация 

Период на 

отчитане 

Базова 

стойност 

Целева 

стойност 

  Приоритет 1 Подобряване на средата за живот и бизнес в общината 

    СП.Ц.1 Обновяване и подобряване на техническата инфраструктурата 

      Мярка Подобряване на мобилността и свързаността с областния център и съседните общини 

        Дял на населението с подобрена свързаност  

Р % 

Отчети  

ПРСР годишно 0 33 

        Дължина на ремонтирани общински пътища 

П км. 

Отчети  

ПРСР годишно 0 5 

      Мярка Благоустрояване на физическата среда 

        Ремонтирана улична мрежа  

П км. 

Отчети  

ПРСР годишно 0 15 

        Намаляване на потреблението на  енергия от 

обновените сгради на общинската администрация 
Р % 

Отчети  

ПРСР годишно 0 25 
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Индикатори Вид Мярка 
Източник на 

информация 

Период на 

отчитане 

Базова 

стойност 

Целева 

стойност 

        Дял на население, облагодетелствано от 

благоустроената  физическа среда 
Р % 

Отчети  

ПРСР годишно 0 100 

      Мярка Подобряване на инвестиционната активност на общината  

        Изготвени инвестиционни проекти 

П брой 

Отчети 

ДСА годишно 0 10 

        Площ, осигурена с устройствени планове 

Р % 

Отчети  

ДСА годишно 0 100 

    СП.Ц.2 Разширение и модернизация на инфраструктурата, осигуряваща чиста и здравословна околна среда 

      Мярка  Реконструкция на ВиК мрежа 

        Рехабилитирана ВиК мрежа 

П км. 

Отчети  

ПРСР годишно 0 20 

        Лица, ползващи се от рехабилитираната ВиК 

инфраструктура 
П брой 

Отчети 

 ПРСР годишно 0 910 
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Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Бойница и при никакви 
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Индикатори Вид Мярка 
Източник на 

информация 

Период на 

отчитане 

Базова 

стойност 

Целева 

стойност 

      Мярка Подобряване на инфраструктурата за превенция на риска от наводнения  

        Население, облагодетелствано от 

почистени/поддържани речни корита 
П брой 

Отчети  

ДСА годишно 0 1100 

      Мярка Подобряване състоянието и стопанската значимост на горския и земеделски фонд  

        Горски територии с предотвратени пожари 

П дка 

Отчети  

ПРСР годишно 0 4800 

        Инвестиции за подобряване устойчивостта и 

стойността на горските екосистеми 
П хил. лв. 

Отчети  

ПРСР годишно 0 275 

        Подобрени горски пътища 

П км. 

Отчети  

ПРСР годишно 0 35 

    СП.Ц.3  Създаване на условия за спортуване и обогатяване на културния живот  

      Мярка Осигуряване на съвременна спортна инфраструктура  
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Индикатори Вид Мярка 
Източник на 

информация 

Период на 

отчитане 

Базова 

стойност 

Целева 

стойност 

        Лица, ползващи рехабилитираната спортна 

инфраструктура 
П брой 

Отчети  

ПРСР годишно 0 1100 

        Рехабилитирани спортни обекти  

П брой 

Отчети  

ПРСР годишно 0 1 

      Мярка Осигуряване на условия и инфраструктура за развитие на културни дейности 

        Обекти от културната инфраструктура  с подобрени 

енергийни  характеристики 
П брой 

Отчети 

 ПРСР годишно 0 5 

        Обекти от културната инфраструктура  с подобрена  

МТБ 
П брой 

Отчети  

ПРСР годишно 0 5 

        Лица, ползващи рехабилитираната културна 

инфраструктура 
П брой 

Отчети  

ПРСР годишно 0 950 

    СП.Ц. 4 Повишаване привлекателността на местните забележителности 

      Мярка Включване на местните забележителности в регионалния туристически продукт  
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Индикатори Вид Мярка 
Източник на 

информация 

Период на 

отчитане 

Базова 

стойност 

Целева 

стойност 

        Социализирани забележителности 

П брой 

 Отчети  

ПРСР; Отчети  

ОПТГС годишно 0 3 

    СП.Ц.5 Повишаване на качеството на предоставяните общински услуги 

      Мярка Подобряване ефективността на процесите  в общинската администрация 

        Нововъведени общински услуги  

П брой Отчети ОПДУ годишно 0 2 

        Подобрени общински услуги  

П брой Отчети ОПДУ годишно 0 3 

        Степен на въвеждане на електронното управление 

Р % Отчети ОПДУ годишно 0 30 

        Административни услуги, предоставяни по електронен 

път 
П брой Отчети ОПДУ годишно 0 30 

    СП.Ц.6 Повишаване на предприемаческата активност на населението 
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Индикатори Вид Мярка 
Източник на 

информация 

Период на 

отчитане 

Базова 

стойност 

Целева 

стойност 

      Мярка Насърчаване стартирането и развитието на земеделски и неземеделски дейности  

        Създадени стопанства на млади фермери 

П брой Отчети ДСА годишно 0 5 

        Модернизирани стопанства 

П брой Отчети ДСА годишно 0 3 

        Подкрепени/създадени предприятия за неземеделски 

дейности 
П брой Отчети ДСА годишно 0 5 

  Приоритет 2 Развитие на човешките ресурси 

    СП.Ц.1 Осигуряване на качествено и достъпно образование 

      Мярка Създаване на привлекателна и екологосъобразна образователна инфраструктура  

        Обекти от образователната инфраструктура  с 

подобрени енергийни  характеристики 
П брой Отчети ПРСР годишно 0 4 
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Индикатори Вид Мярка 
Източник на 

информация 

Период на 

отчитане 

Базова 

стойност 

Целева 

стойност 

        Обекти от образователната инфраструктура  с 

подобрена МТБ 
П брой Отчети ПРСР годишно 0 4 

        Лица, ползващи се от рехабилитираните обекти на 

образователната инфраструктура 
П брой Отчети ПРСР годишно 0 180 

      Мярка Изграждане и развитие на подкрепяща среда за включващо образование 

        Деца/ученици включени в дейности за образователна 

интеграция 
П брой 

Отчети 

 ОПРЧР годишно 0 100 

        Учители с допълнителна подготовка за работа с деца в 

неравностойно положение 
П брой 

Отчети  

ОПРЧР годишно 0 15 

    СП.Ц.2 Осигуряване на достоен живот и социално включване на хората в неравностойно положение 

      Мярка Осигуряване на подходяща инфраструктура, подпомагаща социалното включване 

        Обекти от социалната инфраструктура  с подобрени 

енергийни  характеристики 
П брой Отчети ПРСР годишно 0 1 
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Индикатори Вид Мярка 
Източник на 

информация 

Период на 

отчитане 

Базова 

стойност 

Целева 

стойност 

        Обекти от социалната инфраструктура  с подобрена 

МТБ 
П брой Отчети ПРСР годишно 0 1 

        Потребители на рехабилитираната социална 

инфраструктура 
П брой Отчети ПРСР годишно 0 15 

      Мярка Предоставяне на подкрепящи услуги и форми за социално включване 

        Обучен персонал за предоставяне на подкрепящи 

услуги и форми за социално включване 
П брой 

Отчети  

ОПРЧР годишно 0 14 

        Лица, ползващи се от социални услуги 

П брой 

Отчети  

ОПРЧР годишно 0 200 

      Мярка Осигуряване на заетост 

        Население, включено в проектите за временна заетост 

П брой Отчети ДСА годишно 0 210 

  Приоритет 3 Добро управление в услуга на гражданите и устойчивото местно развитие 
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Индикатори Вид Мярка 
Източник на 

информация 

Период на 

отчитане 

Базова 

стойност 

Целева 

стойност 

    СП.Ц.1 Подобряване на процеса на разработване и прилагане на политики за местно развитие 

      Мярка Усъвършенстване на капацитета за разработване и изпълнение на политики за местно развитие 

        Обучения , свързани с въвеждането на електронното 

управление 
П брой Отчети ОПДУ годишно 0 3 

        Обучени служители  във връзка с въвеждането на 

електронното управление 
П брой Отчети ОПДУ годишно 0 17 

        Обучения за усъвършенстване на капацитета 

П брой Отчети ОПДУ годишно 0 3 

        Обучени служители на общинската администрация 

П брой Отчети ОПДУ годишно 0 17 

      Мярка Мониторинг и контрол на изпълнението на общински политики за местно развитие 

        Извършени оценки на ОПР 

П брой Отчети ОПДУ годишно 0 2 
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XIII. НЕОБХОДИМИ ДЕЙСТВИЯ ПО НАБЛЮДЕНИЕТО, ОЦЕНКАТА И 

АКТУАЛИЗАЦИЯТА НА ПЛАНА 

 

В рамките на Договор № 17 от 04.03.2014г. между Община Бойница и 

„Българо-австрийска консултантска компания“ АД,  финансиран по Оперативна 

програма „Административен капацитет 2007-2013” с ДБФП № 13-13-

99/25.11.2013г. е разработена система за наблюдение и контрол на ОПР 2014 -

2020г.  Системата като отчита изискванията на Правилника за прилагане на ЗРР, 

а също и специфичните изискванията на община Бойница, включва следните 

компоненти:  

i. Органи и средства за наблюдение, методи на работа;   

ii. Анализ, сравняване и оценка на резултатите и предложениние за корекции 

при значими отклонения;  

iii. Система на докладване и предприемане на корекции при значими отклонения. 

Структурите за наблюдение на изпълнението на ОПР са: 

1) Общински съвет на община Бойница: 

- Обсъжда и приема, по предложение на кмета на общината, общинския план 

за развитие и други  стратегически документи за развитие на общината; 

- По предложение на Кмета на общината приема актуализираните документи 

на общинския план за развитие и на други стратегически документи; 
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- Одобрява годишните програми за реализация на общинския план за развитие 

и годишните доклади за наблюдението на изпълнението на общинския план 

за развитие, предложени от кмета на общината; 

- Приема, по предложение на кмета на общината, списък с физически лица и 

представители на юридически лица, които имат отношение към развитието 

на община Бойница и които да бъдат включвани в процеса по формиране на 

местна политика и в Групата за наблюдение на изпълнението на ОПР; 

- Определя свой представител в Групата за наблюдение на изпълнението на 

ОПР. 

2) Кмет на община Бойница: 

- Организира изработването на общинския план за развитие и други  

стратегически документи и ги внася за обсъждане и приемане от общинския 

съвет; 

- Ръководи, организира и контролира дейността по изпълнението на 

общинския план за развитие; 

- Представя годишна програма за реализация на ОПР и годишен доклад за 

наблюдението на изпълнението на общинския план за развитие за 

одобряване от общинския съвет; 

- Определя състава на групата по наблюдение на ОПР; 

- Предлага  списък на физически лица и представители на юридически лица, 

които имат отношение към развитието на общината, които да бъдат 
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включвани в процеса по формиране на местна политика и в Групата за 

наблюдение на изпълнението на ОПР; 

- Утвърждава системата от индикатори за наблюдение на ОПР; 

- Разглежда предложенията (ако има такива) на Групата за наблюдение на 

изпълнението на ОПР за актуализация на ОПР, одобрява ги и ги внася за 

окончателно одобрение от Общинския съвет. 

3) Група за наблюдение на изпълнението на ОПР 

Групата има 5 членен състав, включващ: 

- Секретаря на общината; 

- Експерт от дирекция „Специализирана администрация“; 

- Експерт от дирекция „Обща администрация“; 

- Представител на общинския съвет; 

- представител на  физическите лица или юридическите лица, който има 

отношение към развитието на общината. 

Функциите на групата са: 

- Участва в разработването на общинския план за развитие и други  

стратегически документи, включително и  системата от индикатори за 

наблюдение на ОПР – съгласува документите, разработени от общинската 

администрация, като осигурява вътрешната им съгласуваност с другите 

действащи стратегически/секторни документи;  
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- Периодично (на всеки 12 месеца) прави преглед на системата от индикатори 

за наблюдение на изпълнението на плана; 

- Прави предложения пред Кмета на общината, свързани с нуждата от 

актуализация на системата от индикатори, методиката за събиране на 

информация по индикатори и т.н.; 

- Периодично (на всеки 12 месеца) извършва преглед на постигнатия 

напредък; 

- Периодично (на всеки 12 месеца) разглежда резултатите от изпълнението на 

мерките и степента на достигането на целите; 

- Разглежда резултатите от оценките, ако такива са възложени; 

- Прави предложения пред Кмета на общината за актуализация на ОПР; 

- Организира публично обсъждане на годишния доклад за изпълнението на 

плана и на доклада от междинната оценка; 

- Участва в изготвянето на годишна програма за реализация на ОПР; 

- Участва в изготвянето на годишния доклад за изпълнението на плана; 

- Въз основа на информацията за  постигнатите индикатори на  ниво 

приоритет, специфична цел, мярка извършва анализ и оценка на постигането 

на индикаторите от Матрицата на индикаторите за наблюдение и контрол на 

ОПР; 

- В случаи на отклонения от планираните стойности или риск от неизпълнение 

прави предложения за корекции на ОПР.  
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4) Дирекция „Специализирана администрация“ 

- Играе водеща роля в общинската администрация при изработването на 

общинския план за развитие и други  стратегически документи, включително 

и  системата от индикатори за наблюдение на ОПР; 

- Съвместно с Групата за наблюдение на изпълнението на ОПР изготвя 

годишна програма за реализация на ОПР;  

- Съвместно с  Групата за наблюдение на изпълнението на ОПР изготвя 

годишен доклад за наблюдението на изпълнението на общинския план;  

- Извършва текущо наблюдение на изпълнението на ОПР – при отчитане на 

всеки един проект от Програмата за реализация на ОПР; 

- Всяка година преди изготвянето на Годишният доклад за наблюдението на 

изпълнението на ОПР изготвя информация за постигнатите индикатори на  

ниво приоритет, специфична цел, мярка;  

- Представя на Групата по наблюдение на общински план за развитие 

информация за постигнатите индикатори на  ниво приоритет, специфична 

цел, мярка. 

Средствата за наблюдение на изпълнението на ОПР са: 

1) Таблица за наблюдение на ниво проект – Приложение № 1 

Използва се за следене на постигането на индикаторите по всеки проект от 

Програмата за реализация на ОПР.  
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Съдържа информация за наименованието на проекта, принадлежността му 

към мярка, специфична цел и приоритет от Програмата за реализация на ОПР, 

бюджета на проекта и изпълнението на индикаторите. 

Изготвя се от Дирекция „Специализирана администрация“ след като бъде 

одобрен отчет за изпълнението на даден проект – периодичността е определена в 

Договора с Изпълнителя. 

2) Таблица за наблюдение на ниво стратегическа цел, приоритет, 

специфична цел, мярка – Приложение № 1 

Използва се регистриране на постигнатия напредък по изпълнението на 

целите и приоритетите на ОПР въз основа на индикаторите за наблюдение, 

определени в Матрицата на индикаторите за наблюдение и контрол на ОПР. 

Форматът на таблицата следва този на Матрицата на индикаторите за 

наблюдение и контрол на ОПР. Попълва се въз основа на информацията от 

Таблицата за наблюдение на ниво проект и показва постигнатия напредък на 

годишна основа. 

Изготвя се от Дирекция „Специализирана администрация“ преди 

подготовката на Годишния доклад за наблюдението на изпълнението на ОПР, 

следвайки Работна процедура № 1.4 

                                                      

 

4
 Работна процедура № 1  е подробно описана в документ, озаглавен „Инструментариум към 

ОПР на община Бойница 2014-2020 г., включващ вътрешни правила за мониторинг и контрол и 

механизъм за партньорство и координация“, приет с Решение на Общинския съвет. 
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3) Таблица за оценка за степента на постигане на индикаторите – 

Приложение  №1   

Използва се за оценка на степента на постигане на индикаторите и като се 

отчетат потенциални бъдещи проекти и свързаните с тях индикатори се оценява 

вероятността за постигане на индикаторите. 

Попълва се от Групата по наблюдение на общински план за развитие въз 

основа на Таблицата за наблюдение на ниво стратегическа цел, приоритет, 

специфична цел, мярка, следвайки Работна процедура № 1. 

В случай на вероятност даден индикатор да не бъде постигнат се описват 

причините за това и се правят предложения за корективни действия. 

4) Годишният доклад за наблюдението на изпълнението на общинския 

план  

Изготвя се един път в годината съгласно разпоредбите на Правилника за 

прилагане на ЗРР и следвайки Работна процедура № 1. 

Съдържа информация за: 

- общите условия за изпълнение на общинския план за развитие и в частност 

промените в социално-икономическите условия в общината; 

- постигнатия напредък по изпълнението на целите и приоритетите на 

общинския план за развитие въз основа на индикаторите за наблюдение; 

- действията, предприети от компетентните органи с цел осигуряване на 

ефективност и ефикасност при изпълнението на общинския план за 

развитие, в т. ч.: 
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а) мерките за наблюдение и създадените механизми за събиране, 

обработване и анализ на данни; 

б) преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на 

общинския план за развитие през съответната година, както и мерките 

за преодоляване на тези проблеми; 

в) мерките за осигуряване на информация и публичност на действията 

по изпълнение на общинския план за развитие; 

г) мерките за постигане на необходимото съответствие на общинския 

план за развитие със секторните политики, планове и програми на 

територията на общината; 

д) мерките за прилагане принципа на партньорство; 

е) резултатите от извършени оценки към края на съответната година; 

- заключения и предложения. 

 

XIV. ОПИСАНИЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ ДЕЙСТВИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ 

ПРИНЦИПА НА ПАРТНЬОРСТВО И ОСИГУРЯВАНЕ НА 

ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ 

 

1) Общи положения  

Принципът на партньорството, участието на обществеността и прозрачност 

при вземане на решения са взаимосвързани и основни демократични принципи, 

от съществено значение за доброто управление и устойчивото развитие.  

Партньорството се прилага с цел постигане на ангажираност у всички 

заинтересовани страни, на по-добри условия за успеха на документа и по-

позитивно приемане на резултатите от неговото изпълнение. 
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Прилагането на принципа на партньорство само по себе си е механизъм за 

повишаване на устойчивостта на взетите решения и ефективността на тяхната 

реализация, а чрез осигурената публичност и прозрачност на процесите, се 

гарантира успеха на планираната стратегия за развитие  и широка обществена 

подкрепа.  

Страните, които участват в процесите, за да се реализира принципът на 

партньорството са: 

a) компетентните регионални, местни, градски и други публични органи; 

b) икономическите и социалните партньори;  

c) структурите, представляващи гражданското общество, включително 

партньорите от областта на опазването на околната среда, 

неправителствените организации и организациите, отговарящи за 

утвърждаването на равенството и недискриминацията.  

Осигуряването на партньорство, публичност и прозрачност поставя важни 

изисквания към осъществяването на цялостната дейност по разработването, 

приемането и реализирането на ОПР. Това е така, защото дейността на общината 

в областта на местното развитие е неразривно свързана с участието на 

населението в управлението на местните дела. В този дух и мерките за 

прозрачност и публичност, които следва да се прилагат при реализирането на 

плана, са различни. 

Формите на партньорство включват: 
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- Съвместно разработване на политики на областта на местното развитие, на 

определени целеви политики и програми (например програма за социално 

подпомагане и др.); 

- Въвличане на партньорите в работата на Общинския съвет; 

- Създаване на групи за обществено наблюдение, оценка и контрол на на 

местното развитие; 

- Организиране на кръгли маси, публични обсъждания,  обществени форуми и 

др. 

Особено желателно е участието на населението и на социалните партньори 

непосредствено преди приемането на плана от общинския съвет, за да се проучи 

и изясни общественото мнение относно визията, целите и приоритетите на плана. 

В определени случаи за по-важни проблеми от развитието на общината 

ръководството може да приложи и част от формите на допитване до гражданите. 

Приемането на самия план от общинския съвет предполага широко обществено 

обсъждане и одобрение. От контактите на общината с гражданите и социалните 

партньори при обсъждането и приемането на плана до голяма степен зависи 

формирането на благоприятен климат при последващата реализация на неговите 

мерки, програми, проекти и конкретни дейности.  

Приетият план за развитие се нуждае и от съществена медийна подкрепа. 

На публикуване от страна на общината подлежат не само конкретните мерки на 

плана, но и съответните действия и процедури, които съпътстват тези мерки. 
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В рамките на всеки проект следва да бъдат предвидени мерки и адекватни 

действия за информиране и публичност, в т.ч. периодични информационни 

кампании сред целевите групи. Действията по осигуряване на информация и 

публичност трябва да бъдат насочени към: 

1. Организиране на релевантни събития (информационни срещи, публични 

дискусии, семинари) и публикуване на информация за изготвянето, 

реализацията на Общинския план за развитие, както и докладите и оценките – 

предварителна, междинна, последваща; 

2. Разясняване на конкретните задачи, които стоят пред кмета, общинския съвет, 

общинската администрация, социалните и икономическите партньори, 

неправителствените организации и гражданското общество за осигуряване на 

висока ефективност при реализацията на местното развитие и стратегическите 

документи; 

3. Привличане на вниманието на заинтересованите страни и гражданското 

общество за формиране на позитивни обществени нагласи и активна 

гражданска позиция относно участието в процеса на планиране и осигуряване 

на обществена подкрепа за реализацията на стратегическите документи. 

2) Специфични разпоредби 

На етапа на разработване на ОПР се организира обществено обсъждане на 

(1) социално-икономическия анализ на територията и произтичащия SWOT 
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анализ, (2) стратегията за развитие и (3) конкретните проекти от Програмата за 

изпълнение на ОПР.  

Една седмица преди провеждане на обсъждането, проектът на ОПР се 

публикува на Интернет страницата на община Бойница.  

След приемането на ОПР, той се публикува на Интернет страницата на 

община Бойница. 

В процеса на изпълнение на ОПР: 

 Годишните доклади за изпълнението на плана и Доклада за 

междинната оценка се подлагат на публично обсъждане; 

 Годишните доклади за изпълнението на плана и Доклада за 

междинната оценка се публикуват на Интернет страницата на община 

Бойница; 

 Подробна информация за изпълнението отделните проекти от ОПР се 

публикува на Интернет страницата на община Бойница. 



 
 

 Настоящият документ  е създаден в рамките на Проект „Бойница 2020”, осъществяван с финансовата 

подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейския социален фонд.  

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Бойница и при никакви обстоятелства 

не може да се приема, че той отразява официалната позиция на ЕС и Договарящия орган. 

 

XV. ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОПР 

 

ПРИОРИТЕТ, СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ, 
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 Приоритет 1 Подобряване на средата за живот и бизнес в общината 

  

  

СП.Ц.1 Обновяване и подобряване на техническата инфраструктурата 

  

 

Мярка Подобряване на мобилността и свързаността с областния център и съседните общини 

  Реконструкция на четвъртокласната 

общинска пътна мрежа 

2016-

2020 500.00  450.00 2 550.00     3 500.00 
ПРСР 

община  

Бойница 

  

   

Мярка Благоустрояване на физическата среда 



 

90 Настоящият документ  е създаден в рамките на Проект „Бойница 2020”, осъществяван с финансовата 

подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз 

чрез Европейския социален фонд.  

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Бойница и при никакви 

обстоятелства не може да се приема, че той отразява официалната позиция на ЕС и Договарящия орган. 

 

ПРИОРИТЕТ, СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ, 
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  Реконструкция на уличните 

мрежи,включително въвеждане на  

енергоефективно осветление 

2016-

2020 
1 000.00  1 200.00 6 800.00     9 000.00 

ПРСР 
община  

Бойница 

  Ремонт на сгради на общинската 

 администрация 

2016-

2020   60.00 340.00     400.00 
ПРСР 

община  

Бойница 

  Облагородяване на площада в  

общинския център 

2016-

2020   7.50 42.50     50.00 
ПРСР 

община  

Бойница 

  

   

Мярка Подобряване на инвестиционната активност на общината  

  Разработване на инвестиционни  

проекти в пълна степен на проектна 

готовност 

2015-

2017 
  10.50 59.50     70.00 

ПРСР 
община  

Бойница 

  Изработване на ОУП на общината 2015-

2016   150.00       150.00 
  

Община 

 Бойница 



 

91 Настоящият документ  е създаден в рамките на Проект „Бойница 2020”, осъществяван с финансовата 

подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз 

чрез Европейския социален фонд.  

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Бойница и при никакви 

обстоятелства не може да се приема, че той отразява официалната позиция на ЕС и Договарящия орган. 
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СП.Ц.2 Разширение и модернизация на инфраструктурата, осигуряваща чиста и здравословна околна среда 

  

  

Мярка  Реконструкция на ВиК мрежа 

  

  

   

Подмяна и реконструкция на 

 водоснабдителните мрежи на  

населените места  

2014-

2017 
1 000.00  1 060.00 340.00     2 400.00 

ПРСР; ПИП 
Община 

 Бойница 

  

   

Мярка Подобряване на инфраструктурата за превенция на риска от наводнения  

  

  

   

 Почистване и поддържане на  

речните корита и дерета 
2015-

2020 
  20.00       20.00 ПУДООС 

Община 

 Бойница 

  

   

Мярка Подобряване състоянието и стопанската значимост на горския и земеделски фонд  



 

92 Настоящият документ  е създаден в рамките на Проект „Бойница 2020”, осъществяван с финансовата 

подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз 

чрез Европейския социален фонд.  

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Бойница и при никакви 

обстоятелства не може да се приема, че той отразява официалната позиция на ЕС и Договарящия орган. 

 

ПРИОРИТЕТ, СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ, 
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Подобряване на превантивните  

дейности за борба с горски пожари 
2015-

2018 
  22.50 127.50     150.00 

ПРСР 
община  

Бойница 

  Подобряване икономическата 

стойност на горите, вкл. инвестиции 

за оборудване и дърводобив 

2016-

2020 
  7.50 42.50     50.00 

ПРСР 
община  

Бойница 

  Подобряване и изграждане на горски 

пътища 

2016-

2020   11.25 63.75     75.00 
ПРСР 

община  

Бойница 

  

  

СП.Ц.3 Създаване на условия за спортуване и обогатяване на културния живот 

  

   

Мярка Осигуряване на съвременна спортна инфраструктура  

  

  

   

Реконструкция на спортния комплекс 

в село Бойница 
2017-

2019 
  97.50 552.50     650.00 

ПРСР 
община  

Бойница 



 

93 Настоящият документ  е създаден в рамките на Проект „Бойница 2020”, осъществяван с финансовата 

подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз 

чрез Европейския социален фонд.  

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Бойница и при никакви 

обстоятелства не може да се приема, че той отразява официалната позиция на ЕС и Договарящия орган. 

 

ПРИОРИТЕТ, СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ, 
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   Мярка Осигуряване на условия и инфраструктура за развитие на културни дейности 

  

  

   

Съхраняване на народните традиции 

и празници 
2016-

2018 
  4.50 25.50     30.00 

ТГС 

"България-

Сърбия" 

Община 

 Бойница 

  

  

   

Подобряване на материално-

техническата база на читалищата, 

включително прилагане на мерки за 

ЕЕ 

2016-

2019 

  22.50 127.50     150.00 

ПРСР 
община  

Бойница 

  

  

  

Ремонт на църкви в селата Бойница и 

Бориловец 
2016-

2019 
  112.50 637.50     750.00 

ПРСР 
община  

Бойница 

  

  

СП.Ц. 4  Повишаване привлекателността на местните забележителности  



 

94 Настоящият документ  е създаден в рамките на Проект „Бойница 2020”, осъществяван с финансовата 

подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз 

чрез Европейския социален фонд.  

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Бойница и при никакви 

обстоятелства не може да се приема, че той отразява официалната позиция на ЕС и Договарящия орган. 

 

ПРИОРИТЕТ, СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ, 
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Мярка Включване на местните забележителности в регионалния туристически продукт  

  

  

   

Дейности по социализация на  

местните забележителности 
2017-

2020 
  37.50 212.50     250.00 

ПРСР;ТГС 

"България-

Сърбия" 

община  

Бойница 

  

  

СП.Ц.5 Повишаване на качеството на предоставяните общински услуги 

  

   

Мярка Подобряване ефективността на процесите  в общинската администрация 

  

  

   

Извършване на функционален  

анализ на общинската 

администрация, вкл. изпълнение на 

препоръките 

2016-

2018 

  9.75 55.25     65.00 ОПДУ 

община  

Бойница 



 

95 Настоящият документ  е създаден в рамките на Проект „Бойница 2020”, осъществяван с финансовата 

подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз 

чрез Европейския социален фонд.  

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Бойница и при никакви 

обстоятелства не може да се приема, че той отразява официалната позиция на ЕС и Договарящия орган. 

 

ПРИОРИТЕТ, СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ, 
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Въвеждане на електронни услуги 2017-

2020   11.25 63.75     75.00 ОПДУ 

Община 

 Бойница 

  

  

СП.Ц.6 Повишаване на предприемаческата активност на населението 

  

   

Мярка Насърчаване стартирането и развитието на земеделски и неземеделски дейности  

  

  

   

Създаване на малки стопанства от 

 млади фермери 
2015-

2020 
  25.00   75.00   100.00 

ПРСР частни  

инициативи 

  

  

  

Модернизиране на земеделските  

стопанства 
2015-

2020 
  62.50   187.50   250.00 

ПРСР частни  

инициативи 

  

  

   

Развитие за неземеделски дейности 
2015-

2020 
  50.00   150.00   200.00 

ПРСР частни  

инициативи 



 

96 Настоящият документ  е създаден в рамките на Проект „Бойница 2020”, осъществяван с финансовата 

подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз 

чрез Европейския социален фонд.  

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Бойница и при никакви 

обстоятелства не може да се приема, че той отразява официалната позиция на ЕС и Договарящия орган. 

 

ПРИОРИТЕТ, СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ, 
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  Приоритет 2 Развитие на човешките ресурси 

  

  

СП.Ц.1 Осигуряване на качествено и достъпно образование 

  

   

Мярка Създаване на привлекателна и екологосъобразна образователна инфраструктура  

  

  

   

Рехабилитация, прилагане на мерки   

за енергийна ефективност на  

образователна инфраструктура 

2016-

2018 
  127.50 722.50     850.00 

ПРСР 
община  

Бойница 

  

   

Мярка Изграждане и развитие на подкрепяща среда за включващо образование 

  

  

   

Образователна интеграция на  

изолирани групи от населението 
2016-

2019 
  8.25 46.75     55.00 ОПНОИР 

община  

Бойница 



 

97 Настоящият документ  е създаден в рамките на Проект „Бойница 2020”, осъществяван с финансовата 

подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз 

чрез Европейския социален фонд.  

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Бойница и при никакви 

обстоятелства не може да се приема, че той отразява официалната позиция на ЕС и Договарящия орган. 
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Работа с родители на ученици от  

ромски произход  
2016-

2019 
  3.75 21.25     25.00 ОПНОИР 

община  

Бойница 

     Повишаване на квалификацията на 

 учители за работа с деца в  

неравностойно положение и в 

 мултиетническа среда 

2016-

2019 

  4.50 25.50     30.00 ОПНОИР 

община  

Бойница 

  

  

СП.Ц.2 Осигуряване на достоен живот и социално включване на хората в неравностойно положение 

  

   

Мярка Осигуряване на подходяща инфраструктура, подпомагаща социалното включване 

  

  

   

Реконструкция на блок 2 в с. Бойница 

и преобразуването му в ЦНСТ 
2016-

2017 
  18.00 102.00     120.00 ОПРЧР 

община  

Бойница 
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Мярка Предоставяне на подкрепящи услуги и форми за социално включване 

  

  

   

Обучение на персонал за  

предоставяне на почасови услуги в  

домашна среда 

2015-

2020 
  2.25 12.75     15.00 ОПРЧР 

община  

Бойница 

  

  

   

Продължаване предоставянето на  

 услуги в подкрепа за достоен живот 

в общността 

2014-

2020 
  8.25 46.75     55.00 ОПРЧР 

община  

Бойница 

  

  

   

Продължаване предоставянето на  

 услугите "Обществена трапезария" и 

"Домашен социален патронаж" 

2014-

2020 
  9.75 55.25     65.00 ОПРЧР 

община  

Бойница 

  

  

Мярка Осигуряване на заетост 
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Изпълнение на проекти за временна  

заетост на безработното население 
2014-

2020 
  85.00       85.00 ОСПОЗ 

община  

Бойница 

  Приоритет 3 Добро управление в услуга на гражданите и устойчивото местно развитие 

  

  

СП.Ц.1 Подобряване на процеса на разработване и прилагане на политики за местно развитие 

  

   

Мярка Усъвършенстване на капацитета за разработване и изпълнение на политики за местно развитие 

  

  

   

Повишаване компетенциите на  

служителите в общинска  

администрация 

2016-

2019 
  9.75 55.25     65.00 ОПДУ 

община  

Бойница 

  

   

Мярка Мониторинг и контрол на изпълнението на общински политики за местно развитие 
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Извършване на междинна и  

последваща оценка на изпълнението 

на ОПР 

2017; 

2020 
  2.25 12.75     15.00 ОПДУ 

община  

Бойница 

  

  

   

Обмяна на опит и добри практики с  

други административни структури 
2016-

2019 
  7.50 42.50     50.00 

ОПДУ; ТГС 

"България-

Сърбия" 

община  

Бойница 

ОБЩО    2 500.00 3 719.00 13 183.50 412.50   19 815.00     

 

 



 
 

 Настоящият документ  е създаден в рамките на Проект „Бойница 2020”, осъществяван с финансовата 

подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейския социален фонд.  
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не може да се приема, че той отразява официалната позиция на ЕС и Договарящия орган. 

 

 

XVI. ПРИЛОЖЕНИЕ 1 - ТАБЛИЦИ ЗА ОТЧИТАНЕ НА ИНДИКАТОРИТЕ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА НА 

ПЛАНА 

Tаблица за наблюдение на ниво проект  

Наименование 

на проекта 

М СЦ П Изпълнение на 

бюджета 

Изпълнение на индикаторите 

Догово

рена 

сума 

Разпла 

тена 

сума 

Индикатор 1 Индикатор 2 Индикатор 3 

наимено

вание 

ЦС ИС наиме 

нование 

ЦС ИС наимено

вание 

ЦС ИС 

               

               

               

               

 

М – номер на мярка, съгласно Програмата за реализация на ОПР 

СЦ – номер на специфична цел, съгласно Програмата за реализация на ОПР  

П – номер на приоритет, съгласно Програмата за реализация на ОПР  

ЦС – целева стойност 

ИС – изпълнена стойност 
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Таблица за наблюдение на ниво приоритет, специфична цел, мярка 

Приоритет, Специфична цел, 

Мярка 

Индикатор 

/наименование/ 

Мярка Базова 

стойност 

Целева 

стойност 

Изпълнена 

стойност 

  Приоритет 1........... 

   Специфична цел 1.1..... 

    Мярка 1.1.1.............      

     Мярка 1.1.2.............      

  Приоритет 2................... 

   Специфична цел 2.1................ 

    Мярка 2.1.1.................      

    Мярка 2.1.2................      
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Таблица за оценка за степента на постигане на индикаторите 

Приоритет, Специфична цел, 

Мярка 

Индикатор 

/наименование/ 

Мярка Базова 

стойност 

Целева 

стойност 

Изпълнена 

стойност 

Има ли 

вероятност за 

непостигане 

на 

индикатора 

Да*/Не 

  

  Приоритет 1...........  

   Специфична цел 1.1....  

    Мярка 1.1.1.............       

     Мярка 1.1.2.............       

  Приоритет 2...................  

   Специфична цел 2.1................  

    Мярка 2.1.1.................       

    Мярка 2.1.2................       
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*Попълва се ако съществува вероятност от непостигане на индикатора 

 Причини за непостигане на индикатора 

1) Съществени промени на икономическите и социалните условия в общината – да се поясни 

 

2) Промени в свързаното национално законодателство или в законодателството на ЕС – да се поясни 

 

3) Съществени промени в секторни стратегии и програми, влияещи върху изпълнението на ОПР - да се 

поясни 

4) Друго - да се поясни 

 

 Предложения за корективни действия 

 


