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1.УВОД
Настоящият анализ е изготвен в изпълнение на техническо задание и сключен договор за
услуга между МИГ Бяла Слатина и фирма „Хемус Консулт“ ЕООД с предмет: "Проучване и
анализ на територията“ – 2 броя. Проучванията и анализите са изготвени в изпълнение на
проект "Предоставяне на финансова помощ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“,
финансиран от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.“ съгласно договор №РД 5080/17.08.2016 г, сключен между МИГ Бяла Слатина, МЗХ-УО и ДФЗ-РА. Проектът
реализира подготвителни дейности за прилагане на Воденото от общностите местно
развитие (ВОМР) като инструмент на политиките на Европейския съюз за включването на
гражданите на местно равнище в разработването на отговори на социалните, екологичните и
икономическите предизвикателства, пред които е изправена

днес Европа и в частност

българското общество.
Целта на настоящите проучвания е да се изследват физико-географските и социалноикономическите характеристики на територията и на тази база да се определят нуждите и
потенциала за развитие на територията чрез интервенции

посредством прилагане на

стратегията за Водено от общностите местно развитие.

2. МЕТОДОЛОГИЯ
Общата методология за изготвяне на анализа на територията е съобразена с насоките, дадени
в

„Методология

за

стратегическо

планиране

в

Република

България“

(Съвет

за

административна реформа, 2010г.), Ръководство на воденото от Общностите местно
развитие в рамките на европейските структурни и инвестиционни фондове (от 2014 г.),
Наредба №16 за прилагане на подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейностите“ на мярка
19 „Водено от общностите местно развитие от Програмата за развитие на селските райони за
периода 2014-2020 г. и

Наредба № 22 за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на

операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19
„Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за
периода 2014-2020 г.
Анализът описва съществуващото състояние на физико-географските характеристики,
установява причините, които предизвикват проблеми в развитието и набелязва насоките на
бъдещото развитие и възможните инвестиционни решения. Анализът има за цел постигане
на една широкообхватна оценка на факторите, които са от значение за развитието на
съответния сектор,

описание на политическите, икономическите, социалните и

технологичните фактори, които се отразяват върху развитието на съответния сектор.
Анализът показва дали има реална необходимост от разработване на стратегията за ВОМР и
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ако има – какви точно цели и интервенции са необходими за включване в стратегията, които
да окажат принос върху добавяне на стойност и развитието на територията. В анализа следва
да се направи и оценка на наличните ресурси, на които следва да бъдат базирани целите и
приоритетите за развитие.

2.1 Източници на информация
Източниците на информация, които са използвани за изготвянето на анализа са следните:

Нормативна уредба, стратегически документи и политики на национално и
регионално ниво, както следва:
 Национална стратегия за регионално развитие на Република България за периода 20122022 г.;
 Национална стратегия за устойчиво развитие на земеделието в Република България за
периода 2014-2020 г.;
 Информационна мрежа за защитените зони от НАТУРА 2000;
 Регионален план за развитие на Северозападен район 2014-2020 г.;
 Областна стратегия за развитие на област Враца 2014-2020 г.;
 Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.
 Ръководство на воденото от Общностите местно развитие в рамките на европейските
структурни и инвестиционни фондове;
 Наредба №16 за прилагане на подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейностите“ на
мярка 19 „Водено от общностите местно развитие от Програмата за развитие на селските
райони за периода 2014-2020 г.
 Наредба № 22 за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на
стратегии за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите
местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Документи на общинско ниво, както следва:


Последваща оценка на изпълнението на Общински план за развитие на община Бяла
Слатина за периода 2007-2013 г.;



Общински план за развитие на община Бяла Слатина 2014-2020 г.;
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Годишен доклад за наблюдение и изпълнение на Общински план за развитие на община
Бяла Слатина 2014-2020 г.;

Други източници на информация:
 ИСУН – Информационна система за управление и наблюдение на структурните
инструменти на ЕС в България;
 Справки за финансирани проекти и получени субсидии по Програма за развитие на
селските райони (от сайта на Държавен фонд земеделие);
 Официални данни и статистическа информация от НСИ и ТСБ- гр. Враца,
 Бюро по труда – Бяла Слатина;
 Нормативни и поднормативни актове;
 Интернет сайтове на институции и организации: община Бяла Слатинаа, НСИ, АЗ,
областна администрация Враца, ОПОС, ОПРЧР, ПРСР и други;
 Информационни интернет сайтове и медии.

2.2. Използвани подходи
Настоящият анализ се фокусира върху представяне на наличните ресурси на територията на
община Бяла Слатина, тенденции на развитие и оценка на нуждите. Основните методи,
използвани при осъществяване на анализа, са аналитичен преглед, експертна оценка и
сравнителен и икономически анализ. В процеса на събиране на информация, необходима за
осъществяването на анализа, са използвани следните конкретни методи и подходи:

Събиране, проучване и анализ на документи и информация:
 Събиране на информация чрез документален преглед, интернет, срещи и консултации;
 Проучване на документи, информация и данни от различни официални източници и
анализи и доклади на различни институции и организации;
 Анкетиране на участници в информационните дни и идентифицираните заинтересовани
страни;
 Обобщения на резултатите и изводи;
 Оценка на наличните ресурси и нуждите на територията.

Консултиране и дискусии:
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 Работа в екип - осъществени са срещи с екипа за изпълнение на проекта и дискутиране и
консултиране за изясняване на необходимата информация, на получените резултати от
анализа и оценката;
 Дискусия и консултации с участниците в информационните срещи с различни
заинтересовани страни на територията на община Бяла Слатина;
 Индивидуални разговори с потенциални бенефициенти на Стратегията за местно
развитие.

3.ЦЯЛОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНA БЯЛА СЛАТИНА
3.1.Географско положение, граници, обща площ на територията
на МИГ Бяла Слатина
Територията на Местна инициативна група Бяла
Слатина
заема
средищно
положение
в
Северозападна България и е на почти еднакво
разстояние от река Дунав и Предбалкана. Намира
се във Врачанска област, а общинският център е на
48 км североизточно от Враца. Като средище се
намира в центъра на триъгълника, обособен от
трите града Враца, Монтана и Плевен и е
разположен в Дунавската хълмиста равнина върху
терасите на р. Скът с надморска височина 126 м. за
град Бяла Слатина при средна за общината 202 м.
Община
Бяла
Слатина
попада
в
административните граници на Област Враца и се
намира в централната западна част на
Северозападния район за планиране. Граничи с повечето от другите общини, попадащи в
областта, а именно: на север - с общините Оряхово и Мизия, на запад – Хайредин, Борован и
Враца, на юг – Мездра и Роман. На изток община Бяла Слатина граничи с общините Червен
бряг и Кнежа, които попадат в административните граници на Област Плевен.
Община Бяла Слатина има територия 572,343 дка и население към 1 31.12.2015г. 22 961
населени жители.

3.2.Релеф
Релефът на общината е разнообразен – равнинен и полупланински. Общинският център –
град Бяла Слатина е на около 126 м. над морското равнище, с наклон на изток- североизток
към река Скът. Общината заема средищно положение в Северозападна България и е на почти
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еднакво разстояние от р. Дунав и Предбалкана. Най-високата точка е в местността
„Кърчовското” – 181 м. Най-ниската е при местността „Туренеца” – 108 м.
Част от района спада към Златийско-Долноискърски район, а останалата към МедковскоСкътския район на Дунавската хълмиста равнина, подобласт от Европейско-континенталната
климатична зона.

3.3.Климатична характеристика
Климатът е умерено-континентален с ясно изразени температурни амплитуди. В климатично
отношение районът спада към Европейско-континенталната област в Северния климатичен
район на Дунавската равнина. Това предопределя характера на времето. Налице е хладна
пролет, сухо и горещо лято и студена зима. През летните месеци /юли и август/
термометрите значително превишават нормите. Количеството на валежите за същия период
е незадоволително.
Липсата на значителни орографски препятствия и широчинното простиране на равнината
благоприятстват за проявлението на силни западни до северозападни и източни до
североизточни ветрове, които изсушават почвите, причиняват дефлация през пролетта и
ранното лято и спомагат за отвяването и пренаслагването на снежната покривка през зимата.
Минималната температура през зимата може да достигне до -35.5º – една от най- ниските за
цялата страна. Периодът с отрицателни средни денонощни температури е твърде
продължителен и достига до 70 денонощия. Средната месечна температура през юли е около
23º С, а максималната достига 42.7 º С. Продължителността на вегитациония период (t над 5º)
е 245 - 255 денонощия, а на активния вегетационен (t над 10 º) – 195 денонощия.
Средните годишни валежи между 520-530 мм са с характерното за умерено-континенталния
климат вътрешно годишно разпределение. Средната продължителност на летните
засушавания е около 17, а на есенните – 19 денонощия. Снежната покривка се задържа до 52
– 55 денонощия. Летните горещини са продължителни. Наблюдава се около 50% от
денонощията на юни и август облачно и незасушливо време и около 35% засушливо време.

3.4.Води и водни ресурси
През територията на община Бяла Слатина преминава река Скът. Реката е от трета категория.
Почвите са льосови и това дава възможност за бързо оттичане (поемане) на повърхностните
води. За това спомага и общия наклон на селището. Подпочвените води са над 3 м под
терена – средно благоприятни.
Водните ресурси се разпределят както следва:
 Реки 1,670 дка
 Блата и рибарници 1,100 дка
 Язовири и напоителни канали 4,700 дка
По-значителни отводнителни артерии, протичащи транзитно през района са р. Скът, р.
Бриша и р. Марла. Режимът им се формира в Стара планина и тук претърпява посъществени изменения през топлото полугодие. Реките се подхранват предимно от
повърхностни води при дъждовни валежи. Характерни са големите вътрешно годишни
колебания на речните води. Повечето суходолия и доловете напълно пресъхват през сухия
период. Епизодично се проявяват и големи прииждания, предимно при поройни валежи.
Преминаващите междуречия и вади са слабо водоносни.
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Главната отводнителна артерия - р. Скът е десен приток на р. Дунав. Извира от местността
„Речка” във Веслец, северно от Маняшки връх. Обхожда от запад Борованската могила, като
от с. Оходен до устието пресича Дунавската хълмиста равнина. Реката тече в асиметрична
долина с по-стръмен десен склон. Северно от гр. Мизия е коригирана и с р. Огоста имат
общо корито. Дължината на р. Скът е 134 км. с водосборна площ 1,074 кв.км. Нейни притоци
са р. Бързина и р. Грезница. Тя има дъждовно снежно подхранване. Средния годишен отток
измерен при гр. Мизия е 1.7 м3 /сек.
Количеството на повърхностните води на
общината се изчислява като сума от
повърхностните води, които се генерират на
територията й главно от валежи и
количеството води, влизащи в общината чрез
реките Скът, Марла и Бриша. Върху
територията на общината средно годишно
падат 520 – 550 мм валежи. От тях в реките се
отичат само 30%, а останалата част от
валежната водна маса се губи в изпарение.
Следователно
нашите
водни
ресурси
съставляват едва 30% от валежния воден
произход. Този показател е важен за
засушливия характер на климата в района. От
валежните води 20% се оттича в реките и 10%
се просмуква в почвата. За целите на
определянето на водните количества са
използвани данни от Националния институт
по хидрология и метеорология /НИХМ/ за количеството паднали валежи и за дебита на река
Скът в пункт след гр. Бяла Слатина, при с. Търнава на РИОСВ Враца.
Данните показват, че след 2001 г. режимът на реката е силно променен. Дебита на р. Скът има
стабилна тенденция на намаляване през август и септември и леко увеличаване за юни и юли.
Това може да бъде обяснено с нарастването на водоползването за стопански нужди и
количеството паднали валежи.
Подземни води в района са обусловени от характера на геоложкия строеж и
хидроклиматичните условия. Наличието на хоризонтално наслоени пластове от варовици,
пясъчници, мергели и глини, покрити с льос и льосовидни глини, слабо дренирани
благоприятстват акумулиране на значителни количества подземни води. Водоносните
хоризонти в общината са кватернерни. Те са свързани към чакълените отложения и са в
пряка хидравлична връзка с р. Скът. Нивото на подпочвените води на гр. Бяла Слатина край
реката е само на 2 м, а за останалите райони на града се движи между 4-8 м дълбочина. Във
високите части на полупланинските селища те се откриват на дълбочина над 30 м.
Като цяло качеството на подземните води е добро и съдържанието на основните компоненти
не надвишава определените стойности за прага на замърсяване на подземни води. В
заключение можем да кажем, че община Бяла Слатина се нарежда в категорията със средна
обезпеченост с водни ресурси – едно сравнително добро място за българска община.
На територията на общината има изградени общо 17 язовира, 34 рибарници и 2 блата –
общинска собственост. Има 12 броя потенциално опасни язовира, поради остарялото им
техническото състояние. На територията на община Бяла Слатина няма открити източници
на минерални води.
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Ежегодно се извършват огледи на речните корита на р. Скът, р. Марла и р.Бриша и деретата,
преминаващи през населените места на общината. Установено е, че в голяма част те са
обрасли с храсти и дървета, има изхвърлени битови отпадъци, което намалява проводимостта
на речните корита и ги прави потенциално опасни при пълноводие на реките.

3.5.Почвени ресурси и почвено плодородие, горски фонд и
полезни изкопаеми
За развитието на земеделието от особено голямо значение е почвеното богатство. На
територията на община Бяла Слатина преобладават карбонатни черноземни, по-малко
ливадни черноземни, алувиално-ливадни и други почви. Община Бяла Слатина се намира в
белослатинското поле, изградено на повърхността от твърде млади по възраст геоложки
формации – сармат и кватернер.
Сарматът е представен от пясъчници, тъмнослойни варовици, варовити глини. Кватернерът е
застъпен с алувиални (речни) и льосови наслагания. Алувиалните отложения, чакъли и глини
изграждат речната тераса на р. Скът. Мощността им варира до 6-7м’. Речните тераси се
характеризират с неблагоприятни за строителство хидрогеоложки условия поради високите
подпочвени води. Статичните нива на тези води се установяват на дълбочина от 0 до 3 м’ от
повърхността на терена.
Основната съставка на почвената покривка са излужените и лесивирани черноземи, които
следват зонално успоредно на карбонатните черноземи. В южните части на района се срещат
и сиви горски почви. Преобладаващият почвен тип се характеризира със средно до силно
мощен излужен чернозем развит върху тежки глинести минерали. Мощността на хумусния
хоризонт е средно 80 – 130 см. Хумусното съдържание в орния слой се движи в границите 1,9
– 3,5%, което постепенно намалява на дълбочината на почвата.
Преобладаващите черноземни почви са подходящи за отглеждане на зърнено-фуражни
култури и трайни насаждения.
По данни на доклад на НСИ за 2011 г. териториите в общината са, както следва:








Земеделски територии – 479,782 дка (83.8%), в това число 429,995 дка
обработваеми площи (75.1%);
Горски територии – 46,738 дка (8.2%);
Населени места и други урбанизирани територии – 35,269 дка (6.2%);
Водни площи – 6,830 дка ( 1.2%);
Територии за полезни изкопаеми – 1,007 дка (0.2%);
Територии за транспорт и инфраструктура – 2,717 дка (0.5%).

Горският фонд е 8.9% и заема предимно южните участъци на общината. Основната горска
растителност на района е представена с благуново-церови и горунови екосистеми, предимно
с ниска продуктивност. Дървостойте имат предимно издънков произход и неравномерна
структура. Средната им възраст е 50 години, а преобладаващата склопеност – 0.6. В някой
участъци в дървостоя участва и келявият габър, дръжкоцветния дъб и летния дъб и др.
Вторични фитоценози в района се образуват също и от редица храстови и тревни видове –
шипка, глог, трънки, къпини, гъби, ягоди др.
В миналото горските екосистеми са заемали много по-големи площи. Те са покривали почти
изцяло сивите горски и част от черноземните почви. Днес те са разпространени предимно
върху терени неподходящи за селскостопанска обработка. Във връзка с това естествената
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растителност е претърпяла изменения. Селскостопанските ландшафти в района заемат
площите на унищожените благунови и церови екосистеми.
В момента иглолистните гори заемат незначителна част 3,032 дка – бял и черен бор, а
широколистните високостеблени гори са 7,239 дка от територията на общината. През
последните години незаконната сеч се превърна в бедствие за горските терени, което налага в
бъдеще провеждането на залесителни мероприятия с иглолистни и широколистни видове.
Ежегодното залесяване с акация, дъб, топола, липа и други горски видове ще компенсира в
бъдеще тежките загуби на дървесна растителност.
Територията на общината е бедна на полезни изкопаеми, но се срещат залежи на различни
строителни материали (чакъли, пясъци и варовици). В геоложко отношение района е
сравнително добре проучен. Проведени са картировъчни, сеизмични и сондажни
проучвания. Благодарение на сеизмичните проучвания бяха открити в дълбочина
положителни структури, което от своя страна позволи по-късно да се направи и
нефтопроучване на района, което даде положителен резултат. В близост до с. Бърдарски
геран през 1976 г. е открито газо-нефтено находище, което не е разработено.

3.6.Опазване на околната среда и биоразнообразието
На територията на общината, въпреки съществуващата урбанизация и силно антропогенно
въздействие върху околната среда, се е запазила като защитена местността „Китката” в Агино
бранище.
Освен местността „Китката“, по данни от регистъра на Изпълнителна агенция по околна
среда (http://eea.government.bg) съществува защитена зона „Карлуковски карст“ - Защитена
зона по Директива за птиците, която припокрива защитена зона по Директива за
местообитанията с площ от 14 211 хектара. Зоната заема части както в границите на община
Бяла Слатина, така и на общините Мездра, Роман, Луковит и Червен бряг.
Доброто качество на атмосферния въздух е една от жизнено важните характеристики на
качеството на живот на хората. Изключителната чувствителност на общественото мнение
към замърсяване на въздуха налага непрекъснат контрол на концентрациите на основните
показатели, характеризиращи качеството на атмосферния въздух в приземния слой – обща
прах, серен диоксид, азотен диоксид, сероводород, оловни аерозоли, амоняк, фенол, NO, Co.
Контролът на състоянието на атмосферния въздух в района на общината се извършва по
предварително изготвена програма от Мобилната автоматична станция на РИОСВ – Плевен.
За качеството на атмосферния въздух от голямо значение са следните климатични елементи:
слънчево греене и сумарна слънчева радиация, температура на въздуха, влажност, валежи,
посока и скорост на вятъра, тихо време и други. Всички тези фактори влияят на разсейването
и преноса на емитираните вредни вещества във въздушния басейн.
Района на община Бяла Слатина се характеризира с добра радиационна характеристика,
която не стимулира вторични химични реакции за повишаване нивото на замърсяване на
въздуха.
Метеорологичните характеристики въздействат пряко върху разпространението на
замърсителите в атмосферния въздух. Нивото на замърсяване на въздуха се определя, както
от количеството изхвърляни газове от различни източници, така и от характера на
разсейването им в атмосферата. За оценка на възможното замърсяване на въздуха се използва
понятието „потенциал на замърсяване на въздуха”. Той се явява функция от
метеорологичните и топографски параметри, които обуславят преноса и разсейването на
замърсители.
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По този показател, община Бяла Слатина се характеризира с висок потенциал на
замърсяване, тъй като в 77% от дните, вятърът е със средна скорост до 1 м/сек.. В
обобщение, от климатична гледна точка най-неблагоприятен за качеството на въздуха е
зимният сезон, когато е най-голям броя на дните с мъгли и ниското количество слънчева
радиация. Всички тези фактори водят до задържане на замърсители от местни източници в
приземния въздушен слой.
На територията на общината няма действащи големи горивни инсталации.
Поради липса на централно топлофициране почти всяко предприятие има собствена
парнокотелна инсталация на мазут, нафта или твърдо гориво. Най-голяма концентрация на
такива обекти има в гр. Бяла Слатина. До този момент няма газифицирани промишлени и
административни сгради.
Действащите промишлени предприятия в района на общината нямат изградена собствена
система за наблюдение качествата на въздуха.
Няма точна информация за отоплителните инсталации в бита. През последните години се
увеличи броя на домакинствата, използващи твърдо гориво за отопление.
Важни предпоставки за нивото на замърсяване от МПС са гъстотата на пътната мрежа
наличието на пътища от висок клас (автомагистрали) и интензивността на трафика, което не
е характерно за територията на общината. В общинския център транзитното движение е
изнесено частично по обходен път, което решава отчасти проблема с автомобилния трафик.
Ежегодно се актуализира и оптимизира транспортната схема, като са въведени следните
мерки за ограничаване на вредното въздействие на автомобилите върху качеството на
атмосферния въздух:




ограничение на скоростта в населените места;
разширяване пешеходната зона в централната градска част;
ограничаване трафика на автобусния транспорт през населените места.

До този момент не е правена преценка на влиянието на автобусните извънградските превози
и товарния превоз. Независимо от това може да се обобщи, че подвижните източници на
емисии оказват значимо отрицателно въздействие върху качеството на атмосферния въздух в
населените места.
Община Бяла Слатина се характеризира с климатични фактори, обуславящи висок
потенциал на замърсяване на атмосферния въздух (особено през зимния сезон) от местни
източници. Същевременно в пункта за мониторинг на качеството на атмосферния въздух на
РИОСВ – гр. Плевен не са регистрирани стойности на вредни вещества над допустимите
концентрации, а качеството на въздуха бележи тенденция към трайно подобряване.
Локалните инсталации за отопление на сгради са източници на серни окиси, прах и сажди в
атмосферния въздух. Работещите промишлени предприятия не замърсяват въздуха с
наднормени стойности.

3.7.Флора и фауна
Значителна част от обработваемата земя в общината е подходяща за отглеждането на
зърнени, технически и зеленчукови култури, лозя и др. Растителната покривка е обусловена
от сложната физикогеографска и геоморфоложна обстановка.
Най-често срещани дървесни видове са акацията, дъбът, букът, липата, орехът и тополата.
Храстовата растителност е представена от люляк, шипки, глог, смрадлика и бъз. Тревната
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растителност е представена главно от власатка, савина, детелина, лайка, типец и др.
Разнообразието на животински свят е ограничено, в следствие продължителното намаляване
на горските площи и превръщането им в ливади и орни земи.
Фауната е съставена предимно от евросибирски и европейски видове. Ендемичните
животински видове имат ограничен брой. Характерни за бозайниците са степните видове
животни, мишка, заек, лалугер, таралеж, пор и др. От дивеча стопанско значение имат
сърната, дивата свиня и заекът. Типични представители на птичия свят са яребица, фазан,
лястовица, врабец и др. По-голяма част от ландшафтите са ангроногенизирани.
Растителната покривка е обусловена от сложната физикогеографска и геоморфоложка
обстановка. Най-често срещани дървесни видове са акацията, дъбът, букът, липата, орехът и
тополата. Храстовата растителност е представена от люляк, шипка, глог, смрадлика и бъз, а
тревната - главно от властика, савина, детелина, лайка, типец и др. Разнообразието на
животинския свят е ограничено вследствие на продължителното намаляване на горските
площи и превръщането им в ливади и орни земи. Фауната е представена предимно от
различни видове птици, гризачи и влечуги. По-голяма част от ландшафтите са
ангроногенизирани.
В населените места зелената система е почти напълно изградена и относително добре
поддържана. Общата й площ е 1534 дка с 55 861 бр. възрастни дървета, в т.ч. 221 810 бр.
дървета в гр. Бяла Слатина на площ 534 дка. Основната част от зелената система са
самостоятелни площи за неограничено ползване (градски паркове, квартални градинки и
лесопаркове) и озеленени площи покрай улици и площади.
Регистър на вековните дървета на територията на община Бяла Слатина
Таблица 1.
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№

1214

1376

1731
1732
1733
1734
1735
1736
1878

1879

Дървес
ен вид

Населено място

Община

Облас
т

РИОС
В

Възраст,
години

Вис Обиколка,
очи
м
на,
м БЯЛА
СОЦИО-ГЕОГРАФСКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ
Дъб
с. Галиче, м. Бяла
Враца Враца
580
25
7,10
СЛАТИНА
(летен),
Горно ливаде
Слатина
"Данфо
ров
горун"
Дъб
с. Галиче, м. Бяла
Враца Враца
310/290/350/,
22
3.9/3.7/,
(летен),
Манастира
Слатина
260/270/330/,
4.5/3.3/,
10бр
230/250/,
3.4/4.2/,
320/220
3/3.2/,
04.2.2008
Летен
с. Соколаре, в Бяла
Враца Враца
280
18
3,70
дъб
училищната
Слатина
градина
Летен
с. Соколаре, в Бяла
Враца Враца
250
17
3
дъб
училищната
Слатина
градина
Летен
с. Соколаре, в Бяла
Враца Враца
250
18
3
дъб
училищната
Слатина
градина
Летен
с. Соколаре, в Бяла
Враца Враца
260
18
3,20
дъб
училищната
Слатина
градина
Летен
с. Соколаре, в Бяла
Враца Враца
300
17
4
дъб
училищната
Слатина
градина
Летен
с. Соколаре, в Бяла
Враца Враца
400
18
4,80
дъб
училищната
Слатина
градина
Летен
с. Бъркачево, м. Бяла
Враца Враца
320
20
1,30
дъб
Сульова
трап Слатина
имот на Иван
Атанасов
Летен
с. Бъркачево, м. Бяла
Враца Враца
350
21
1,50
дъб
Сульова
трап Слатина
имот на Иван
Атанасов

3.8.Изводи относно природо-географските характеристики на
територията:
Като се вземат под внимание така представените природо-географски характеристики на
територията, могат да се направят следните изводи и препоръки относно бъдещата стратегия
за развитие:
- Почвеното разнообразие и климатичните условия благоприятстват развитието на аграрния
сектор и териротията е с потенциал за развитие на селското стопанство;
- Изложението на терена предполага влиянието на силни ветрове, които изчерпват наличния
воден запас. Затова стратегията може да подкрепи земеделските стопани като ги подпомогне
при закупуването на машини и оборудване, които ограничават и намаляват неблагоприятното
влияние на природните условия (например изграждане на ветрозащитни съоръжения,
съоръжения за напояване/отводняване, закупуване на селскостопанска техника, щадяща
почвите и др.);
- високата степен на замърсеност на атмосферния въздух през някои месеци от годината
предполага насърчаването на проекти за инвестиции в енергоспестяващи технологии, които
оказват положително въздействие върху опазването на околната среда;
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- горският фонд на територията на МИГ е твърде ограничен – под 10%, затова включването
на мерки в стратегията, насочени към инвестиции в горските масиви на този етап е
нецелесъобразно.

3.9.Култура
3.9.1.Читалища
Основно културната политика в общината се осъщестява чрез дейността на читалищата. На
територията на община Бяла Слатина развиват дейност 14 читалища в почти всички
населени места.
Таблица 2.
Рег. №
57
1107
1224
1395
1495
1667
1791
1907
1922
1993
2113
2185
2212
3209

Име на читалище

"Развитие-1892"
"Съединение 1923"
"Зора-1904"
"Напредък 1898"
Народно читалище Съзнание 1919
Народно читалище Напредък- 1897
"Христо Ботев-1927"
"Просвета 1926"
"Н.Й.Вапцаров-1920"
Васил Левски 1899
Събуждане
Просвета-1927-Враняк
Просвета 1910
Просвета - 1930

Град/село
ГРАД БЯЛА СЛАТИНА
СЕЛО БЪРДАРСКИ ГЕРАН
СЕЛО ГАБАРЕ
СЕЛО ТЪРНАВА
СЕЛО БЪРКАЧЕВО
СЕЛО ПОПИЦА
СЕЛО КОМАРЕВО
СЕЛО АЛТИМИР
СЕЛО СОКОЛАРЕ
СЕЛО ТЪРНАК
СЕЛО ТЛАЧЕНЕ
СЕЛО ВРАНЯК
СЕЛО ГАЛИЧЕ
СЕЛО БУКОВЕЦ

Народните читалища на територията на общината освен като основни културни средища са
разнообразили своята дейност като са се превърнали в центрове за обмяна на информации
чрез компютъризация, традиционни и нови прояви, концерти, лекции, беседи, изложби.
След приключване на Програмата „Глобални библиотеки“ 2009-2013 осем читалищни
библиотеки успешно продължават да работят под методическото ръководство на учредената
неправителствена организация в обществена полза през 2013 г. Фондация „Глобални
библиотеки – България” - приемник на целите и рeзултатите на Програма “Българските
библиотеки – място за достъп до информация и комуникация за всеки”, изпълнявана в
България в периода 2009 – 2013 г. ( НЧ „Развитие- 1892”(от 2009 г.), НЧ „Зора-1904” с.
Габаре(от 2009 г.), НЧ „Н. Й. Вапцаров-1920” с.Соколаре (от 2009 г.), НЧ „Напредък-1898”
с.Търнава (от 2009 г.), НЧ „Съзнание-1919” с.Бъркачево (2010 г.), НЧ „Съединение-1923”
с.Бърдарски геран (от 2011 г.), НЧ „Напредък-1897” с.Попица (от 2011 г.), НЧ „Васил
Левски-1899” с.Търнак (от 2011 г.).
На територията на община Бяла Слатина към читалищата функционират самодейни състави
и групи за автентичен български фолклор, танцови формации, вокални групи, театрални
състави. Всички те налагат своето активно присъствие и дават приноса си за разгръщане на
широк спектър от разнообразни културни инициативи в общината. Признание за това са
постижения, награди и отличия на общински, областни, национални и международни
прегледи и фестивали
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Всяка година читалищата в община Бяла Слатина разработват и представят „Предложения за
дейността и празничните чествания и изяви”. Те стават част от Общинския културен
календар. Освен традиционните дати всяка година има различни акценти. За 2016г. найважни събития и значими прояви са:
Таблица 3.
Дата на
Място на
провеждане провеждане
01.01.2016 г.
05.01.2016 г.

06.01.2016 г.
06.01.2016 г.

07.01.2015 г.
14.01.2016 г.

1015.01.2016г.

21.01.2016 г.
21.01.2016 г.

Наименовани Организатор
е на
събитието
МЕСЕЦ ЯНУАРИ
Църквата
Васильовден
Църковно
„Св.Параскева”
настоятелство
На територията на 100 г. От
НЧ „ Напредък
с. Търнава
рождението на 1898”, Кметство
Иван Тодоров- и ОУ „Хр.
Горуня;
Ботев”
разкази и
спомени на
негови
съвременници
Църквата
Богоявление
Църковно
„Св.Параскева”
настоятелство
Населените места
168г.от
Читалища,
в общината
рождението на училище
Христо Ботев”Творчеството
на Ботев”
Църквата
Ивановден
Църковно
„Св.Параскева”
настоятелство
НЧ „Събуждане”
Ден на
НЧ
с. Тлачене
читалището
„Събуждане”
116 години
НЧ „НапредъкСбирка с
Библиотекаря,
1897”
младежи,
помощника и
с.Попица
излъчване на
дамски клуб
пезен-тация за
биографията
на автора и
най популярните
му
произведения.
12.01./ 140 г.
от рождението
на Джек Лондон –
американски
писател (18761916
МБАЛ–АГО
Ден на
Община Бяла
Бяла Слатина
родилната
Слатина
помощ
Населените места
Ден на
Населените
в общината
родилната
места в

Лице за
контакти
/телефон,e-mail/
0889493137
0896 850422
chital_napredak@a
bv.bg

0889493137
Председатели на
читалищата

0889493137
Даринка Лакова
0879/807648
valeria_16@abv.bg
napreduk1897@ab
v.bg

Дирекция
„Хуманитарни
дейности и интегр
Председателите
на читалищата
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СЛАТИНА

10.02.2016 г.

14.02.2016 г.

помощ- Бабин общината
ден
МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ
В църквата
Свети
НЧ„Напредък
Харалампий1898”; ПК
ден на пчеларя „Здравец”;
Кметство с.
Търнава
Населените места
„Трифон
Населените
в общината
Зарезан” и „
места в
Св. Валентин” общината

14.02. 2016
г.

Площад „Цола
Драгойчева”– гр.
Бяла Слатина

„Св.Валентин”
- ден на
влюбенитепразник с
много
забавление
Ден на лозаря

Община Бяла
Слатина

14.02.2016 г.

Населени места

06.02.2016 г.

с. Бърдарски геран

Фестивал
Фършанги

15.02.2016 г.

НЧ „Развитие1892” гр. Бяла
Слатина – Зала 18

19.02.2016 г.

СОУ „Васил
Левски” гр. Бяла
Слатина

Поетични
четения под
надслов „За
виното и
любовта”
Патронен
празник на
училището

Народно
читалище
„Съединение1923“ – с.
Бърдарски
геран
Читалище
„Развитие1892”

19.02.2016 г.

Населени места в
общината

Обесването на
Васил Левски

19.02.2016 г.

Библиотеката при
НЧ ”Васил Левски
1899”
с. Търнак

20.02.2016 г.

НЧ „Събуждане”
с. Тлачене

22.02.2016 г.

Площад, с.
Алтимир

Патронен
празник на
НЧ”В.Левски
1899”
Рецитал на
група за
литературно
четене при
Читалището
Работилница за
изработване на
мартеници
Сирни
заговезни –

Читалища,
Кметства,
Пенс. клубове

0896 850422
chital_napredak@ab
v.bg
Председатели на
читалищата и
пенсионерските
клубове
Дирекция
„Хуманитарни
дейности и
интеграция”
0915/882-142
Председатели на
читалищата и
пенсионерските
клубове
Ирина Босилкова
0887592145
saedinenie.1923@g
mail.com

+35991583015
razvitie@mail.bg

СОУ „В.
Левски”
гр.Бяла
Слатина
Читалището,
Пенсионерски
клуб
НЧ”Васил
Левски 1899”

СОУ „В. Левски”
гр.Бяла Слатина
0915 8 2081

Читалище,
пенсионерск
и клуб
Читалище
Просвета-

Даринка Лакова
0879/807648
valeria_16@abv.bg
prosveta19261972@a
bv.bg

Председатели на
читалища
Теменужка
Недкова
Тел:0888464826
chitalishte_1899@ab
v.bg
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въстановка
обичай
„Мартенички
бели и червени”
– изложба на
ръчно
изработени
мартеници
230 г. от
рождението на
Вихлем Грим

1926” с.
Алтимир
Читалище
„Развитие1892”

22.02.2016 г.

НЧ „Развитие1892” гр. Бяла
Слатина –
Художествена
галерия

24.02.2016 г.

НЧ „ Съзнание
1919” с.
Бъркачево –
библиотека

27.02.2016 г.

НЧ ”Васил
Левски 1899”
с. Търнак

01.03.2016 г.

Площад „Цола
Драгойчева”– гр.
Бяла Слатина

01.03.2016 г.

Населените места
в общината

Баба Марта

Председател
ите на
читалищата

01.03.2016 г.

НЧ „Развитие1892” гр. Бяла
Слатина –
театрален салон

Концерт на
самодейни
колективи от
Община Бяла
Слатина по
случай „Денят
на самодееца”
Областен и
зонален етап на
ученически
игри

НЧ
„Развитие1892”
Община Бяла
Слатина

Тържествена
церемония и
концерт по
случай
Националния
празник на
Република
България
Национален

Община Бяла
Слатина

Март 2016 г. гр. Враца

03.03.2016 г.

Площад „Цола
Драгойчева” гр.
Бяла Слатина

03.03.2016 г.

Населените места

+35991583015
razvitie@mail.bg

библиотеката Малина Цолова –
секретар
0885744138,
saznanie1919@abv.b
g
читалище
Теменужка Недкова
Тел:0888464826
chitalishte_1899@ab
v.bg

Изложба на
ръчно
изработени
мартеници от
арт
работилницата
към
читалището.
МЕСЕЦ МАРТ
Баба Марта
Община Бяла
Слатина

РИО Враца и
експерт
МФВС за
област Враца

Читалищни

Дирекция
Хуманитарни
дейности и
интеграция”
0915/882-142;
0915/882-151
Председатели на
чита-лищата и
пенсионер-ските
клубове
Председатели на
чита-лищата и
пенсионер-ските
клубове

Дирекция
Хуманитарни
дейности и
интеграция”
0915/882-142;
0915/882-151
Дирекция
Хуманитарни
дейности и
интеграция”
0915/882-142;
0915/882-151
Председателите
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в общината

празник на
България по
случай
освобождението
от турско
робство
Международен
ден на жената

настоятелств
аи
Кметовете на
кметства

Председате
лите на
читалищат
а
читалищет
о

08.03.2016 г.

Площад „Цола
Драгойчева” гр.
Бяла Слатина

08.03.2016 г.

Населените места
в общината

Международен
ден на жената

1020.03.2016 г.

НЧ „Напредък1897”
с.Попица
Населените места
в общината

Седмица на
класическата
музика
Празник на
пролетта

27.03.2016 г.

НЧ “Зора1904“с.Габаре

Международен
ден на театъра

27.03.2016 г.

с. Бърдарски
геран

Великден

22.03.2016 г.

01.04.2016 г.

НЧ „Зора-1904„
с. Габаре

01.04.2016 г.

Населените места
в общината

04.04.2016 г.
23.04.2016 г.

Различни
инициативи в
парка и ОДЗ „В.
Ташевска“

04.04.2016 г.
– 08.04.2016

НЧ „Развитие1892” гр. Бяла

Община Бяла
Слатина

Читалищни
настоятелс
тва и
Кметовете
на кметства
НЧ “Зора1904“с.Габ
аре
Народно
читалище
„Съединен
ие-1923“ –
с.
Бърдарски
геран

МЕСЕЦ АПРИЛ
„Ден на хумора НЧ „Зораи шегата„
1904„
СОУ
„Хр.Ботев„
Международен
Председате
ден на детската ли на
книга
читалищат
аи
пенсионерс
ките
клубове
Маратон на
НЧ„Напред
четенето;
ък1898”,
Походът на
ОУ
книгите;
„Хр.Ботев”
Седмица на
; Кметство;
детската книга
ОДЗ
Детски
Читалище
празници по
„Развитие-

Кметовете на
кметства

Дирекция
„Хуманитарни
дейности и
интеграция”
0915/882-142;
0915/882-151
Председатели на читалищата и пенсионерските клубове
Napreduk1897@abv.bg
Председателите на
читалищата и
Кметовете на
кметства
0889255855
stasi_83_1983@abv.bg
Станислава Цветкова
Ирина Босилска
0887592145
saedinenie.1923@gmail
.com

0889255855
stasi_83_1983@abv.bg
Станислава Цветкова
Председателите на
читалищата

0896 850422
chital_napredak@abv.b
g

+35991583015
razvitie@mail.bg
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г.

Слатина –
Художествена
галерия
Населените места

повод
Международния
ден на детската
книга:

Световен ден на
здравето

1892”
Читалищните
Читалищата настоятелства

07.04.2016 г.

МБАЛ,
Медицински
центрове, здравни
кабинети

08.04.2016 г.

Населени места

Международен
ден на ромите

Община
Бяла
Слатина
И
читалищата

14.04.2016 г.

ОУ
”Г.С.Раковски”
с.Търнак

Патронен
празник на
ОУ”Г.С.Раковск
и” с.Търнак

20.04.2016 г.

Населените места
в общината

140 г. от
Априлското
въстание

22.04.2016 г.

НЧ „ Просвета1926”
с. Алтимир
Населените места
в общината

Среща с
поетесата
Пелагия Въшин
Лазаров ден,
Цветница и
Кумичане

ОУ
”Г.С.Раковс
ки „
НЧ”В.Левс
ки 1899”
Председате
ли на
читалищата
и
пенсионерс
ките
клубове
Читалищет
о

25.04.2016 г.

НЧ„Развитие1892” гр. Бяла
Слатина –
Художествена
галерия

25.04.2016 г.

НЧ „Развитие1892” гр. Бяла
Слатина –
театрален салон
НЧ „В.Левски
1899”
с. Търнак

Изложба на
писани яйца,
обредни
хлябове и
козунаци
„Червен червен
Великден”
Великденски
концерт

2324.04.2016 г.

2528.04.2016 г.

Великденска
изложба

Община
Бяла
Слатина

Дирекция
Хуманитарни
дейности и
интеграция”
0915/882-142;
Дирекция
Хуманитарни
дейности и
интеграция” 0915/882142;0915/882-151
Читалищните
настоятелства
Виолета Кръстева
GSM 0879807754
Krasteva84@abv.bg
Председателите на
читалищата

prosveta19261972@ab
v.bg

Председате
ли на
читалищата
и
пенсионерс
ките
клубове
НЧ
„Развитие1892”

Председателите на
читалищата

Читалище
„Развитие1892”

+35991583015
razvitie@mail.bg

НЧ
„В.Левски
1899”
с. Търнак;

Виолета Кръстева
GSM 0879807754
Krasteva84@abv.b

+35991583015
razvitie@mail.bg
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2529.04.2016 г.

НЧ „Развитие1892” гр. Бяла
Слатина –
Библиотека

26.04.2016 г.

р. Скът
с. Търнава

27.04.2016 г.

В църквата и
централен парк
с. Търнава

27.04.2016 г.

Населените места
в общината

0102.05.2016 г.

Църквата
„Св.Параскева”

Май 2016 г.

Населените места
в общината

01.05.2016 г.

НЧ „Просвета1926”
с. Алтимир

05.05.2016 г.

гр. Бяла Слатина

Кметство;
ОУ „Г. С.
Раковски”
ЦДГ
„Детелина”
филиал с.
Търнак
Читалище
„Развитие1892”

Библиотечна
седмица по
случай Международния ден на
книгата – ден на
отворе ните
врати –
читателите се
запознават с
работата на
библиотекарите
и ползват
услугите на
библиотеката
безплатно
„Нарисувай
НЧ
своя Великден” „Напредък
1898”;
ОУ „Хр.
Ботев”
с. Търнава
Великденска
НЧ
изложба на яйца „Напредък
и великденско
1898”;
дърво
Кметство
с. Търнава
150 години от
Председате
рождението на
ли на
Пенчо
читалищата
Славейков
МЕСЕЦ МАЙ
Възкресение
Църковно
Христово
настоятелст
Велик водосвет во
Великден
Председате
ли на
читалищата
Пенсионерс
ките
клубове
Кметове на
кметства
„Пролетна
НЧ
магия” „Просветаизложба
1926”
с. Алтимир
Международен
Община

+35991583015
razvitie@mail.bg

0896 850422
chital_napredak@abv.b
g

0896 850422
chital_napredak@abv.b
g
Председателите на
читалищата

0889493137
Председателите на
читалищата

Prosveta19261972@ab
v.bg
Дирекция
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ден на хората с
увреждания

Бяла
Слатина

06.05.2016г.

Паметика на
загиналите във
войните

Ден на
храбростта и
българската
армия

Община
Бяла
Слатина

09.05.2016 г.

НЧ „Развитие1892” гр. Бяла
Слатина –
Площад „Цола
Длагойчева”
Населени места
Читалищата в
общината

Ден на Европа

Община
Бяла
Слатина и
училищата
читалища

Професионален
празник на
библиотекаря

14.04.2016 г.

НЧ „Развитие1892” гр. Бяла
Слатина

XVI I
Общински
фестивал на
детската песен
„Златно петле”

1624.05.2016 г.

НЧ „Развитие1892” гр. Бяла
Слатина

Майски
културни
празници по
програма
/Театрални
постановки,
концерти и др./

Библиотеки
те към
Народните
читали-ща
в общината
НЧ
„Развитие1892”
Община
Бяла
Слатина
Община
Бяла
Слатина
НЧ
„Развитие1892”

Май 2016 г.

Площад „Цола
Драгойчева” гр.
Бяла Слатина

Май 2016 г.

Ореш

Общинска
асамблея на
детското и
ученическо
творчество
Събор на
католиците в
Ореш

Май 2016 г.

Каварна

Международен
фестивал в
Каварна „С
България в
сърцето“

17.05.2016 г.

НЧ „Напредък

Откриване на

11.05.2016 г.

Хуманитарни
дейности и
интеграция”
0915/882-142
Дирекция
Хуманитарни
дейности и
интеграция”
0915/882-142;
Дирекция
Хуманитарни
дейности и
интеграция” 0915/882142;0915/8
Дирекция
Хуманитарни
дейности и
интеграция”
0915/882-151;
НЧ „Развитие-1892”
0915/830-15
община Бяла Слатина
0915/882-142;

Дирекция
Хуманитарни
дейности и
интеграция” 0915/882142;0915/882-151
Секретар на НЧ
„Развитие-1892”
0915/830-15
razvitie@mail.bg
Община,
Дирекция
училища
Хуманитарни
дейности и
интеграция”
0915/882-151/154
НЧ
Ирина Босилкова
„Съединени 0887592145
еsaedinenie.1923@gmai
1923”,Кмет l.com
ство
Бърдарски
геран
НЧ
Ирина Босилкова
„Съединени 0887592145
е-1923”
saedinenie.1923@gmai
Кметство
l.com
Бърдарски
геран
НЧ
0896 850422
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1898”
с.Търнава

изложба
„Търнава в
стари снимки”
Ден на
българския
спорт-групов
крос, велопоход

„Напредък
1898”
с.Търнава
Община
Бяла
Слатина

chital_napredak@abv.b
g

17.05.2016 г.

Местността
„Лесопарка”

18.05.2016 г.

гр.Бяла Слатина

Общински
конкурс за
млади поети
„Николай
Хрелков”

Община
Бяла
Слатина

19.05.2016 г.

Парка в с.
Търнава

Изработване на
хвърчила

20.05.2016 г.

Стадиона в с.
Търнава

23.05.2016 г.

с.Драшан

24.05.2016 г.

Площад „Цола
Драгойчева” гр.
Бяла Слатина

Спортен
празниксъстезания с
хвърчи-ла, игри
от детството с
дядо и баба
Събор на
селото.
Тържествена
церемония и
шествие по
случай 24 май –
Ден на
славянската
писменост и на
българската
просвета и
култура:
- Присъждане
Наградата на
Бяла Слатина

НЧ
„Напредък
1898”
с.Търнава
НЧ „Напредък
1898”
с.Търнава

24.05.2016 г.

Населените места
в общината

24.05.2016 г.

с. Галиче

29.05.2016 г.

Местността
„Лесопарка”

31.05.2016 г.

НЧ „Зора-1904”
с. Габаре

Ден на
славянската
писменност и и
на българската
просвета и
култура
Абитуриентски
празник
Национален ден
на природните
паркове
Световен ден на
ООН против

Дирекция
Хуманитарни
дейности и
интеграция”
0915/882142;0915/882-151
Дирекция
Хуманитарни
дейности и
интеграция”
0915/882142;0915/882-151
0896 850422
chital_napredak@abv.b
g
0896 850422
chital_napredak@ab
v.bg

Кметство
с.Драшан
Община Бяла
Слатина
Учебните
заведения
НЧ „Развитие1892”

22.05.2015 г.

Председатели
на читалищата
и
пенсионерскит
е клубове

Председателите на
читалищата

НЧ „Просвета1910”
Община Бяла
Слатина

Петър Станчулов
0899/515074
Красимир
Караджов
0915/882-169;
0889255855
Stasi_83_1983@abv

НЧ „Зора1904”

Дирекция
Хуманитарни
дейности и
интеграция”
0915/882142;0915/882-151
Секретар на НЧ
„Развитие-1892”
0915/830-15
razvitie@mail.bg
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01.06.2016 г.

Площад „Цола
Драгойчева” гр.
Бяла Слатина

тютюнопушенет с. Габаре
о (местно
значение)
МЕСЕЦ ЮНИ
Международен
Община Бяла
Ден на детето
Слатина
„Детско шоу”

01.06.2016 г.

Населени места в
общината

Международен
Ден на детето

01.06.2016 г.

Община Враца

02.06.2016 г.

Училища, носещи
името на Христо
Ботев
Местността
„Прапора”
Алтимир

2 юни - Денят
на Ботев и на
загиналите за
свободата и
независимостта
на България
Ден на Ботев и загиналите за
свободата на България
Патронен празник
Поход и
Кметство,
поднасяне на
Читалище
цветя на
лобното място
на Стоян
Войвода
Събор на
НЧ „ Просвета
с.Галиче
– 1910”
Изложба
НЧ „Просветадървомоделизъ 1910”, с.
м на клуба при
Галиче
Читалището
Ден на Бащата
НЧ
”Н.Й.Вапцаро
в”
с. Соколаре
Сдружение
„Първи юни”
„Св. Дух”
НЧ”Съзнание1
Събор на
919”
с.Бъркачево
и Кметството
Театрална
НЧ
работилница;
„НапредъкТрадиции,
1898”
фолклор,
с. Търнава
обичаи;
Филмово лятокино на открито
Честване на 410 НЧ”Просветаг. с. Комарево
1926”,
Кметство и

03.06.2016 г.

12.06.2016 г. с.Галиче
1317.06.2016 г.

с. Галиче

16.06.2015 г.

Гр. Плевен

20.06.2016 г.

с.Бъркачево

20.06.2016 г.

НЧ „Напредък1898”
с. Търнава

24.06.2016 г.

НЧ”Просвета1926”
с. Алтимир

Председателит
е на НЧ и
Кметове на
кметства
Община Бяла
Слатина

.bg

Дирекция
Хуманитарни
дейности и
интеграция”
0915/882142;0915/882-151

0915/882-116

Училищни
настоятелства и
община
kmetstvoaltimir@ab
v.bg

Кмет на Кметство
с.Галиче
Петър Станчулов
0899/515074
инж. Йошка
Цветкова
0897590817

Кмет на кметство
с.Бъркачево
0896 850422
chital_napredak@ab
v.bg

Нина Нинова
prosveta19261972@
abv.bg
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Еньовденритуала
„Здравей лято”традиционно
посрещане на
лятната
ваканция за
четвърта
поредна година
Празнични дни
по повод
обявяването на
Бяла Слатина за
град

пенсионерски
клуб
с. Алтимир
Читалищата

24.06.2016 г.

Населени места

24.06.2016 г.

Гр. Бяла Слатина

2427.06.2016 г.

Площад „Цола
Драгойчева” гр.
Бяла Слатина

Юни 2016 г.

На полето, с.
Търнава

Откриване на
жътвата- ритуал

Юни 2016 г.

Площада в с.
Алтимир

ЮниАвгуст
2016 г.

НЧ ”Просвета1926”
с. Алтимир

0125.07.2016 г.

НЧ „Зора-1904„
с. Габаре

90г. от
основаване на
НЧ”Просвета1926” с.
Алтимир
Летни
Читалище
занимания за
ученици
МЕСЕЦ ЮЛИ
Летни
НЧ „Зоразанимания
1904„
с. Габаре

01.07.2016 г.

НЧ
"Н.Й.Вапцаров"
с. Соколаре

11.07.2016 г.

НЧ „Зора-1904„
с. Габаре

15.07.2016 г.

НЧ” Н.Ѝ.
Вапцаров-1920”
с.Соколаре

Откриване на
най-вкусното
лято „Ден на
шоколада”
115 г. от
рождението на
Илия Бешковкарикатурист и
илюстратор
Международна
година на
бобовите
растенияпрезентация на
тема „Бобъттрадиционна

Община Бяла
Слатина

Община Бяла
Слатина
НЧ „Развитие1892”
гр.Бяла
Слатина
НЧ„Напредък
1898”
Кметство; ПК
„Здра-вец” и
земеделски
кооперации
НЧ”Просвета1926”
с. Алтимир

Читалище

НЧ „Зора1904„
с. Габаре
Читалище

Читалищни
настоятелстав
Дирекция
Хуманитарни
дейности и
интеграция”
0915/882142;0915/882-151
Дирекция
Хуманитарни
дейности и
интеграция”
0915/882142;0915/882-151
0896 850422
chital_napredak@ab
v.bg

Нина Нинова
prosveta19261972@
abv.bg
Нина Нинова
prosveta19261972@
abv.bg
0889255855
stasi_83_1983@abv
.bg
Станислава
Цветкова
инж. Йошка
Цветкова
0897590817
0889255855
stasi_83_1983@abv
.bg
Станислава
Цветкова
инж. Йошка
Цветкова
0897590817
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27.07.2016 г.

Библиотека при
НЧ „Просвета1926”
с. Алтимир

29.07.2016 г.

НЧ” Н.Ѝ.
Вапцаров-1920”
с.Соколаре

Юли 2016 г.

ЮлиАвгуст
2016г.

Библиотека при
НЧ „Просвета1926”
с. Алтимир
НЧ „Събуждане
1900”
с. Тлачене

ЮлиАвгуст
2016г.

НЧ „Хр. Ботев1927” – с.
Комарево

българска
храна”
Детска изложба
„Аз съм
фотограф!”,
посветена на
170 г. от
рождението на
Георги ДанчовЗографина.
230г. от
рождението на
Вихелма Гримлитературно
четене и
презентация на
приказка от
братя Грим
120 г. от
рождението на
Арчибалд
Кронин-витрина
Летни
занимания с
малки и големи
– рисуване,
моделиране,
апликиране и
др.
Летни
занимания в
читалището на
теми
1. Всяка събота
– запознаване с
история та,
културата,
традициите и
др. на държа
вите по света,
със света на
растенията и
животните и
всичко, което
ни заобикаля.
2. Всяка неделя„Кино в
библиотеката” –
ще избираме
заедно филмите.
3. Прочети ми
приказка” –
Доброволци от
Пенсионерски

НЧ „Просвета1926”
с. Алтимир

Prosveta19261972
@abv.bg

НЧ” Н.Ѝ.
Вапцаров1920”
с.Соколаре

инж. Йошка
Цветкова
0897590817

НЧ „Просвета1926”
с. Алтимир

Prosveta19261972
@abv.bg

НЧ
„Събуждане
1900” с.
Тлачене

0879807648
Дарина Лакова

Читалището

В.Борисова
0894318086
uisi2007@abv.bg
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Юли –
Август
2016 г.

с. Бърдарски
геран

01.08.2016 г.

Детска площадка
с. Алтимир

07.08.2016 г.

читалището
с. Търнава

1320.08.2016 г.

Пред читалището
с. Търнава

15.08.2016 г.

НЧ”Просвета1930”
с.Буковец
Площада на
с. Габаре

15.08.2016 г.

15.08.2016 г.

Църква
с. Тлачене

16.08.2016 г.

Читалището
с. Алтимир

м. Август

Несебър

клуб „Здраве” и
родители ще
четат приказки
и произведения
от известни
автори на
децата.
Летен кампус

НЧ
„Съединение1923”

МЕСЕЦ АВГУСТ
Ден на
НЧ „Просветаградинаря (за
1926”
деца)
с. Алтимир
80 години от
НЧ„Напредък
рождението на
1898”
Стефан Цаневс. Търнава
постановка на
Театрален
колектив
„Ехо в родния
Община Б.
край – Георги
Слатина
Горелски”,
Кметство с.
Общински
Търнава
фолклорен
НЧ„Напредък
фестивал
1898”
Библиотечна
Читалищното
седмица за най- настоятелство
малките.
Успение
Кметство
Богородично
с.Габаре
Курбан на село НЧ„ЗораГабаре
1904„
Ден на църквата
„Св. Успение
Богородично”
(Голяма
Богородица).Ку
рбан и водосвет.
90 г. от
рождението на
Богдан
Николовисторик,
археолог и
краевед, роден в
с. Алтимир
VI Световен
шампионат по
фолклор "World
Folk 2016" (18 28 Август 2016)

НЧ
„Събуждане
1900” с.
Тлачене

Ирина Босилкова
0887592145
saedinenie.1923@g
mail.com
Prosveta19261972
@abv.bg
0896 850422
chital_napredak@ab
v.bg

0896 850422
chital_napredak@ab
v.bg

Иван Стоянов
0888890029
0889255855
stasi_83_1983@abv
.bg
Станислава
Цветкова
0879807648
Дарина Лакова

НЧ „Просвета1926”
с. Алтимир

Prosveta19261972
@abv.bg

Община Бяла
Слатина
НЧ „Развитие”

Дирекция
Хуманитарни
дейности и
интеграция”
0915/882-142;
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27.08.2016 г.

28.08.2016 г.
29.08.2016 г.

Август 2016
г.
06.09.2016 г.

читалището
с. Търнава

80 години от
НЧ„Напредък
рождението на
1898”
Радослав
с. Търнава
Линковскипоетична вечер
Населени места
130 г. от рождението на Дора
Габе – българска писателка и
преводачка
с. Бърдарски
„Балът“ - жив
НЧ
геран
музей на
„Съединениефолклора и
1923”
традицията
Читалището
130 г. от
НЧ „Просветас. Алтимир
рождението на
1926”
Дора Габе
с. Алтимир
МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ
Войнишки
131 г.от
Община Бяла
паметник гр. Бяла Съединението
Слатина
Слатина
на България
НЧ „Развитие”

06.09.2016 г.

Населените места
в общината

131 г.от
Съединението
на България

Читалищни
настоятелства
и Кметовете
на кметства
Читалище
„Развитие1892”

12.09.2016 г.

Читалище
„Развитие-1892”
гр. Бяла Слатина
– Художествена
галерия

септември
2016 г.

Площад „Цола
Драгойчева”
гр. Бяла Слатина

Откриване на
изложба –
живопис.
Представяне на
гостуваща
галерия.
Панаирни дни
на община Бяла
Слатина
Ден на Бяла
Слатина

15.09.2016 г.

Училищата на
територията на
общината

Първи
училищен
звънец

Община Бяла
Слатина

16.09.2016 г.

Читалище
„Развитие-1892”
гр. Бяла Слатина

Общински
фестивал на
шлагерната

Читалище
„Развитие1892”

Община Бяла
Слатина
НЧ „Развитие”

НЧ „Развитие”
+35991583015
razvitie@mail.bg
0896 850422
chital_napredak@ab
v.bg
Председатели на
Ирина Босилкова
0887592145
saedinenie.1923@g
mail.com
Prosveta19261972
@abv.bg
Дирекция
Хуманитарни
дейности и
интеграция”
0915/882-142;
НЧ „Развитие”
+35991583015
razvitie@mail.bg
Населените места в
общината

+35991583015
razvitie@mail.bg

Дирекция
Хуманитарни
дейности и
интеграция”
0915/882-142;
НЧ „Развитие”
+35991583015
razvitie@mail.bg
Дирекция
Хуманитарни
дейности и
интеграция”
0915/882-142;
0915/882-151
+35991583015
razvitie@mail.bg
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– театрален салон

песен
„Цепелина”
„Кухнята на
търнавченката”кулинарен
празник

17.09.2016 г.

В парка с.
Търнава

22.09.2016 г.

Населените места
в общината

25.09.2016 г.

Библиотеката при
НЧ „Просвета1930” с. Буковец

26.09.2016 г.

Населени места

Септември
2016 г.

Площад „Цола
Драгойчева”

Септември
2016 г.

Стадион
„Чавдар”- гр.
Бяла Слатина

НЧ „Напредък
1898”,
Кметство, ПК
„Здра-вец” и
земеделски
кооперации с.
Търнава
Тържества по
Читалищни
случай Деня на настоятелства
независимостта и Кметовете
на България
на кметства
Есенен празник- НЧ „Просветадаровете на
1930”
есента изложба с. Буковец
от природни
дарове, които
есента ни
поднася.
130 години от
Председателит
рождението на
е на
Ран Босилек
читалищата
Седми
Община Бяла
общински
Слатина и
фестивал на
Пенсионерски
пенсионерските клубове
клубове
Общински
Община Бяла
футболен
Слатина
турнир

Септември
2016 г.

Населени места

Закриване на летните занимания

01.10.2016 г.

Община
Бяла Слатина
Населените места
в общината

10.10.2016
г.16.10.2016 г.

НЧ „Развитие1892” гр. Бяла
Слатина –

14.10.2016 г.

Църква „Св.
Параскева”
гр.Бяла Слатина

МЕСЕЦ ОКТОМВРИ
Отбелязване на Община Бяла
международния Слатина и
ден на
Пенсионерски
възрастните
клубове
хора
читалища
Организиране и
провеждане на
международен
пленер –
Живопис и
скулптура.
Литургия
Св. Преподобна
Параскева

Читалище
„Развитие1892”

Църковно
настоятелство

0896850422
Chital_napredak@a
bv.bg

Населените места
в общината
Иван Стоянов
0888890029

0896850422
Chital_napredak@a
bv.bg
Дирекция„Хумани
тарни дейности и
интеграция”
0915/882-142;
Дирекция
Хуманитарни
дейности и
интеграция”
0915/882142;0915/882-151
Председатели на
читалищата
Дирекция
Хуманитарни
дейности и
интеграция”
0915/882-142;
Читалищни
мнастоятелства
35991583015
razvitie@mail.bg

0889493137
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19.10.2016 г.

Библиотеката при
НЧ „Съзнание
1919”
с. Бъркачево
НЧ „Развитие1892” гр. Бяла
Слатина –
Художествена
галерия

2530.10.2016 г.

НЧ ”Напредък1897”
с.Попица

26.10.2016 г.

с.Тлачене

Събор на
с.Тлачене

27.10.2016 г.

Площада
с.Алтимир

Събор на с.
Алтимир

31.10.2016 г.

НЧ ”Напредък1898”
с.Търнава

15.10.2016 г.

01.11.2016 г.

01.11.2016 г.
01.11.2016 г.

5-6.11.2016 г.

18-20.11.2016 г.

20.11.2016 г.

160 г. от
рождението на
Оскар Уайлд

НЧ „Съзнание
1919”
с. Бъркачево

Откриване на
изложба –
живопис и
скулптура
с творби от
пленера
Събор на
с.Попица

Читалище
„Развитие1892”

Кметство,
Читалище
учители и
ученици
НЧ
„Събуждане”
Кметство
Кметство
НЧ „Просвета26”
ЧН и Кметство
с.Търнава

Ден на
с.Търнава –
празничен
концерт
МЕСЕЦ НОЕМВРИ
НЧ „РазвитиеДен на
НЧ „Развитие1892” гр. Бяла
народните
1892” Община
Слатина –
будители –
Бяла Слатина
театрален салон
концерт на
съставите при
Читалище
„Развитие-1892”
НЧ”Зора-1904”
Събор на
Читалището,
с.Габаре
с.Габаре
Кметството
Населените места Ден на
Читалищни
в общината
народните
настоя-телства
будители
и Кметове-те
на кметства
Училища
НЧ” Н.Ѝ.
Събор на
Пенсионерски
Вапцаров-1920”
с.Соколаре
клуб,Читалищ
с.Соколаре
е,
Кметство
НЧ ”Васил
Левски-1899”
с.Търнак

Събор на
с.Търнак

Площада
с.Буковец

Събор на с.
Буковец

Малина Цолова
0885744138,
sasaznanie1919@ab
v.bg
35991583015
razvitie@mail.bg

Кмет на кметство
с.Попица
Кмет на кметство
с.Тлачене
Кмет на кметство
с. Алтимир
Кмет на кметство
с.Търнава

0915/8-30-15

Кмет на кметство
с.Габаре
Населените места
в общината

инж. Йошка
Цветкова
0897590817
ioshka.1970@abv.b
g
НЧ ”Васил
Теменужка
Левски-1899”
Недкова
Кметство
Тел:0888464826
с.Тър
chitalishte_1899@a
накЦДГ”Детел bv.bg
ина”-филиал
.Търнак,
ОУ с.Търнак
Читалището,
Кметс.Буковец
Кметсвото
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21.11.2016 г.

В читалището
с. Търнава

Ден на
християнското
семейство

21.11.2016 г.

НЧ ”Зора-1904”
с.Габаре

145 години от
рождението на
Панайот
Пипков

22.11.2016 г.

На площада пред
Кметство
Комарево

24.11.2016 г.

Библиотеката при
НЧ „Съзнание
1919”
с. Бъркачево
с.Враняк

Традиционен
празник на село
Комаревосъбора
190 г. от
рождението на
Карло Колоди

Ноември
2016 г.
01.12.2016 г.

НЧ„Напредък
1898”
ОУ „ Хр.
Ботев”; ОДЗ с.
Търнава
НЧ „Зора1904„
с. Габаре
Читалището,
Кметството и
Пенсионерски
ят клуб
НЧ „Съзнание
1919”
с.. Бъркачево

Събор на
НЧ „Просветас.Враняк
1927-Враняк”
МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ
гр. Бяла Слатина
Международен
Община Бяла
ден за борбата
Слатина
срещу СПИН
МКБППМН

12-30.12.2016 г.

Площад „Цола
Драгойчева”
гр. Бяла Слатина

Коледни и
новогодишни
празници

Община Бяла
Слатина
Учебни
заведения
НЧ „Развитие1892”

12.12.2016 г.

Читалище
„Развитие-1892”
гр. Бяла Слатина
– театрален салон

Читалище
„Развитие1892”

Декември
2016 г.

Населените места
в общината

Коледен
концерт на
съставите при
Читалище
„Развитие-1892”
Коледни и
Новогодишни
празници

Читалищни
настоятелства
и Кметовете
на кметства

0896 850422
chital_napredak@ab
v.bg

0889255855
stasi_83_1983@abv
.bg
Станислава
Цветкова
В.Борисова
0894318086/
uisi2007@abv.bg
Малина Цолова
0885744138,
sasaznanie1919@ab
v.bg
Кмет на кметство
с.Враняк
МКБППМН
Консултативен
кабинет
0915/882-150
Дирекция
Хуманитарни
дейности и
интеграция”
0915/882-142;
НЧ „Развитие”
+35991583015
razvitie@mail.bg
+35991583015
razvitie@mail.bg

Населените места
в общината

Подробен анализ на културния календар, показва засилена дейност на читалищата в община
Бяла Слатина и активно участие на общината, НПО и Църковните настоятелства, което е
предпоставка за успешно сътрудничество при изпълнението на дейностите от календара и е
основа за бъдещо такова при изпълнение на проекти към МИГ.
Сред читалищата определящо културната политика на общината е НЧ “Развитие” в гр. Бяла
Слатина. То е основано 1892 г., като израз на нарасналите нужди на местното население от
знание и просвета. В него е съсредоточена целокупната обществена дейност и същото е
превърнато в средище за обогатяване на духа и културата, за изява на творческите стремления
на хората от града. Читалището е библиотека и театър, кино и оперета, концертна зала и
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музикална школа, народен университет и литературно-творчески клуб, галерия и място за
любителско творчество, всичко това, което обогатява културния живот, запазва и създава
традицията в провинциалния град и приобщава гражданите му към националната и световна
култура.
Към читалището са обособени:





Читалищна библиотека, разположена в четири самостоятелни отдела и съдържаща
около 90 хиляди тома литература и други информационни носители;
Детска музикална школа, създадена преди повече от 40 години и прави достъпни
музикалната подготовка и музикалното възпитание за децата от Бяла Слатина и
региона. Ежегодно в нейните класове по пиано, цигулка, акордеон, народни
инструменти и теория на музиката се обучават около 50 – 60 деца,
Художествена самодейност, която има дългогодишни традиции, които се съхраняват и
днес. Освен това към читалището има създадени: театрален колектив, фолклорната
група “Бяла Слатина”, читалищният детски танцов състав, в който участват повече от
60 деца, група за градски песни “Нежен спомен”.

Въпреки ограничените финансови ресурси, читалището е организатор на редица местни и
регионални празници. Ежегодно се провеждат Майските културни дни и традиционните
панаирни дни, в които гостуват известни професионални колективи от страната и
индивидуални изпълнители – ансамбли за народни песни и танци, опера и оперети,
оркестри, рок-групи и изпълнители на фолклор, естрадни и поп изпълнители. Единадесет
години читалището поддържа рубриката “Автограф за Вас”.
Активна дейност развиват и читалищата в с. Търнава - „Напредък-1898”, което, заедно с
кметската управа, организира през август ежегоден общински фолклорен фестивал „Ехо в
родния край – Георги Горелски” и читалището в с. Бърдарски геран - „Съединение-1923”,
което всяка година на 14 февруари организира международен карнавален фестивал
„Фършанги”.
Паметници на културата на територията на община Бяла Слатина с национално значение са:отразени в декларационния списък за паметници на културата към Министерство на
културата:




”Драшанска пещера”-праисторическо селище . Обявен в ДВ бр.25 от 28.03.69.
Категория: Национален. Вид: Археологически. Обща дължина 693м. Денивелация 14.
Пещерата се намира на края на селото и е лесно достъпна за посещение.Към нея до
този момент проявяват интерес множество групи от цялата страна занимаващи се с
пещерно дело.От самата пещера извира река. Пещерата е със съхранена „девствена“
природа на входа и има реални предпоставки да се превърне в интересен обект за
развитие на културният туризъм на територията на общината.След едно по-обстойно
проучване би следвало да се потърси експертна оценка от Археологическият институт
към БАН за актуализиране на този обект към регистъра на паметниците на културата.
Къщата „Николай Хрелков” гр.Бяла Слатина - Родната къща на Николай Хрелков.
Обявена като паметник на културата в ДВ Бр.19. от 07.03.69г. Категоризиран като
паметник на културата с Национално значение. Според вида: исторически.
Състояние в момента: лошо. Напълно разрушена като архитектура. Достатъчно
коментирана като сграда и достатъчно важна за града ни къщата Хрелков си остава
една отворена страница. Оценявайки специалното място, което Хрелков заема в
българската литература и в сърцата на белослатинчани, реставрацията и е от особена
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важност. Идеята е: Къщата да се превърне в етнографски музей, отразяващ бита и
националната характеристика на Белослатинската общност. Поради липсата на
съхранен фонд от Къщата Хрелков трябва да бъде набран нов. Обявяването на
дарителска акция за събиране на „старини”: менци, черги, национални носии,
керамика и др. би спомогнало за това.
Паметници на културата декларирани, но не са обнародвани като обекти на културното
наследство






Църква „Св.Параскева” с.Алтимир - Църквата е построена и изографисана през
1885г.В декларационният списък към Министерство на културата е регистрирана като
архитектурно-художествен паметник. Общото състояние на църквата е
добро.Извършен е ремонт
и църквата е функционираща. Нуждае се от
реставрационни действия по отношение съхранението на 3-те запазени настолни
икони, както и по отношение стенописите на купола и стените. Красотата на
стенописите и свежектта на тоновете е запазена. Би следвало да се направи експертна
оценка от експерти от Министерство на културата и специалист реставратори.
Църква „Успение Богородично” с.Габаре - Църквата е построена и изписана през
1885г. от тревненският майстор Уста Генчо ученик на Кольо Фичето. Обявена е за
архитектурно-художествен паметник. Църквата е функционираща. Използва се по
време на празниците. Стенописите са със свежи тонове, но с лек слой плесен който
крие реална опасност да ги разруши, ако не се предприемат реставрационни мерки.
Има и сериозни повреди в дървените основи на столовете и пода. Като цяло църквата
се отличава с високи художествени качества, с уникална за нашият край архитектура и
стойностни стенописи и икони. Наложителна е компететна оценка и
прекатигоризация от Министерство на културата.
Църква „Св.Арх.Михаил”с.Търнак. Обявена за архитектурен паметник. Църквата е в
много лошо състояние вътре с огромни повреди с липсващи икони от целият
иконостас и без наличието дори на един църковен атрибут. Запазена е само като
постройка поради, монолитната каменна архитектура. Възможността за актуализация
като паметник на културата се свежда до минимум. Кметът на селото е направил
запитване до Светия синод, но до момента няма отговор за проявен интерес и
отпускане на средства за реставрация и ремонт.

Освен тези паметници в село Бърдарски геран има музей на банатската къща, който е
създаден по повод 100-годишнината на селото през 1987 г. Сбирката е изградена със
съдействието на специалисти етнографи от Регионалния етнографски музей в гр. Враца.
Автор на тематико-експозиционния план е ст.н.с. д-р Йорданка Манкова. Художественото
пространствено оформление е дело на Тодор Митов. Оригиналните музейни експонати са
събрани изцяло от дарения.
По отношение на историческото наследство, в землището на днешния град Бяла Слатина са
открити глинени съдове от късния неолит, предмети от халколита, културен пласт от
бронзовата епоха, което доказва наличието на живот по тези места още в древността.
Предмети на бита и надгробни могили от първото хилядолетие свидетелстват за
съществуването на голямо тракийско селище, възникнало като седалище на известен
владетелски род. През първите векове на нашата ера северозападно от Бяла Слатина е
издигната голяма крепост, разрушена по-късно при славянските нашествия.
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3.9.2.Храмове на територията на МИГ Бяла Слатина
На територията на общината има 23 храма, в т. ч. 13 православни църкви, 2 католически
църкви, 6 мюсюлмански, 1 христова еванагелистка и 1 параклис.
Църквите са функциониращи, за голяма част от тях ежегодно се отделят суми от общинския
бюджет за извършване на наложителни и понякога спасяващи ремонти. Все още за голяма
част от храмовете се нуждаят от финансиране на ремонтни и възстановителни дейности на
сградите както и от реставрации на стенописите.
От православните храмове три са подали проект по мярка 7.6 от ПРСР и в момента чакат
одобрение – това са храмовете в с.Бъркачево и гр.Бяла Слатина. Храмовете не са паметници
на културата и по този начин църковните настоятелства към храмовете са допустими
бенефициенти по мярка 7.6 от ПРСР и по Стратегията за ВОМР.
Таблица 4.
№
1

2

Населено
място
на
храма
гр.
Бяла
Слатина

Общи
на

Религия

Епархия

Бяла
Слати
на

Източноправосл Врачанска
авно християнско епархия
вероизповедание

Околия

Име на храма

Белослатин "Св.Параскева"
ска духовна
околия

гр.
Бяла Бяла
Слатина
Слати
на
с. Алтимир
Бяла
Слати
на

Протестантство Адвентни църкви
Източноправосл Врачанска
авно християнско епархия
вероизповедание

Белослатин "Св.Параскева"
ска духовна
околия

4

с. Бърдарски Бяла
геран
Слати
на

Католическо
вероизповедание

Никополс
ка епархия

5

с. Бърдарски Бяла
геран
Слати
на

Католическо
вероизповедание

Никополс
ка епархия

6

с. Бъркачево

Бяла
Слати
на

Източноправосл Врачанска
авно християнско епархия
вероизповедание

Северна
Католическ
а
Митрополи
я
Северна
Католическ
а
Митрополи
я
Белослатин
ска духовна
околия

7

с. Враняк

Бяла
Слати
на

Източноправосл Врачанска
авно християнско епархия
вероизповедание

Белослатин Църква
"Св.
ска духовна безсребреници
околия
Козма и Дамян".

8

с. Габаре

Бяла
Слати
на

Източноправосл Врачанска
авно християнско епархия
вероизповедание

Белослатин Църква "Успение на
ска духовна пресв. Богородица"
околия

9

с. Галиче

Бяла
Слати
на

Източноправосл Врачанска
авно християнско епархия
вероизповедание

Белослатин "Св.Троица"
ска духовна
околия

3

"Св.Йосиф"

Дева Мария-добрата
надежда

"Св.Троица"
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10

с. Комарево

Бяла
Слати
на

Източноправосл Врачанска
авно християнско епархия
вероизповедание

Белослатин „Св.
Архангел
ска духовна Михаил”рква
"Св.
околия
Архангел Михаил"

11

с. Попица

Бяла
Слати
на

Източноправосл Врачанска
авно християнско епархия
вероизповедание

Белослатин "Св.Параскева"
ска духовна
околия

12

с. Соколаре

Бяла
Слати
на

Източноправосл Врачанска
авно християнско епархия
вероизповедание

Белослатин "Св.Димитър"
ска духовна
околия

13

с. Търнава

Бяла
Слати
на

Източноправосл Врачанска
авно християнско епархия
вероизповедание

Белослатин Църква "Св. ап и ев.
ска духовна Лука"
околия

14

с. Търнак

Бяла
Слати
на

Източноправосл Врачанска
авно християнско епархия
вероизповедание

Белослатин Църква
"Св.
ска духовна Архангел Михаил"
околия

15

с.Буковец

Бяла
Слати
на

Източноправосл Врачанска
авно християнско епархия
вероизповедание

Белослатин
ска духовна
околия

16

с.Тлачане

Бяла
Слати
на

Източноправосл Врачанска
авно християнско епархия
вероизповедание

Белослатин Църква "Успение на
ска духовна пресв. Богородица"
околия

17

с. Попица

Бяла
Слати
на

18

с. Алтимир

Бяла
Слати
на

19

с. Търнава

Бяла
Слати
на

20

с. Галиче

Бяла
Слати
на

21

с. Търнак

Бяла
Слати
на

22

Гр.Бяла
Слатина

Бяла
Слати
на

23

Гр.Бяла
Слатина

Бяла
Слати
на

Местно
поделение
на
мюсюлманско
вероизповедание
Местно
поделение
на
мюсюлманско
вероизповедание
Местно
поделение
на
мюсюлманско
вероизповедание
Местно
поделение
на
мюсюлманско
вероизповедание
Местно
поделение
на
мюсюлманско
вероизповедание
Местно
поделение
на
мюсюлманско
вероизповедание
Местно
поделение
на
Хрисова
егангелистна
църква „Шалом“

Параклис
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Почти за всеки от храмовете на територията има интересна история, около неговото
постояване и съществуване, някои от които са следните:









Църква "Св. Параскева" - Бяла Слатина . Строителството на храма "Света Параскева" в
Бяла Слатина е окончателно завършено през 1887г. През същата година е осветен на
храмовия празник Петковден от Врачанския Митрополит Константин. Изграден е от
дялан лицев камък с централен купол. Камбанарията е отделно от храма и е построена
през 1901г. Стенописите са направени до 1940г от художника Пефев. През 2004г със
средства, отпуснати по проект "Красива България" е направен ремонт на църквата.
През лятото на 2006г в двора е издигната чешма със стенопис "Св. Богородица
живоприемен източник". Автор на проекта е младият иконограф Марио Беров, който
през есента на 2008г в навечерието на храмовия празник поставя и новата храмова
икона над входа - мозайка на света Параскева, като прототипът е взет от храма в град
Яш, където се съхраняват мощите на преподобната. Осветена е на храмовия празник
14 октомври 2008г.
Католическа църква "Св. Йосиф" - Бърдарски геран - Преди няколко години с.
Бърдарски геран чества 120 години от своето основаване – от 1887г, когато първите
фамилии банатски българи се връщат в свободна България и отсядат в плодородното
поле над Бяла Слатина. Основаването на селото е означавало и основаване на една
нова енория и построяване на един нов католически храм. През 1930г в селото
започва изграждането на голяма и модерна католическа църква "Свети Йосиф", найголямата в цялата Никополска епархия, с елементи от новоготически стил,
трикорабна, която е завършена и тържествено осветена на 16 април 1934г от
тогавашния Никополски епископ Дамян Теелен, холандски пасионист, управлявал 31
години Никополската епархия. Вътрешното оформление на новата църква е било
завършено през 1936г.
Немската църква "Дева Мария" - Бърдарски геран - Храмът "Дева Мария – Майка на
святата надежда" се намира се в големия двор на бившия манастир на бенедиктинките
заедно със старата манастирска сграда и сградата на бившето немско училище.
Тържественото освещаване на храма се извършва на 2 юли 1929г. Немците идват в с.
Бърдарски геран заедно с банатските българи и са от групата на т.нар. "шваби", които
са доста многобройни в Банат по това време. Първите заселници се откриват в
Бърдарски геран още през април 1893г, когато идват семействата на Хайнрих Рус,
Яков Бекер, Петер Гейл, Йохан Вингеронг и един свещеник с тях, чиито дири после
се губят. Те не идват по спогодбата, по която се преселват банатските българи, но
получават също толкова земя, а вече добре съжителствали с българите в Банат и тук се
надяват да успеят. Банатските българи, които са земеделци, имали нужда от занаятчии,
каквито сред немците се срещали по-често, макар и те да били главно земеделци. През
август същата година идват още семейства, а през следващата година броят на
семействата нараства на 95. И те, като банатските българи, се стремят да се заселят
така, че да не се смесват с другите – отделят се в източния край на селото, но ползват
същите храм и училище, които се посещават и от българите. През 1936г немците вече
съставляват 11 процента от населението на селото.
Църква "Св. Троица" - в с.Бъркачево - умалено копие на катедралния храм "Св.
Александър Невски" в София. Създадена е от едни и същи архитекти и майстори.
Църква "Св. Параскева". С. Попица - Съгласно наличните исторически и литературни
източници и по-конкретно „Исторически очерк за село Попица, Белослатенско”,
публикуван през 2012г. „в периода 1885/86 г. през кметуването на Стано Динов,
майстори тетовчани построяват църквата “Св. Параскева“. За строежа са докарани
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камъни–бигор от село Сърбеница (Софрониево, Оряховско). Сред майсторите е и Сав
Арнаутина. Той се оженва за мома от Попица и остава завинаги тук с вечния си
календар;
Църква "Успение на пресв. Богородица".- с.Тлачане - Църквата „Света Богородица“ в
с. Тлачене е построена през 1921 г. със средства на жителите на селото;
Църква "Св. ап и ев. Лука". – с. Търнава. През 1885 г. започва строеж на църква, до
старата такава е имало около 1840 година малък параклис и до него се изгражда
днешния храм. Църквата в село Търнава е една от най-старите църкви в
Северозападна България. В близост до храма се намира паметник, на който са
изсечени имената на участниците в Руско-турската война. В землището на с. Търнава
се издигат повече от 40 тракийски надгробни могили, като девет от тях—най-големите
по обем и височина, са събрани на едно място и са подредени в кръг.

3.10.Изводи относно културното и историческо наследство на
територията:
-

-

-

-

-

на територията на МИГ има развита мрежа от читалища, които развиват културна
дейност и друга общественозначима дейност и потенциалът за развитие по
отношение на читалищната дейност е висок и устойчив във времето;
сградният фонд на значителна част от културните средища е в незадоволително
състояние и има нужда от ремонтни и възстановителни дейности, които обосновават
необходимостта от финансиране;
територията разполага с изключително богат календар на културни събития, които се
провеждат почти всяка година и са традиционни за района. За целта читалищата не са
достатъчно добре обезпечени с оборудване като аудиовизуална техника, подвижни
сцени, народни носии и др., затова имат нужда от допълнително финансиране от
стратегията за развитие;
наличните храмове, заедно с читалищата съхраняват и представят културното
наследство на района. Те, обаче (с малки изключения), са с частично увредени
покривни конструкции и помещения и имат нужда от реставрационни дейности.
Затова е необходимо в стратегията за развитие да се включат подходящи мерки за
финансиране на църкви и други храмове с религиозно значение;
за подобряване достъпа до култуните и религиозни институции на територията на
МИГ са необходими прилагането на мерки, които финансират ремонтни дейности на
публична, туристическа и културна инфраструктура.

4.ТРАНСПОРТ И ОБЩИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА
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Състоянието на пътната инфраструктура в община Бяла Слатина е и ще продължава да бъде
предизвикателство пред местната и централната власти. Преглед на годишните отчети от
изпълнението на капиталовите програми на местната администрация разкрива, че в
действителност са били извършени малко на брой и ограничени по обем рехабилитационни
дейности на общинската пътна мрежа в периода 2007-2011 г.

Трудности в осигуряването на външно финансиране за пътна инфраструктура съчетани с
общата незадоволителната оценка на състоянието на пътната инфраструктура на
територията на община Бяла Слатина определя тази област като приоритетна за интервенция
и в следващия програмен период 2014-2020 г.
Общата пътната мрежа на територията на общината е общо 152,703 км.
През общината преминава главната пътна артерия, която свързва северното Черноморие със
западните части на страната и няколко пътни артерии с регионално значение. Това са:





Варна – Видин;
Оряхово – Враца;
Враца – Плевен;
Монтана – Плевен.

Пътната мрежа, като цяло е зле поддържана и амортизирана с недостатъчно пропускателна
способност.
Републиканската пътна мрежа на територията на общината е общо 89,823 км и е съставена от
пътища с категория само от II и III клас пътища, както следва:
 II клас – 24,973 км;
 III клас – 64,850 км
Таблица 5.
Републиканска
пътна мрежа на
територията на

Път №

Наименование
на пътя

Километрично
положение

Дължина /км/
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общината № по
ред
1

ІІ-13

2
3

ІІ-15
ІІІ-1304

4

ІІІ-1306

5

ІІІ-133

6

ІІІ-134

Борован - Бяла
Слатина - Плевен
Враца - Оряхово
Бяла Слатина Търнак - Бреница
Червен бряг Габаре - Враца
Бяла Слатина Алтимир
Бяла Слатина
Габаре - Мездра

49+000 - 67+373

18,373

41+100 - 47+700
0+000 - 8+740

6,600
8,740

30+200 - 40+100

9,900

0+000
-12+210 17,210
12+388 -17+388
/земен път/
- 0+000 - 29+000
29,000

ОБЩО:

89,823

Състоянието на II-класната пътна мрежа е добро, но на III-класната е задоволително, а някои
от пътищата като III-134, в участъка от км 19+000 до км 29+000 е в изключително лошо
състояние. Този път свързва община Бяла Слатина с общините Мездра и Роман.
Състоянието на настилките и на пътната маркировка е в много лошо състояние и не дава
гаранция за безопасен и безавариен превоз на пътници и товари.
От републиканските пътища, минаващи през територията на Община Бяла Слатина, с
приоритетно значение е път II-15, който свързва областния център – град Враца с град
Оряхово и намиращия се там ферибот. Другият път със стратегическа функция е II-13, който
осигурява връзката между област Плевен с международния път Е 79, в посока към град
Видин/Дунав мост 2/. Този път свързва Община Бяла Слатина с община Криводол и
намиращите се там села.
Общата дължина на общинската пътна мрежа на територията на Община Бяла Слатина е
62,880 км. Съставена е от пътища само с категория от IV клас, както следва:
Таблица 6.
Общинска
пътна
Път №
мрежа №
по ред
1
ІV-11602
2

ІV-11618

3

ІV-13018

4

ІV-13302

5

ІV-13402

6

ІV-15006

Наименование на пътя
/Оряхово
Кнежа/
Селановци - Бърдарски геран
- Бяла Слатина
Червен бряг - Горник Сухаче - Враняк
/Борован - Бяла Слатина/ Соколаре - Комарево Тлачене - Вировско
/Бяла Слатина - Алтимир/ Търнава - Гр. Бяла Слатина Липница - Ботево - Хайредин
-Бъзовец
/Бяла Слатина - Габаре/ Тлачене - Нивянин - Борован
- Малорад - /Фурен- Лесура/
/Враца
Борован/
Мраморен - Голямо Пещене -

Километрично
положение

Дължи на
/км/

12+700
-14+700 10,000
земен 14+700-22700
14+700
-22+700 8,000
земен
0+000 -15+800
15,800
0+000 -10+000

10,000

0+000 -10+600

10,600

13+100 -19+580

6,480
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7

ІV-15019

ОБЩО:

Нивянин - Соколаре
Алтимир - Сираково
Рогозен

- 0+000 -2+000

2,000
62,880

Състоянието на общинската пътна мрежа е крайно незадоволително. Ежегодно общината
извършва ремонт и поддръжка на четвъртокласната пътна мрежа, но поради силно
амортизирания характер на носещите настилки и маркировката, тези средства са крайно
недостатъчни за основен, качествен ремонт. В повечето случай се извършва само
повърхностна рехабилитация, със запълване на местата с нарушена пътна настилка и зимна
поддръжка – снегопочистване и опесъчаване.
Публичната инфраструктура е основен фактор за осигуряване на базови услуги на
населението в градовете и в селата и за осигуряване на достъпа до тях. Тя предоставя
физическата среда и обхваща обектите и съоръженията за реализиране на услугите в сферата
на образованието, здравеопазването и социалните грижи, науката и културата,
водоснабдяването и канализацията, енергоснабдяването, телекомуникациите, транспорта,
благоустройството, физическата култура, спорта и отдиха.
По отношение на ВиК инфраструктурата все още са налице остарели ВиК съоръжения в
общината, поради което е необходима подмяна на съществуващи остарели съоръжения,
както и изграждане на ВиК съоръжения за населението, което не е обхванато от някакъв вид
ВиК услуга. В общината е изградена ГПСОВ с проект за 26 млн. лв. и прилежаща
инфраструктура – подменени 11 км водопровод и 11 км канализация, изградени са сградни
отклонения, реализирани проекти за ВиК-водопроводи с финансиране на проекти от МРРБ
за над 4 млн. лв. само за последните 2 години, по ПРСР мярка 321 – 2 проекта на стойност 14
млн. лв. – водопроводи в селата Габаре, Търнак, Попица и Галиче./
Във връзка необходимостта от инвестиции в областта на енергийната ефективност –
Съществува необходимост от реализация на мерки за енергийна ефективност за сгради с
обществено и социално значение.
На територията е започнал процес на подмяна на уличното осветление с ново, в което са
включени енергоспестяващи осветителни тела. Въпреки започналия процес на подмяна на
осветлението във всичките населени места, възможностите на общинския бюджет са
ограничени и е необходимо допълнително финансиране, което може да бъде осигурено от
стратегията за ВОМР.
С оглед завишените показатели на битовата пристъпност в района и като превантивна мярка
за предпазване на общинската собственост от вандализъм по отношение на общинската
собственост, както и за повишаване на сигурността на гражданите и спазване на обществения
ред, е необходимо да се изгради видеонаблюдение на централната градска част и на
проблемните зони в населените места от територията на МИГ.
В сградите с обществено значение, все още не навсякъде е осигурен достъп за трудно
подвижни лица;
За развитието и насърчаването на спорта е необходимо да се направят инвестиции в спортна
инфраструктура. На територията съществува необходимост от изграждане на спортна зала.
За усъвършенстване и развитие на услугите в сферата на образованието, здравеопазването и
културата е необходимо да инвестира в сградите с културно предназначение и в
образователните институции. Сградният фонд на почти всички училища, детски градини и
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детската ясла - общо 17 бр. в 6 населени места /гр. Бяла Слатина, с. Алтимир, с. Галиче, с.
Попица, с. Търнава, с. Търнак/ са реновирани по ОП „Регионално развитие” /2007-2013/ с
проект за 5 млн. лв. Детската градина в с. Габаре е ремонтирана с проект по Програма ФАР.
Изключения правят училището в село Галиче /там е подменена само дограмата/, филиал на
детската градина в село Соколаре.
За развитие на здравната инфраструктура е необходимо да се ремонтират здравните служби
в малките населените места, които са в много лошо състояние.

4.1.Изводи относно пътната и общинска инфраструктури:
-

-

-

-

на територията на общината е развита мрежа от пътища, които съставляват пътната
инфраструктура, но наличните пътища са в крайно незадоволително състояние.
Затова нуждите от финансиране на ремонтни дейности за подобряване на пътната
инфраструктура са обосновани;
в сградите с обществено и социално значение същестува необходимост от
финансиране на инвестиции, насочени към енергийна ефективност. Тази мярка е
обоснована и от честите замърсявания на атмосферния въздух, които не са
изключение в района;
за облагородяване на населените места в обхвата на МИГ, включително подобряване
на парковите площи и други прилежащи площи с обществено значение са
необходими инвестиции от ремонтни дейности, за ремонт и закупуване на ново
енергоспестяващо осветление , изграждане на система за видеонаблюдение и др.;
подобрената свързаност на населените места с Републиканската пътна мрежа от повисок клас се явява алтернатива за населението, което мигрира от територията с цел да
получи по-добър достъп до публични услуги и работни места на територията на
МИГ.

5. АНАЛИЗ НА НАСЕЛЕНИЕТО ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ
Таблица 7.
Община
Бяла Слатина

НАСЕЛЕНИЕ КЪМ 31.12.2015 Г. ПО МЕСТОЖИВЕЕНЕ И ПОЛ
Общо
В градовете
В селата
всичко мъже
жени всичко
мъже
жени всичко
мъже
22961

11330

11631

10363

5038

5325

12598

жени

6292

6306

5.1.Данни за населението по последни актуални данни.
5.1.1.2Характеристика на населението през периода 2010-2015г.
Таблица 8.
Области

Общо

В т.ч. в
градовете

Общини
Възрастови категории

всичко

мъже

жени

всичко

мъже

жени

12906

13710

12289

5865

6424

2010
Бяла Слатина

2

26616

По официални данни на НСИ
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Под трудоспособна възраст
В трудоспособна възраст
Над трудоспособна възраст

4376

2234

2142

2036

1072

964

15360

8090

7270

7624

3856

3768

6880

2582

4298

2629

937

1692

24362

12033

12329

11050

5371

5679

3995

2045

1950

1781

921

860

13605

7438

6167

6606

3488

3118

6762

2550

4212

2663

962

1701

24007

11833

12174

10934

5314

5620

3965

2025

1940

1764

915

849

13495

7338

6157

6554

3458

3096

6547

2470

4077

2616

941

1675

23588

11609

11979

10781

5242

5539

3962

2007

1955

1780

920

860

13210

7163

6047

6415

3377

3038

6416

2439

3977

2586

945

1641

23200

11440

11760

10631

5178

5453

3970

2033

1937

1771

927

844

12863

6977

5886

6274

3299

2975

6367

2430

3937

2586

952

1634

22961

11330

11631

10363

5038

5325

3926

2008

1918

1742

908

834

12736

6910

5826

6039

3163

2876

6299

2412

3887

2582

967

1615

2011
Бяла Слатина
Под трудоспособна възраст
В трудоспособна възраст
Над трудоспособна възраст

2012
Бяла Слатина
Под трудоспособна възраст
В трудоспособна възраст
Над трудоспособна възраст

2013
Бяла Слатина
Под трудоспособна възраст
В трудоспособна възраст
Над трудоспособна възраст

2014
Бяла Слатина
Под трудоспособна възраст
В трудоспособна възраст
Над трудоспособна възраст

2015
Бяла Слатина
Под трудоспособна възраст
В трудоспособна възраст
Над трудоспособна възраст

Проследявайки данните от официалните статистически източници, се запазва тенденцията за
намаляване на населението на община Бяла Слатина за периода 2010 -2015г. Въпреки това,
обаче, броят на населението е достатъчно голям за да сведе риска до минимум по отношение
минимален брой население, необходим за функциониране на МИГ. Според изискванията на
нормативното законодателство този брой жители е 10 000.
Най-висок е процента жители в трудоспособна възраст – 55.46%, считано за 2015г., което
още веднъж доказва наличие на човешки потенциал и капацитет за успешно реализиране на
стратегията. Въпреки отрицателните тенденции, свързани със застаряване на населението,
както в другите селски райони, така и на територията на община Бяла Слатина, може да се
определи по категоричен начин, че възрастовата структура е благоприятна за успешното
изпълнение на стратегията за ВОМР.
Диаграма 1.
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Население в брой жители към
края на годината
26616

24362

2010

24007

2011

23588

2012

2013

23200

22961

2014

2015

5.1.2.Структура на населението от територията на МИГ по години според
трудоспособност
Диаграма 2.
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Диаграма 3.
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Структура на населението на Община Бяла
слатина по възраст за периода 2010-2015г.
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5.1.3.Разпределение на населението по пол за периода 2010-2015г.
Диаграма 4.

ЗАГЛАВИЕ НА ОС
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11631
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През анализираните 6 години се запазва тенденцията на намаляване на населението на
община Бяла Слатина, считано за периода 2010 - 2015г. Въпреки тенденцията на намаляване
на населението на община Бяла Слатина, структурата остава относително постоянна. В
процентно отношение лицата под трудоспособна възраст остава 16-17%. Лицата в
трудоспособна възраст намаляват с 3% за шестгодишния период, за сметка на лицата в над
трудоспособна възраст, чиито процент расте от 26% на 27%. Налице е тенденция на плавно
застаряване на населението на община Бяла Слатина.

5.2. Прираст на населението
5.2.1.Естествен прираст на населението за периода 2010-2014г.
Таблица 9.
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Показатели

Мерна единица

2011

2012

2013

2014

2015

Сключени бракове

Брой

44

41

31

36

44

Бракоразводи

Брой

26

29

24

42

33

Живородени

Брой

260

225

250

236

235

мъже

Брой

132

113

125

125

116

жени

Брой

128

112

125

111

119

Брой

513

517

460

454

463

мъже

Брой

281

271

249

241

234

жени

Брой

232

246

211

213

229

Брой

2

1

1

2

2

момчета

Брой

1

1

1

2

1

момичета

Брой

1

-

-

-

1

Брой

-253

-292

-210

-218

-228

мъже

Брой

-149

-158

-124

-116

-118

жени

Брой

-104

-134

-86

-102

-110

0 - 14/15 - 64

%

24.5

25.1

25.9

26.3

26.3

65+/15 - 64

%

35.2

36.0

37.3

38.5

39.4

0 - 14, 65+/15 - 64

%

59.7

61.0

63.3

64.8

65.7

65+/0 - 14

%

143.3

143.4

143.9

146.5

149.6

60 - 64/15 - 19

%

143.1

140.8

70.9

137.6

128.1

Умрели

Умрели деца под 1 година

Естествен прираст

Възрастови съотношения

Данните от табл. 9 показват негативни тенденции по отношение на естествения прираст на
населението за периода 2010 – 2015 година. За всичките години от изследвания период
естественият прираст е отрицателен като се движи в границите от -292 броя жители за 2012г.
до -210 броя жители за 2013г. С малки изключения през годините и броя на сключените
бракове е по-голям от броя на бракоразводите.
Детайлен анализ на естествения прираст на общината по населени места за 2015г.
Таблица 10.
Местоживеене
Области
Общини
Враца
Бяла Слатина
с.Алтимир
с.Буковец
с.Бърдарски геран
с.Бъркачево
гр.Бяла Слатина
с.Враняк
с.Габаре
с.Галиче
с.Драшан
с.Комарево

Естествен прираст
Общо
Мъже
Жени
-1968
-228
-14
-10
-13
4
-72
6
-13
-42
-5
-5

-1030
-118
-8
-7
-5
3
-41
-1
-6
-15
-2
-2

-938
-110
-6
-3
-8
1
-31
7
-7
-27
-3
-3
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с.Попица
с.Соколаре
с.Тлачене
с.Търнава
с.Търнак

-37
-12
-3
-18
6

-14
-6
-2
-11
-1

-23
-6
-1
-7
7

По показател – естествен прираст на населението се забелязва , че общата тенденция в
района е на отрицателен прираст. Има три населени места, които правят изключение и са с
положителен естествен прираст – това са с.Враняк, с.Бъркачево и с.Търнак.

5.2.2. Механично движение на населението
Таблица 11.
Области

Заселени

Изселени

Общини

всичко

мъже

жени

Бяла
Слатина

521

232

289

Бяла
Слатина

461

216

245

Бяла
Слатина

312

136

176

Бяла
Слатина

340

158

182

Бяла
Слатина

365

181

184

Бяла
Слатина

718

344

374

всичко

Механичен прираст

мъже

жени

всичко

мъже

жени

327

413

-219

-95

-124

218

264

-21

-2

-19

178

197

-63

-42

-21

258

291

-209

-100

-109

234

301

-170

-53

-117

336

393

-11

8

-19

2010
740

2011
482

2012
375

2013
549

2014
535

2015
729

Диаграма 5.
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Данните от диаграма 5 показват, че за изследвания период броят на изселените лица
ежегодно надвишава броя на заселените лица. Най-малък е броят заселени/изселени лица
през 2012 година 312 бр./375 бр., а най-голям през 2015г. – 718 заселени лица и 729 –
изселени. В резултат на механично движение на населението на територията се установява
тенденция на отрицателен механичен прираст.
Детайлен анализ на механичния прираст на община Бяла Слатина по населени места за
2015г.
Таблица 12.
Местоживеене
Области
Общини
Враца
Бяла Слатина
с.Алтимир
с.Буковец
с.Бърдарски геран
с.Бъркачево
гр.Бяла Слатина
с.Враняк
с.Габаре
с.Галиче
с.Драшан
с.Комарево
с.Попица
с.Соколаре
с.Тлачене
с.Търнава
с.Търнак

Механичен прираст
Общо
Мъже
Жени
-1194
-11
-11
77
-11
20
-196
-8
14
-26
11
11
75
54
6
-33
6

-508
8
-10
48
1
12
-99
0
12
-16
6
5
31
30
1
-17
4

-686
-19
-1
29
-12
8
-97
-8
2
-10
5
6
44
24
5
-16
2

Отрицателният механичен прираст за община Бяла Слатина, се дължи основно на
отрицателния прираст в общинския център, тук се забелязва и положителна тенденция в
заселване в 9 села от община Бяла Слатина.

5.3. Образователно равнище на населението
3

Образованието все повече се превръща в икономическа детерминанта с широка обществена
значимост включително и в качеството си на социален феномен. Освен предпоставка за
устойчиво обществено развитие, високото общообразователно равнище на нацията се
свързва с повишаване на благосъстоянието и задвижва икономическия потенциал на дадена
страна. Технологичната промяна води до изменения в структурата на заетостта, което
поражда необходимост от приобщаване на образователната система към технологичното
преструктуриране. Така се засилва пазарната връзка между образованието и бизнеса и се

Проучване на образователната и професионално- квалификационна структура на заетите и работната сила на национално,
секторно и регионално ниво, АНАЛИЗ 5.2.2., стр.1
3
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пораждат стимули за подобряване на образователната система, за да може тя да отговори на
предизвикателствата, които технологичната промяна поставя пред труда.
Образователното развнище на населението от територията на МИГ е изследвано съгласно
данните от националното преброяване през 2011г. При прегледа на данните прави
впечатление, че лицата с висше образование са както в общинския център – гр.Бяла Слатина,
така и в населените места, т.е. има сравнително равномерно разпределение награжданите,
завършили висше образование на цялата територия на местната иницативна група.
Таблица 13.
Области
Общини
Населени места

Общо

Висше

Средно

Основно

Начално

Незавършено
начално

Никога не
посещавали
училище

Дете (до
7 години
вкл.,
което
още не
посещава
училище)

БЯЛА СЛАТИНА

22912

2424

9966

6891

1920

1382

264

65

10480

1615

5104

2341

697

583

109

31

С.АЛТИМИР

1106

52

463

440

83

55

10

3

С.БУКОВЕЦ

200

9

75

92

22

..

..

-

С.БЪРДАРСКИ
ГЕРАН
С.БЪРКАЧЕВО

723

50

340

260

49

21

..

..

648

50

203

299

45

44

7

-

С.ВРАНЯК

379

20

129

144

53

30

3

-

С.ГАБАРЕ

997

68

318

278

163

137

25

8

С.ГАЛИЧЕ

1848

159

748

627

180

107

20

7

С.ДРАШАН

182

12

90

70

9

-

-

..

С.КОМАРЕВО

209

10

58

98

22

14

..

..

ГР.БЯЛА СЛАТИНА

С.ПОПИЦА

1738

126

734

606

143

103

22

4

С.СОКОЛАРЕ

545

32

202

251

26

29

..

..

С.ТЛАЧЕНЕ

398

19

92

183

43

49

12

-

С.ТЪРНАВА

2196

143

942

734

229

121

22

5

С.ТЪРНАК

1263

59

468

468

156

88

21

3

Графично образователната структура на населението на МИГ Бяла Слатина към 01.02.2011г.
изглежда по следния начин:
Диаграма 6.
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Преобладават гражданите, завършили средно образование – 43.50% от общия брой на
населението, следвани от лицата, завършили основно образование – 30.07%. На трето място
по образователно равнище са гражданите, завършили висше образование - 10.58% и т.н.

5.4.Етническа принадлежност
Населението на Община Бяла Слатина е със смесен етнически състав. Във всички населени
места, с изключение на с.Бърдарски геран се наблюдават компактни маси лица с различно от
българско самосъзнание. В общинския център и в кметствата с изключение на с. Бърдарски
геран са обособени отделни квартали с преобладаващо ромско население.
Според данните от преброяването през 2011г. 84,68 % или 20 837 души от анкетираните от
територията са самоопределили своята етническа принадлежност.
Таблица 14.
Област
Община
Населено място

Лица,
отговорили на
доброволния
въпрос за
етническа
принадлежност

Етническа група

Не се
самоопределям

българска

турска

ромска

друга

20837

17743

323

2544

36

191

ГР.БЯЛА
СЛАТИНА
С.АЛТИМИР

9655

8070

218

1244

17

106

1106

936

..

162

6

..

С.БУКОВЕЦ

187

187

-

-

-

-

С.БЪРДАРСКИ
ГЕРАН
С.БЪРКАЧЕВО

655

649

..

..

..

..

637

435

..

200

..

..

С.ВРАНЯК

280

257

-

23

-

-

С.ГАБАРЕ

1098

1035

..

57

..

5

С.ГАЛИЧЕ

1627

1463

17

130

..

..

С.ДРАШАН

184

179

-

-

..

..

С.КОМАРЕВО

227

214

-

11

..

..

1425

1195

76

134

..

..

537

495

-

40

..

..

БЯЛА СЛАТИНА

С.ПОПИЦА
С.СОКОЛАРЕ
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Диаграма 7.

Структура на населението на МИГ
според етническата
принадлежност
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Етническа група българска
Етническа група турска
Етническа група ромска

85%

Етническа група друга
Не се самоопределям

От посочените по-горе данни в таблицата и диаграмата прави впечатление, че на територита
на местната инициативна група преобладава българското население, което съставлява 85% от
общия брой на населението. 12% от населението са се самоопределили като роми. Предвид
сравнително високия % на ромското население, в стратегията за ВОМР е необходимо да се
включат мерки, подпомагащи тази група от населението, тъй като, както е известно, ромите
живеят в изолирани части от населените места, с ограничен достъп до здравни, социални и
образователни услуги, което ги прави неравнопоставени с другите граждани.

5.5.Анализ на човешките ресурси и пазара на труда
5.5.1.Анализ на нивото на безработица и икономически
неактивни лица
Диаграма 8.
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5.5.2.Анализ на безработни и икономически неактивни лица над
54 г.
Диаграма 11.
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Данните за нивото на безработица в района бяха предоставени от БТ към 30.09.2016г. Броят
на регистрираните безработни лица възлиза на 2 479. Нивото на безработица за община Бяла
Слатина е високо – 31.72% (% на безработните към икономически активното население). За
сравнение – за същия период средното ниво на безработица за страната е 7.78%, а за Област
Враца – 16.34%.. От регистрираните безработни лица с най-висок % са безработните в
активна трудоспособна възраст – от 30 до 54 години – 59%, следвани от безработните над 54годишна възраст – 27% и младежите – безработни – на възраст до 29 години – 14%.
Проследявайки анализа на безработните лица стратегията за Водено от общностите местно
развитие може да окаже принос по няколко начина:
- в критериите за оценка на проектите да се насърчават проекти, които създават нови работни
места;
- профила на безработните лица в общината е такъв, че всеки втори безработен е в активна
трудова възраст – от 30 до 54г. – 59 % от безработните;
- по отношение на образователното равнище се налага извода, че всеки втори безработен от
територията е с образователна степен начално и по-ниско образование. От безработните и
иконимически неактивни лица над 54г. най-голям е броят на тези с начално и по-ниско
образование, които заедно с тези с основно образование представляват повече от половината
безработни в тази възрастова група;

5.5.3.Анализ на младежката заетост
Младежи до 29 г. безработни по възраст и образование
Таблица 15.
Младежи

до 19
от 20 до 24 г
от 25 до 29 г

висше

средно

0
8
8

в т.ч. средно
основно начално
професионано
и пообразование
ниско
10
8
6
2
60
33
29
41
77
61
31
67
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Младежите до 29г. представляват 14% от всички регистрирани безработни в общината. От
безработните младежи, най-голям е делът на младежите от 25 до 29г. По показателя
завършено образование от безработните младежи от община Бяла Слатина, се налага извода,
че около 1/3 от младежите е с образователна степен начално и по-ниско образование.

5.5.4.Анализ на продължително безработните лица с над 12
месеца регистрация
Диаграма 14.
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Анализът на данните показва, че повече от две трети от продължително безработните лица
са в активна трудоспособна възраст. Повече от половината трайно безработни са с начално и
по-ниско образование. По последните данни от Агенцията за заетостта към 30.11.2016г. броя
на безработните е намалял със 70 души и е 2409 безработни лица. С това процента на
безработица на община Бяла Слатина спада на 30.82%. Данните за структурата на
безработните по възраст и образование се запазва.

5.6.Маргинализирани общности на територията на МИГ, в т.ч.
роми, емигранти и др.
Населението на Община Бяла Слатина е със смесен етнически състав. Във всички населени места, с изключение на с.Бърдарски геран се наблюдават компактни маси лица с
различно от българско самосъзнание. В общинския център и в кметствата с изключение на с
Бърдарски геран са обособени отделни квартали с преобладаващо ромско население.
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При последното официално преброяване на населението към 01.02.2011г. от 20837
жители определили своята етническа принадлежност, 12.21 %, а именно 2544 се определят
като роми.
Географските райони, които са най-засегнати от бедността, са идентифицирани с
карта на бедността, изготвена от Световната банка през 2005 г., на общинско равнище (LAU
1), въз основа на преброяването от 2001 г. и данни за проучване на домакинствата.
4

Карта на бедността, LAU1 общини, 2005

Изготвена от Световната банка

Целевите групи с най-висок риск от дискриминация или изключване, по-специално по
отношение на маргинализираните общности, включват изключително ромите.
Като най-обща тенденция, ромите са свръхпредставени в най-бедните общини. По
този начин, интегриран подход, който е насочен към най-бедните общини, определено,
но не изключително, ще е насочен и към ромите, и може да гарантира приноса на
фондовете на ЕС за интегриране на ромите.
Един сериозен проблем, пред който са изправени ромите, е нарастването на
пространствената обособеност на тяхната общност. Концентрацията на роми в обособени
квартали се увеличи през последните петнайсетина години както в градските, така и в
селските региони. Тази концентрация в обособени квартали обикновено води до социална
изолация на жителите им, до влошаване на жилищните условия, до проблеми с изграждането
и поддръжката на инфраструктурата и хигиената, до транспортни проблеми и трудности при
осигуряването на услуги. Една от най-тежките последици от тази обособеност е влошаването

4

Проект на Продукт 15q Интегриран подход за развитие на отделни райони и целеви групи със специфични потребности
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на възможностите за подготовка на младите поколения за работа във формалната икономика
и засилващите се трудности при търсенето и намирането на работа5. Някои от най-големите
градски ромски квартали в ЕС са в Пловдив ("Столипиново", много от хората тук се обявяват
за турци) и София (Факултета). Интегриран подход, насочени към тези градове и квартали,
определено, но не изключително насочен към ромите, може да гарантира приноса на
фондовете на ЕС за интегриране на ромите.
Уязвими са онези лица и групи от хора, които търпят ограничения по отношение на
участието им в социалния живот и ползването на социални права. Уязвимите групи не
успяват да получат достъп или да се възползват от възможностите, които предлагат
обществото и икономиката и стават жертава или попадат в ситуация на риск от
маргинализиране и социално изключване. Причините за това са различини и разнообразни
като: живот в крайна бедност или ниски доходи и материални лишения; влошени финансови
условия; социални и психологически фактори; недостъпна среда; здравни и възрастови
проблеми; липса или недостатъчни социални умения и образование; отношение към тях,
основано на предръсъдъци; липса, ограничен достъп или неадекватни услуги и т.н.
Уязвимите групи от хора имат право на зачитане, уважение и закрила от закона.
Отношението ни към тях е основано на признаване на тяхната равнопоставеност и равни
възможности. За нас те са важна и пълноценна част от обществото и затова работим за
тяхната социална интеграция и социално включване.
Ние възприемаме уязвимите групи от хора като хора със способности и потенциал, а не като
хора единствено с проблеми и ограничения.
Равните възможности означават различните сфери на обществото и жизнената среда /услуги,
дейности, информация и т.н/ да бъдат достъпни за всички, включително и за уязвимите
групи от хора. Равните възможности означават да се отстранят всички социални бариери –
физически, финансови, социални, психологически, които ограничават пълноценното
участие на уязвимите лица и групи от хора в живота на обществото. За гарантирането на
техните права е необходимо осигуряването на достъп до социалните, здравните и
образователните услуги, които са за всички останали граждани. Необходимо е да бъдат
създадени условия, които да осигурят достъп и участие в пазара на труда и за пълноценно
участие във всички сфери на обществения живот.
Политиките за интегриране на лицата в неравностойно положение представляват неразделна
част от общонационалните политики и тяхната подкрепа чрез фондовете на ОСР.
Относителният дял на лицата с увреждания на 16 и повече години по области варира в
широки граници - от 5.0% в област Бургас до 20.2% в област Силистра. За 16 области
относителният дял е по-нисък от средната стойност за страната (10.4%). След Бургас с найниски дялове са областите Благоевград (6.2%), Хасково (6.6%), Търговище (6.8%) и Кърджали
(7.3%). С най-висок относителен дял на лицата с увреждания на възраст 16 и повече години
след област Силистра са областите Габрово (16.0% ), Враца (14.1%) и Плевен (13.9%).

5.7.Обобщени изводи относно анализа на населението и
наличния потенциал за развитие на територията
-

5

през наблюдавания период се запазва тенденцията на намаляване на населението на
територията на МИГ. Това обосновава необходимостта в стратегията за ВОМР да се
включат мерки, насочени към развитие на местния бизнес с цел осигуряване на
допълнителна заетост и по-висока степен на осмисляне необходимостта хората да
живеят и работят на територията. Приоритетно следва да се финансират проекти,

Национална стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012 – 2020)
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-

-

-

-

-

-

които създават нови работни места с цел осигуряване на заетост и намаляване
процесите на обезлюдяване на района;
профила на безработните лица в общината е такъв, че всеки втори безработен е в
активна трудова възраст – от 30 до 54г. – 59% от безработните. От безработните и
иконимически неактивни лица над 54г. най-голям е броят на тези с начално и пониско образование, които заедно с тези с основно образование представляват повече
от половината безработни в тази възрастова група. Младежите на възраст до 29г.
представляват 14% от всички регистрирани безработни в общината. Около 1/3 от
младежите са с образователна степен начално и по-ниско образование. Посочените
данни доказват наличен потенциал на територията за осигуряване на допълнителна
заетост посредством стратегията за ВОМР. Не са налице, обаче обективни
предпоставки, които да гарантират по категоричен начин прилагането на мярка,
насочена към заетост и финансирана от ОПРЧР 2014 – 2020г., защото община Бяла
Слатина и представители на бизнеса в качеството си на работодатели изпълняват
проекти, финансирани директно от Оперативната програма. Затова в стратегията за
ВОМР не следва да се включат мерки, насочени към насърчаване на безработните
лица за търсене на работа, както и за работодатели да наемат безработни лица;
образователната структура на населението (изводите са базирани общо за цялото
население на територията) е благоприятна като се има предвид, че завършилите
средно и висше образование надвишават 50%. Затова територията е с налични
човешки ресурси, способни да реализират успешно стратегията за ВОМР. Има
необходимост, обаче, от допълнително обучение на земеделски производители, с
цел повишаване на уменията и професионалната квалификация, тъй като територията
е типично земеделски район. Повишаването на квалификацията на земеделските
стопани ще подобри качеството и ефективността на производството на земеделски
продукти, което играе съществена роля при формирането на добавена стойност.
Затова в стратегията за ВОМР е необходимо включването на мерки за обучение на
земеделските стопани;
за целите на подхода ВОМР маргинализираните общности от територията на МИГ са
представени от ромите, лицата с увреждания, лицата, живеещи в крайна бедност или
ниски доходи и материални лишения, влошени финансови условия, лицата със
здравни и възрастови проблеми, лицата, при които липсват или са недостатъчни
социалните услуги и достъп до образование;
етническата структура на населението е разнородна като 12% са представителите на
ромската общност. Затова в стратегията е необходимо да се включат мерки, насочени
към подпомагане на ромите с цел тяхната социална интеграция и за подобряване на
предлаганите социални и здравни услуги. Всички мерки, които ще са насочени към
подпомагане на ромите следва да допринесат за намаляване на тяхната социална и
пространствена изолираност;
в подкрепа на лицата – инвалиди и други в неравностойно положение е необходимо
да се приоритизират проекти, които инвестират в подобряване на достъпа на тези
групи от населението;
за решаването на проблемите на малцинствените и уязвими групи община Бяла
Слатина и неправителствения сектор изпълняват поредица от проекти, финансирани
от ОПРЧР 2014 – 2020г. и ОПНОИР 2014 – 2020г. Включването на мерки,
финансирани от тези оперативни програми крие опасност от двойно финансиране на
на вече изпълнени дейности. Затова маргинализираните групи от населението могат
да бъдат подпомогнати от мерки, финансирани от ПРСР 2014 – 2020г. като в
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критериите за оценка на проектите се даде приоритет на проекти, насочени към
подпомагане на тези целеви групи.

6.ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ И ЗДРАВНИ УСЛУГИ

6.1.Здравни услуги
Към настоящият момент населението на Община Бяла Слатина се обслужва от една
„Многопрофилна болница за активно лечение ЕООД” Бяла Слатина. След няколко
изпълнени проекта в МБАЛ Бяла Слатина в инфраструктурно отношение няма проблеми и
базата на болницата е обновена. Проблем е липсата на лекари и това че голяма част от
лекарите са в пенсионна и предпенсионна възраст.
Основни дейности на "МБАЛ - Бяла Слатина'' ЕООД.
"МБАЛ - Бяла Слатина'' ЕООД притежава разрешение за осъществяване на лечебни
дейности №МБ-18 / 10.0Е.2001г. с № МБ -18 / 17.05.2006 г., разрешително МБ-18 /
04.01.2011 г. и последно разрешително за дейност от 13.03 2012 година.
С последното си разрешително за осъществяване на лечебни дейности "МБАЛ - Бяла
Слатина'' ЕООД -№МБ-18/13.03.2012год. се разрешава на лечебното заведение да
осъществява следните дейности:
 Диагностика и лечение на заболявания, когато лечебната дейност не може да бъде
извършена в извънболнична помощ.
 Родилна помощ.
 Диагностика и консултации,поискани от лекар или лекар по дентална медицина от
други лечебни заведения.
По следните медицински специалности:












Анестезиология и интензивно лечение- първо ниво на компетентност
Вътрешни болести- второ ниво на компетентност
Хирургия-второ ниво на компетентност
Педиатрия- първо ниво на компетентност
Нервни болести- първо ниво на компетентност
Акушерство и гинекология- първо ниво на компетентност
Клинична лаборатория- второ ниво на компетентност
Образна диагностика- първо ниво на компетентност
Микробиология-второ ниво на компетентност
Инфeкциозни болести- второ ниво на компетентност
Отделение по хемодиализа - първо ниво на компетентност

Основната дейност на дружеството е :
1. Диагностика и лечение на заболяванията, когато лечебната цел не може да се постигне в
условията на извънболничната помощ.
2. Родилна помощ
3. Диагностика и консултации поискани от лекар или лекар по дентална медицина от други
лечебни заведения.
Болницата се състои от четири функционално обособени структурни блока:
1. КОНСУЛТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕН, включващ:
А) Приемно-консултативни кабинети:
- спешен OAИЛ / Кабинет по преданестезиологична консултация/
- хирургичен кабинет
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- гинекологичен кабинет
- неврологичен кабинет
- детски кабинет
- терапевтичен кабинет
- кабинет по инфекциозни болести
Б) Клинико-диагностични структури
- Клинична лаборатория
- Микробиологична лаборатория
В) Отделения без легла:
- Образна диагностика - конвенционална рентгенова диагностика, ехография и
ендоскопска диагностика
- Отделение по хемодиализа - 4 диализни поста
2. СТАЦИОНАР, включващ:
2.1. Вътрешно отделение - 16 легла
- Гастро-ентерологични
- Нефрологични
- Ендокринологични
- Кардиологични с интензивна стая
- Пневмологичнии фтизиатри
-Учебен център на пациенти родители на деца със захарен диабет
- Кабинет по ехокардиография
- Функционаленк-т / ФИТ и ХОЛТЕР/
2.2. Детско отделение - 20 легла, от тях:
- Кърмачески
- За деца над 1 година
2.3. Акушеро-гинекологично отделение с две операционни зали и една родилна зала - 15
легла, от тях:
- Родилни
- Патологична бременност
- Гинекологични
- Неонатологични
2.4. Хирургично отделение с две операционни зали и оперативен блок - 13 легла.
2.5. Неврологично отделение - 20 легла
- Кабинет ЕЕГ и ЕМГ
- Кабинет доплерова сонография
2.6. Отделение „Анестезия и интензивно лечение" -6 легла
от тях:
- Оперативни
2.7. Инфекциозно отделение - 10 легла
- чревни
- бокс-капкови инфекции
- хепатити
ОБЩ БРОЙ БОЛНИЧНИ ЛЕГЛА - 100 легла.
В лечебното заведение работят общо 164 медицински специалисти и помощен персонал. От
тях 35 лекари - 26 със специалност, от които 3 с две специалности и 69 специалисти по
здравни грижи. Лечебното заведение работи по договор със Здравната каса по 68 клинични
пътеки.
Извън болнична специализирана медицинска помощ на територията на общината се
извършва от следните практики, съгласно данните за 2015г.:
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 Индивидуална практика за първична медицинска помощ – 10 в Бяла Слатина по 1 в
Тлачане, Габаре, Бъркачево и Попица
 Индивидуална практика за първична дентална помощ – 8 в Бяла Слатина и 1 в Галиче
 Групова практика за първична медицинска помощ – 1 в Бяла Слатина
 Групова практика за първична дентална помощ – 1 в Попица
 Индивидуална практика за специализирана медицинска помощ – 24 в Бяла Слатина
На територията на община Бяла Слатина функционират успешно и лекари със
стоматологична извънболнична дентална помощ, които спадат към първичната медицинска
практика, регистрирани по ЗЛЗ. Някои от тях нямат договорни отношения с НЗОК и
съответно не работят със здравната каса.

Данни за развитие на здравната система в последните 5 статистически години на територията
на МИГ :
Таблица 16.
Община Бяла Слатина
(Брой)
Показатели

2011

2012

2013

2014

2015

1

1

1

1

1

105

100

110

100

100

1

1

1

1

1

105

100

110

100

100

специализирани болници

-

-

-

-

-

легла

-

-

-

-

-

центрове за кожно-венерически заболявания

-

-

-

-

-

легла

-

-

-

-

-

комплексни онкологични центрове

-

-

-

-

-

легла

-

-

-

-

-

центрове за психично здраве

-

-

-

-

-

легла

-

-

-

-

-

2

3

3

3

4

легла

-

-

-

-

-

диагностично- консултативни центрове

-

-

-

-

-

легла

-

-

-

-

-

медицински центрове

2

3

3

3

4

легла

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

дентални центрове

-

-

-

-

-

медико- дентални центрове

-

-

-

-

-

легла

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Лечебни и здравни заведения
Болнични заведения - общо
легла
многопрофилни болници
легла

Лечебни заведения за извънболнична помощ - общо

самостоятелни медико- диагностични и медикотехнически лаборатории

Други лечебни и здравни заведения
легла
Медицински кадри към 31.12.
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Лекари - общо

75

75

73

70

72

в т.ч. Oбщопрактикуващи1

18

17

17

16

15

9

9

9

9

9

95

92

100

99

102

3

3

3

3

3

97

92

91

96

100

Деца - общо

94

83

93

85

85

момчета

55

37

46

42

45

момичета

39

46

47

43

40

Лекари по дентална медицина
Медицински специалисти по здравни грижи
Детски ясли и деца в детските ясли
Детски ясли - общо
места

Тенденцията на медицинските кадри може да бъде проследена по следните графики:
Диаграма 16.

Брой на лекарите за периода 2011
- 2015г.
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Община Бяла Слатина разполага с една многопрофилна болница, която осигурява
доболничната помощ на населението. Броят на леглата е относително постоянен за
последните 3 години. Общината разполага със заведения за извънболнична помощ –
медицински центрове.
Броят на лекарите през последните 5 години на територията на МИГ е относително
постоянен. Броя на лекари по дентална медицина е съезмерим с броя на практикуващите
лекари от територията средно на един зъболекар от територията се падат 2500 пациенти.
През периода се забелязва застой на медицинските специалисти по здравни грижи. Според
данните от НСИ за общината през периода 2011 -2015 г. броя на децата и броя на яслите са
относително постоянни.

6.2.Социални дейности
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Предлаганите в общността услуги се развиват динамично и ако до скоро се извършваха
предимно от общинската администрация и Дирекция „Социално подпомагане”, все по-често
в процеса се включват и неправителствени организации.
В общината са изградени следните специализирани институции:
1.Дом за стари хора с. Попица
Дом за стари хора с. Попица е специализирана институция за предоставяне на социални
услуги делегирана държавна дейност с капацитет 60 места.
Настаняват се мъже и жени в надпенсионна възраст след изчерпване на всички други
възможности за извършване на социални услуги в общността и не са в състояние сами да
организират и задоволяват жизнените си потребности. Основните дейности в Дом за
възрастни хора с. Попица са съобразени с изпълнение на стандартите и критериите за
предоставяне на социални услуги и са насочени към подпомагане и разширяване на
възможностите настанените лица да водят самостоятелен начин на живот. Целта е
задоволяване на ежедневните потребности на възрастните, създаване на условия за социални
контакти и възможности старите хора да се чувстват неразделна част от обществото.
2.Детска ясла ,,Здравец”
Детска ясла ,,Здравец” е основана на трети май 1959 година.Заведението е с изградени
традиции и богат опит в отглеждането и възпитанието на децата от най-ранна възраст - от
три месеца до три години.
В яслата функционират четири групи. За децата се грижи колектив с висока
професионална квалификация, медицинска етика и морал. Стремежът е да се създаде
среда,близка до семейната, уют и емоционален комфорт.
Дневният режим е съставен съобразно възрастовите и индивидуални особености на
децата.Провеждат се организирани занимания развиващи говорните способности,
двигателната активност и елементарни конструктивно-технически и изобразителни умения.
3.Преходно жилище /ПЖ/ гр. Бяла Слатина, ул. „Одрин” № 4
„Преходното жилище” гр.Бяла Слатина, обл.Враца е социална услуга от резидентен тип,
която е открита със Заповед № РД 01-526 /30.04.2010г. на Изпълнителният директор на АСП
/МТСП, влязла в сила от 01.04.2010г.
„ПЖ” е социална услуга от резидентен тип, с възможност и условия за водене на
независим начин на живот с помощта на професионалисти.
Основна цел на услугата е формиране на умения и стимулиране на готовност у
младежите и девойките за окончателно напускане на специализираната институция.
В периода на ползване на социалната услуга „Преходно жилище” /двугодишен - 16 до
18години /, младежите и девойките придобиват все по-голяма самостоятелност с извършване
на дейности, които са насочени към подготовка, формиране и затвърждаване на умения за
независимия им начин на живот извън услугата.
Комплексните услуги в „ПЖ” се предоставят при спазване на критериите и
стандартите от НКССУД и разпоредбите на ЗСП и ППЗСП.
Професионалистите, работещи с децата в ПЖ са мотивирани, обучени. Те разбират,
познават същността и целите на предоставяната услуга. Притежават необходимите умения,
знания и опит за качественото й предоставяне.
Капацитетът на услугата е 8 младежи и девойки от 16 до 18 годишна възраст.
4. Център за настаняване от семеен тип - с.Бърдарски геран
ЦНСТ с.Бърдарски геран разполага с два центъра: ЦНСТ - 1 за деца от 3 до 10 години и
ЦНСТ - 2 за деца от 11до 16 години.Капацитетът на всеки един е 15 деца.
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Приемат се деца без физически, психически и умствени увреждания. Организацията на
работа е целогодишна,с денонощни дежурства от персонала.
Децата се обучават в училищата в гр.Бяла Слатина и филиала на ЦДГ „Радост” в селото.
Пътуването до и от училище се осъществява с училищен автобус.
Настаняването на децата в ЦНСТ се извършва от ОЗД при Д”СП”. След навършване на
пределната възраст, децата се преместват в „Преходно жилище” в гр.Бяла Слатина.
За децата се грижи персонал от 21 души/административен,педагогически и обслужващ/.
Осигурени са личен лекар и стоматолог,а при необходимост-посещение при специалисти и
болнично лечение.
През летния сезон се организира отдих на планина и море.
5. Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания - Бяла Слатина
През 2015 г. в община Бяла Слатина стартира предоставянето на нова социална услуга
в два „Центъра за настаняване от семеен тип“ (ЦНСТ) за деца и младежи с увреждания по
проект " Като в свой дом", Договор № BG051PO001-5.2.12-0060-C0001, процедура за
директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Да не изоставяме нито едно
дете”, Компонент 2 „Разкриване на социални услуги в общността” по Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г.
ЦНСТ осигуряват възможност за живот в среда близка до семейната на 24 деца и
младежи с увреждания от специализираните институции и на 4 деца от общността при
спешна нужда.

7.ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИ УСЛУГИ

7.1 Развитие на детските градини в община Бяла Слатина:
Мрежата от детски градини обхваща селата Бърдарски геран, Търнак, Соколаре, Попица,
Търнава, Алтимир, Галиче, Габаре, Враняк, Бъркачево, Тлачане т.е. 11села от 14. Няма детски
групи в селата: Комарево, Буковец и Драшан, поради малкия броя на децата. В селата
детските градини са преобразувани от самостоятелни детски заведения като филиали на
градските детски градини. Самостоятелни са детските градини в селата Търнава /Алтимир и
Галиче са филиали на ДГ в Търнава/ и Габаре. С въвеждането на делегираните бюджети в
детските градини все по-трудно става издръжката на детските заведения в малките населени
места, поради малкия брой деца в групите и значително се завишават разходите за
веществена издържка. Плащането на таксата за детска градина представлява сериозен
проблем за семействата, в които родителите са безработни или семейството е в категорията
на социално-слабите.
Таблица 17.
Община Бяла Слатина
(Брой)
Показатели
Детски

градини1

- общо

Детски учители

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

5

5

5

5

6

69

69

66

67

67

844

860

825

870

780

5

5

5

5

6

69

69

66

67

67

844

860

825

870

780

Полудневни детски градини

-

-

-

-

-

Детски учители

-

-

-

-

-

Деца
Целодневни детски градини
Детски учители
Деца
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Деца

-

-

-

-

-

Изводи:
1. За периода 2011– 2016г. броят на детските градини е нарастнал в последната
учебна година, педагогическия персонал е относително постоянен
2. Броят на децата, обхванати в детските градини е колеблив със спад от 10 % в
последнат учебна година за целодневната форма на обучение
3. Полудневната форма на обучение е прекратена.

7.2.Развитие на училищата в община Бяла Слатина :
Учебни институции
Таблица 18.
Община Бяла Слатина
(Брой)
Показатели

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

Общо

12

12

12

12

12

Общообразователни училища

10

10

10

10

10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Професионални гимназии

2

2

2

2

2

Професионални колежи с прием след
средно образование
Професионални училища след VІ и VІІ клас

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Професионални училища след VІІІ клас

-

-

-

-

-

Самостоятелни колежи

-

-

-

-

-

Университети и специализирани висши
училища

-

-

-

-

-

Учебни институции

Специални училища
Училища по изкуствата и спортни училища

1

Ученици в учебните заведения на община Бяла Слатина
Таблица 19.
Община Бяла Слатина
(Брой)
Показатели

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2998

2916

2907

2 858

2 779

2278

2233

2287

2 287

2 276

Специални училища

-

-

-

-

-

Училища по изкуствата и спортни училища
(ІІІ степен професионална квалификация)1

-

-

-

-

-

241

286

316

357

369

-

-

-

-

-

421

310

262

176

110

58

78

42

19

-

Учащи по видове учебни институции
Общо
Общообразователни училища

Професионални гимназии (ІІІ степен
професионална квалификация)
Професионални колежи с прием след
средно образование
Професионални гимназии и
професионални училища (ІІ степен
професионална квалификация)
Професионални училища след VІ и VІІ клас
(І степен професионална квалификация)
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Професионални училища след VІІІ клас (І
степен професионална квалификация)

-

9

-

19

24

Колежи

-

-

-

-

-

Университети и специализирани висши
училища2

-

-

-

-

-

Преподаватели:
Таблица 20.
Община Бяла Слатина
(Брой)
Показатели

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

Преподаватели по видове учебни
институции
Общо1

224

210

213

210

208

Общообразователни училища

156

158

161

158

161

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

68

52

52

52

47

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Специални училища
Училища по изкуствата и спортни

училища2

Професионални колежи с прием след
средно образование
Професионални гимназии и училища след
VІ, VІІ и VІІІ клас3
Колежи
Университети и специализирани висши
училища

Общинската образователна система е съобразена с реалните потребности на населението от
образователни услуги – предоставяне на качествено образование в достатъчно на брой
училища.
Съществува тенденцията към оптимизиране броя на училищата, която е реализирана преди
наблюдавания период на територията на община Бяла Слатина, поради намаляващия брой
деца в училищна възраст, което се дължи на миграционни процеси и застаряващо население.
За задоволяване потребностите от образование са обособени 6 средищни училища, които са
приемали ученици от закритите училища във Враняк, Бъркачево, Соколаре, Бърдарски
геран, с. Тлачене и с. Алтимир.
Децата с увреждания от общината, получават образователна услуга в общинските училища с
ресурсно подпомагане
Представените даннни от училищата показват, че тенденцията на децата, застрашени от
отпадане от училище е към запазване. В Община Бяла Слатина през учебната 2015-2016
година учениците са намалели със 79 ученика, през учебната 2014-2015 година са намалели с
49.
Проследявайки данните от анализа, могат да се направят следните констатации - броят на
учебните заведения и професионалните гимназии в общината е постоянен за последните 5
години. Учениците през последните 5 учебни години са намалели с повече от 200 като
съответно намалява и броя на преподавателите..

Настоящите проучвания и анализи са изготвени в изпълнение на дейности по проект по договор № РД 50 - 80
/17.08.2016 г. по подмярка 19.1. „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно
развитие“

65

СОЦИО-ГЕОГРАФСКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ БЯЛА
СЛАТИНА

7.3. Изводи относно предоставяните социални, здравни и
образователни услуги за населението
- на терторията има развита здравна инфраструктура и доболнична помощ за населението
като по този начин са осигурени предоставяните основни здравни услуги за населението;
- социалните услуги са представени от няколко социални институции, които осигуряват и
предоставят различни по вид социални дейности, насочени към подпомагане на възрастни
хора, младежи и девойки, деца;
- в района има развита образователна инфраструктура като общинската образователна
система е съобразена с реалните потребности на населението.

8.АНАЛИЗ НА РЕГИСТРИРАНИТЕ НПО НА ТЕРИТОРИЯТА НА
МИГ
На територията на МИГ са регистрирани в Министерство на Правосъдието 21 НПО в
обществена полза съгласно регистъра на Врачански окръжен съд, както следва:
Таблица 21.
#

Юридическо лице

1

АЛТЕРНАТИВА - БС

Организационна
форма
Сдружение

2

АРЕТЕ-СПОРТ

Сдружение

3

ВОЛЕЙБОЛЕН
ЧАВДАР1932
ДРЪЗНОВЕНИЕ

Седалище и адрес

7

МЕСТНА
ИНИЦИАТИВНА Сдружение
ГРУПА БЯЛА СЛАТИНА

обл. Враца, общ. Бяла Слатина,
Бяла Слатина
обл. Враца, общ. Бяла Слатина,
Бяла Слатина
обл. Враца, общ. Бяла Слатина,
Бяла Слатина
обл. Враца, общ. Бяла Слатина,
Бяла Слатина
обл. Враца, общ. Бяла Слатина,
Бяла Слатина
обл. Враца, общ. Бяла Слатина,
Бяла Слатина
обл. Враца, общ. Бяла Слатина,
Бяла Слатина

8

МЛАДИТЕ ХОРА - НАДЕЖДАТА Сдружение
НА БЪЛГАРИЯ

обл. Враца, общ. Бяла Слатина,
Бяла Слатина

9

ПЪРВИ ЮНИ

10

СДРУЖЕНИЕ
ЗА Сдружение
ПОДПОМАГАНЕ И РАЗВИТИЕ
НА МЛАДЕЖКАТА ЗАЕТОСТ И
ЦЕННОСТИ
СДРУЖЕНИЕ РАВЕН СТАРТ – Сдружение
БЯЛА СЛАТИНА

обл. Враца, общ. Бяла Слатина,
Бяла Слатина
обл. Враца, общ. Бяла Слатина,
Бяла Слатина

4
5

ЕНТУСИАЗЪМ
СЛАТИНА
ЕТНИКА

6

11

КЛУБ Сдружение
Сдружение
-

БЯЛА Сдружение
Сдружение

Сдружение

12

СЕВЕРОЗАПАД АРТ

Сдружение

13

СПОРТЕН
КЛУБ
„БЯЛА Сдружение
СЛАТИНА МОТОР СПОРТ”

обл. Враца, общ. Бяла Слатина,
Бяла Слатина
обл. Враца, общ. Бяла Слатина,
Бяла Слатина
обл. Враца, общ. Бяла Слатина,
Бяла Слатина
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14

15

СПОРТЕН КЛУБ ПО СИЛОВ Сдружение
ТРИБОЙ,
КУЛТУРИЗЪМ,
ФИТНЕС И ВДИГАНЕ НА
ТЕЖЕСКТИ ЧАВДАР
СПОРТЕН КЛУБ САМУРАЙ 2013 Сдружение

16

СПОРТЕН КЛУБ ЧАВДАР - 2015

Сдружение

17

ТЕНИС КЛУБ - БЯЛА СЛАТИНА

Сдружение

18

УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО Сдружение
ПРИ НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ
"ХРИСТО СМИРНЕНСКИ"

19

УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО Сдружение
ПРИ ПОМОЩНО УЧИЛИЩЕ
"СВ. СОФРОНИЙ ВРАЧАНСКИ"
ГР. БЯЛА СЛАТИНА

обл. Враца, общ. Бяла Слатина,
Бяла Слатина

20

УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО Сдружение
ПРИ ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА
ГРАДИНА
«ДЕТЕЛИНА»-ГР.
БЯЛА СЛАТИНА
ФУТБОЛЕН КЛУБ ЧАВДАР 1957
Сдружение

обл. Враца, общ. Бяла Слатина,
Бяла Слатина

21

обл. Враца, общ. Бяла Слатина,
Бяла Слатина
обл. Враца, общ. Бяла Слатина,
Бяла Слатина
обл. Враца, общ. Бяла Слатина,
Бяла Слатина
обл. Враца, общ. Бяла Слатина,
Бяла Слатина
обл. Враца, общ. Бяла Слатина,
Бяла Слатина

обл. Враца, общ. Бяла Слатина,
Бяла Слатина

Според основната си приоритетна дейност НПО на територията се развиват в 5 области
като съответните броеве на НПО са отразени в следващата диаграма:

Диаграма 17.
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Приоритетна област на НПО
8
7
6
5
4
3
2
1
0

8
6
3
2

2

Преобладават сдруженията с типично спортна насоченост.- повече от 1/3 от всички НПО
 НПО в областта на образованието са предимно училищни настоятелства и фондации за
пощряване на даровити студенти и ученици.
 Една четвърт от НПО са в областта на развитие на социалните дейности и развитието на
младите хора;
 В категория други, са дефинирани НПО с насочена дейност към европейско приобщаване
и устойчиво икономическо развитие на територията / МИГ/ и НПО в сферата на изкуствата.
Пълен списък на НПО функциониращи на територията се намира в Приложение № 1 към
анализа

9.АНАЛИЗ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ КАПАЦИТЕТ НА
ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА
9.1.Изпълнени проекти през периода 2007-2013г.
На територията на община Бяла Слатина през програмния период 2007-2013г. са изпълнени
30 проекта според ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И
НАБЛЮДЕНИЕ НА СТРУКТУРНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ НА ЕС В БЪЛГАРИЯ /ИСУН/,
от тях 20 са на Община бялата Слатина и на НПО от територията. Общата стойност на
изплатените средства по проектите 25 669 898.28 лева
Таблица 22.
№
1

2

Място на
изпълнени
е
Бяла
Слатина

Бяла
Слатина

Наименование на
проект

Бенефициен
т

Обща
Стойност

БФП

Изплатени

"Нови възможности за
социално
предприемачество и
създаване на социално
прдеприятие в община
Бяла слатина"
ИЗГРАЖДАНЕ НА
ОБЩИНСКО ЗВЕНО
ЗА ПОМОЩ И ГРИЖА
В ДОМА – БЯЛА

Община Бяла
Слатина

240 526,69

240 526,69

240 526,69

Община Бяла
Слатина

240 930,71

240 930,71

219 585,90

Настоящите проучвания и анализи са изготвени в изпълнение на дейности по проект по договор № РД 50 - 80
/17.08.2016 г. по подмярка 19.1. „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно
развитие“

68

СОЦИО-ГЕОГРАФСКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ БЯЛА
СЛАТИНА
СЛАТИНА
3

Бяла
Слатина
Бяла
Слатина
Бяла
Слатина

4
5

6

Бяла
Слатина

7

Бяла
Слатина

8

Бяла
Слатина

9

Бяла
Слатина

10

Бяла
Слатина

11

Бяла
Слатина

12

Бяла
Слатина

13

Бяла
Слатина

14

Бяла
Слатина
Бяла
Слатина

15

Социални услуги в
община Бяла Слатина
Като в свой дом
Подобряване структурата
на администрацията в
община Бяла Слатина,
чрез прилагане на
Функционален анализ
Модерна и ефективна
администрация в Община
Бяла Слатина
Подобряване на
компетентността и
ефективността на
служителите от общинска
администрация Бяла
Слатина
Подобряване и
модернизиране на
образователната
инфраструктура на
територията на Община
Бяла Слатина
Подкрепа за
деинституционализация
на ДДМУИ Надежда село
Търнава- община Бяла
Слатина
Дренбомащабни мерки за
предотвратявания на
наводнения чрез
отводнявания на квартали
в село Попица, община
Бяла Слатина
Техническа помощ за
подготовка на интегриран
инвестиционен проект
във водния сектор на гр.
Бяла Слатина
"Интегриран проект за
водния цикъл на град
Бяла Слатина"
Подобряване на
инфраструктурата за
управление на отпадъците
в община Бяла Слатина
Социални услуги в
общността
“Социални услуги в
общността – Бяла
Слатина”
Надежда и слънце за
всички

16

Бяла
Слатина

17

Бяла
Слатина

„Да подадем ръка”

18

Бяла
Слатина

Качествена грижа у дома

Община Бяла
Слатина
Община Бяла
Слатина
Община Бяла
Слатина

91 255,92

86 483,24

82 836,56

423 695,82

423 695,82

423 695,82

54 027,54

54 027,54

54 027,54

Община Бяла
Слатина

82 869,13

82 869,13

82 869,13

Община Бяла
Слатина

101 090,76

101 090,76

101 090,76

Община Бяла
Слатина

3 729 828,48

3 729 828,48

3 659 289,51

Община Бяла
Слатина

1 435 842,97

1 435 842,97

1 435 842,97

Община Бяла
Слатина

541 788,67

541 788,67

514 699,24

Община Бяла
Слатина

783 346,67

783 346,67

978 195,91

Община Бяла
Слатина

17 193 871,22

16 576
807,06

16 538
917,69

Община Бяла
Слатина

607 183,98

607 183,98

760 983,53

Сдружение
"Първи юни"
Сдружение
"Първи юни"

79 512,83

76 451,59

74 017,43

169 283,39

169 283,39

159 446,10

94 951,68

94 951,68

94 947,41

147 441,38

147 441,38

138 766,02

139 645,98

139 645,98

129 414,46

Сдружение с
нестопанска
цел Нов път
Сдружение с
общественопо
лезна дейност
"Различни, но
ръка за ръка"
СНЦ "Център
за
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19

Бяла
Слатина

Училището –
привлекателно за младите
хора.

20

Бяла
Слатина

Детство мое

подпомагане
на ромските
инициативи"
Средно
общообразова
телно
училище
“Васил
Левски
ЦДГ
"Незабравка"

14 669,26

14 669,26

14 669,26

48 857,91

48 857,91

48 857,91

9.2.Проекти през програмния период 2014-2020 г. – до
момента
Таблица 23.
Бенефициент Седалище
000193058
ОБЩИНА
БЯЛА
СЛАТИНА
000193058
ОБЩИНА
БЯЛА
СЛАТИНА
000193058
ОБЩИНА
БЯЛА
СЛАТИНА
000193058
ОБЩИНА
БЯЛА
СЛАТИНА
000193058
ОБЩИНА
БЯЛА
СЛАТИНА

България, гр.Бяла
Слатина, 3200, ул.
КЛИМЕНТ
ОХРИДСКИ №
68
България, гр.Бяла
Слатина, 3200, ул.
КЛИМЕНТ
ОХРИДСКИ №
68
България, гр.Бяла
Слатина, 3200, ул.
КЛИМЕНТ
ОХРИДСКИ №
68
България, гр.Бяла
Слатина, 3200, ул.
КЛИМЕНТ
ОХРИДСКИ №
68
България, гр.Бяла
Слатина, 3200, ул.
КЛИМЕНТ
ОХРИДСКИ №
68

Местонахождение Наименование Обща стойност
на проекта
Бяла Слатина
"Център за
494 123.48
независим
живот в
Община Бяла
Слатина"
Бяла Слатина
"Осигуряване
181 082.22
на топъл обяд в
Община Бяла
Слатина 2016"
Бяла Слатина

Осигуряване на
топъл обяд в
община Бяла
Слатина

231 695.10

Бяла Слатина

"От ранно
детско развитие
към
образователна
интеграция"
Център за
социално
включване "Аз
и моето
семейство"

197 313.00

Бяла Слатина

295 980.40

Изводи:
1. Според изнесената информация, се налага извода, че в Общината успешно се
изпълняват проекти, както от Общината като бенефициент, така и от
Неправителствените огранизации от територията;
2. Съществува нужния административен капацитет да се изпълнят проекти и през
следващия прогамен период 2014-2020г, което е видно от таблица 23;
3. На територията на МИГ Бяла Слатина съществува капацитет за изпълнение на
мултифондова стратегия за ВОМР.
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10.АНАЛИЗ НА ПАЗАРА – ПАЗАРНИ
ТЪРСЕНЕ, ПРЕДЛАГАНЕ, ЦЕНА

МЕХАНИЗМИ,

За целите на настоящото проучване е направен анализ на пазара на труда и анализ на
пазара на земеделски земи.

10.1. Наети лица по трудово и служебно правоотношение за
област Враца за 2016г.
Таблица 24.
Месеци

Статистически
райони

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

Северозападен
район

174 918 176 359 177 695 178 914 178 044 178 165 179 110 178 206 178 204

-Видин

16 423

16 542

16 736

16 946

16 855

16 472

16 803

16 697

16 744

-Враца

37 424

37 691

37 726

37 872

37 701

37 730

38 014

37 460

37 487

-Ловеч

33 878

34 074

34 242

34 370

33 843

34 213

33 938

34 153

34 299

-Монтана

28 071

28 391

28 524

28 667

28 595

28 663

29 103

28 992

28 719

-Плевен

59 122

59 661

60 467

61 059

61 050

61 087

61 252

60 904

60 955

*Предварителни данни на НСИ към 10.11.2016г.
Анализът на данните показва, че за област Враца, част от територията, на която е в
обхвата на МИГ, за 2016 година се наблюдава относително еднакъв брой на наетите лица по
трудов договор. Проследявайки годишното разпределение на заетите лица, прави
впечатление, че през летните месеци се наблюдава увеличаване на заетите лица. Причината е,
че през този период има повече заети лица в строителството, както и сезонно наети
работници.

10.2.Средни цени за покупка на земеделска земя
статистически зони, статистически райони и по области

по

По-долу в табличен вид са представени сключените сделки за покупка на земеделска земя
през 2015 г. по статистически зони, статистически райони и по области и общини
Таблица 25.
лв./дка
Статистически зони

Години

Статистически район
Област

2010

2011

2012

2013

2014

2015

БЪЛГАРИЯ

279

398

547

594

684

732

Северна и Югоизточна България

285

423

581

653

739

801

Северозападен

249

420

493

598

682

708

Враца

222

391

447

664

794

664
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По данни на НСИ
Цената на един декар земеделска земя в сравнение с 2010 г. се увеличава с 56.77% през 2011г.
и с 49.66% през 2012 г. спрямо 2010 година. Най-значително е нарастването на цената на
земята през 2014г. от наблюдавания период.

10.3.Сключени сделки за покупка на земеделска земя
Таблица 26.
Категории
на земята

2010г
Брой

Земеделска
земя общо
за страната
в т.ч.
Ниви
Овощни
Лозя
Постоянно
затревени
площи

2011г.

Площ/дка

Ср. цена
лв/дка

33898

291545

279

31628
427
1216
626

285112
1276
2749
2407

279
242
206
189

2012г.

Площ/дка

Ср. цена
лв/дка

35186

270076

398

31971
835
1586
794

260035
2670
4445
2926

413
284
248
207

Брой

Брой

Площ/дка

Ср. цена
лв/дка

37063

332673

547

32832
986
2222
1023

320102
2948
5265
4358

556
412
262
217

10.4.Сключени сделки за покупка на земеделска земя през 2015 г.
по статистически зони, статистически райони и по области и
общини
Таблица 27.
Териториално
ниво

а
БЪЛГАРИЯ
Северозападен
Враца
Борован
Бяла Слатина
Враца
Козлодуй
Криводол
Мездра
Мизия
Оряхово
Роман
Хайредин

Брой
сделки

сключени Площ
Средна
(декари) годишна
цена
(лева/дка)
1
2
3
20522
233148
732
5221
65744
708
688
14330
664
41
927
800
238
5166
634
62
2247
666
11
303
853
98
1822
758
38
293
371
5
100
602
160
3211
640
15
95
505
20
166
560

През периода 2010 - 2012 г. данните от проведеното статистическо изследване показват
постоянно нарастваща активност на пазара на земеделската земя в Република България. В
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сравнение с 2010 г. броят на сделките със земеделска земя се увеличава през 2011 и 2012г.
съответно с 3.8 и 5.3%. Размерът на продадените площи през 2011 г. спрямо предходната
година отбелязва спад със 7.4%, докато през 2012 г. е регистрирано увеличение с 23.2%
спрямо 2010 година.
През периода 2010 - 2012 г. средният размер земеделска земя за една сключена сделка е
9 декара. По начин на трайно използване на земеделската земя средният размер на една
сделка е, както следва: ниви - 9 дка, постоянно затревени площи - 4 дка, овощни насаждения и
лозя - по 3 декара.
Цената на един декар земеделска земя в сравнение с 2010 г. се увеличава с 42.7% през
2011г. и с 37.4% през 2012 г. спрямо 2011 година. Най-значително е нарастването на цената
на овощните градини - със 17.4% през 2011 г. и с 45.1% през 2012 г. спрямо предходната
година.
Развитието на арендните отношения в селското стопанство през периода 2010 - 2012 г. e
динамично. Спрямо предходната година сключените договори за аренда/наем на земеделска
земя през 2011 г. са повече с 4.9%, а през 2012 г. - с 9.4%. По отношение на размера на
арендуваната/наеманата земеделска земя данните от изследването показват известно
намаление на площите през 2011 г. - с 3.1%, докато през 2012 г. е регистриран ръст от 23.4%.
Средният размер на площта на един договор за аренда/наем на земеделска земя през
наблюдавания период е между 16 и 18 декара. Средната стойност на рентното плащане на
един декар арендувана/наета земеделска земя е 23 лв. през 2010г., 30 лв. през 2011 г. и 34 лв.
през 2012 година.

11.АНАЛИЗ НА СРЕДАТА, КОЯТО ВЛИЯЕ ВЪРХУ
РАЗВИТИЕТО НА МИГ
11.1.Външна среда – политико-правни, икономически, социокултурни, технологични, екологични
Външната среда на организацията представлява съвкупността от външни условия и
ограничения, в които организацията функционира.
Същевременно организацията съществува и функционира като ползва ресурси от
външната среда и реализира своите цели, задоволявайки потребностите на външната среда.
Следователно, организацията (в случая местната инициативна група) и външната среда
съществуват в непрекъсната връзка и зависимост. Организацията може само косвено да влияе
и променя външната среда. Тя главно се приспособява и компенсира чрез вътрешните си
променливи външните влияния върху своята дейност.
Основните фактори с пряко въздействие от външната среда са клиентите, чийто нужди
организацията удовлетворява, конкурентите, доставчиците, които снабдяват организацията с
важни суровини и човешките ресурси – хората във външната среда, от които организацията
трябва да подбере за осъществяване на своята мисия.
За целите на настоящото проучване под понятието „клиенти“ се разбират
потенциалните заинтересовани страни, които могат да изпълняват проекти, финансирани от
стратегията за водено от общностите местно развитие.
По отношение анализа на конкурентната среда като друг основен външен фактор, може
да се определи, че местната инициативна група няма конкурентни взаимоотношения с други
подобни организации от територията на община Бяла Слатина. Нормативното
законодателство регламентира на всяка една от териториите в селски район да се учредява и
функционира не повече от една местна инициативна група.
От гледна точка на законодателната рамка на територията на МИГ Бяла Слатина има
няколко десетки НПО и читалища, регистрирани по ЗЮЛНЦ, но те не се явяват преки
конкуренти на МИГ, а партньори на МИГ в изпълнение на стратегията за местно развитие и
идентифицирана заинтересована страна.
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За целите на бъдещата стратегия от гледна точка на ресурсното обезпечаване МИГ Бяла
Слатина разполага с напълно оборудван офис в общинския център. По този начин може да
се направи заключение, че МИГ разполага с необходимите технически ресурси за да изпълни
успешно своята стратегия през настоящия програмен период.
Човешките ресурси представляват източник на хора във външната среда, от която
организацията набира своите служители. В процеса на изпълнение на подмярка 19.1 МИГ
функционира с един координатор. Има допълнително наети високо квалифицирани външни
експерти за подготовка на стратегията за местно развитие. По този начин може да се направи
извода, че местната инициативна група разполага с необходимия човешки потенциал за
успешно реализиране на стратегията след нейното одобрение.
Външните фактори с косвено действие, които индиректно влияят на функционирането
на организацията, са следните:
- обща политическа и икономическа ситуация;
- технологично развитие;
- социални и културни отношения;
- регионални отношения.
Политическите и икономическите фактори във външната среда, имат непряко, но силно
въздействие върху МИГ. Местната инициативна група функционира в тясно партньорство с
местната власт в лицето на община Бяла Слатина. Партньорството е изградено на
принципите на прозрачност, консенсусно решаване на проблемите, взаимно разбирателство.
По този начин може да се направи извода, че политическата система в лицето на
местната власт не упражнява отрицателно въздействие, а подпомага дейността на местната
инициативна група и, че МИГ и местната власт работят в тясно сътрудничество и
партньорство.
Нормативно-законовата уредба включва всички законови, подзаконови нормативни
актове, правилници, наредби, укази, постановления, решения, нормативи и др. на
международни, държавни и общински органи, които определят правилата, по които се
извършва стопанска дейност и се уреждат взаимоотношенията между организациите.
За целите на настоящото проучване може да се направи извода, че предвид
възможностите, които предлага подхода водено от общностите местно развитие, от една
страна и разписаните правила в нормативната уредба, отнасяща се до подготовката на
настоящата стратегия, подпомагат процеса на изработване на бъдещата стратегия за развитие.
Технологическите фактори включват напредъка в технологиите във външната среда.
За целите на настоящите проучвания може да се определи, че МИГ Бяла Слатина като
неправителствена организация не осъществява производствена дейност. Към стратегията за
местно развитие, обаче, ще бъдат финансирани проекти на редица представители от местния
бизнес, които осъществяват пряка производствена дейност. Затова е необходимо при
оценката на проекти с кандидати производствени предприятия да се даде предимство на
проекти, които са иновативни за територията и въвеждат в производството нови технологии,
продукти, производства.
Социалните и културни фактори са свързани с промените в социо-културната система,
които могат да окажат влияние върху дейността на организацията. Социалните и културни
фактори в значителна степен формират потребителския вкус на определени пазари. Те
влияят и върху фирмената култура, ядрото на която са споделените фирмени ценности.
В бъдещата стратегия за водено от общностите местно развитие социо-културните
фактори следва да заемат значителен дял в предвидените мерки, насочени към социална
интеграция и социални услуга на територията.
За целите на прилагане на подхода Водено от общностите местно развитие
регионалните отношения се свеждат до поддържане на връзки и комуникации с регионални
представителства на държавни институции, имащи отношение към политиките за развитие
на селските райони.
Екологичните фактори, които оказват влияния върху дейността на МИГ са в различни
насоки и се изразяват в следното:
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- Екологична оценка на стратегията за водено от общностите местно развитие.
Стратегията трябва да отговаря на изискванията на т. 22 от §1 на ДР на Закона за опазване на
околната среда (ЗООС). Изисква се от законови, нормативни или административни
разпоредби и е предмет на подготовка и/или приемане от публичен орган на национално,
регионално или местно равнище. Затова е необходимо МИГ да съобрази изработването на
бъдещата странтегия с всички законови изисквания, насочени към опазване на околната
среда;
- Финансиране на проекти към СМР. Екологичната насоченост на стратегията може да
се изрази чрез включване на мерки от ПРСР 2014 – 2020г., насочени към опазване на
околната среда и чрез включване в критериите за оценка на проектите на допълнителни
предимства на проекти, щадящи околната среда.

11.2.Вътрешна среда – финансови, човешки, материални,
информационни
Вътрешната среда, която оказва влияние върху развитието на територията и която е
предмет на настоящите проучвания се заключава в следните характеристики:

Анализ на работната заплата за 2013 – 2014
По последна налична актуална информация в диаграмите по-долу са представени данни
за ръста на работната заплата през периода 2013-2014 година.
Диаграма 18.
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Диаграма 19.
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Диаграма 20.
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Проследявайки данните от диаграмите прави впечатление, че през наблюдавания
период се отчита растеж на доходите както за Област Враца, така и за община Бяла Слатина.
Съотношението на заплатите от община Бяла Слатина към средната заплата за областта
бележи тенденция към увеличаване, но все още най-ниски остават заплатите в частния сектор,
като тези на общинско ниво се доближават до средните за област Враца. От изнесените
данни най-голям ръст бележи частния сектор в община Бяла Слатина 9.82 %, но все още те
остават най-ниски като абсолютни величини.
Средните доходи за община Бяла Слатина са с около 1/3 по-ниски (66% от средните
доходи за Област Враца). В обществения сектор разликата между заплатите на Област Враца
и община Бяла Слатина е почти два пъти. Най-ниски са средните доходи в частния
сектор – считано за 2014 година – средните доходи в частния сектор са почти три пъти
по-ниски от тези в обществения сектор за Област Враца (доходите в частния сектор през
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2014г. за община Бяла Слатина са 43.95% от доходите в обществения сектор за Област
Враца.).

Работна заплата за 2015г. по икономически дейности за Община
Бяла Слатина и Област Враца
Таблица 28.
Икономическа дейност

A
B

Общо Бяла
за
Слатина
област
Враца
10340
6933
8659
6755
10655 ..

C
D

..

Общо
Селско, горско и рибно стопанство
Добивна промишленост
Преработваща промишленост
Производство и разпределение на
електрическа и топлинна енергия и на
газообразни горива
Доставяне на води;канализационни
услуги,управление на отпадъци и
възстановяване

E

8169

6798
5203

7295 ..

Строителство

F

10560

5912

Търговия,ремонт на автомобили и
мотоциклети
Транспорт, складиране и пощи

G

5513

4719

H
I

6437
5274

6759
4524

Създаване и разпространение на информация
и творчески продукти; далекосъобщения
Финансови и застрахователни дейности

J

6216 ..

K

11118

5865

Операции с недвижими имоти

L
M

6519
9320

4884
5311

N

4943

6196

O
P
Q

9709
8714
8971

8279
8434
8350

R
S

7464
6431

4612
5968

Хотелиерство и ресторантьорство

Професионални дейности и научни
изследвания
Административни и спомагателни дейности
Държавно управление
Образование
Хуманно здравеопазване и социална работа
Култура, спорт и развлечение
Други дейности

Диаграма 21.
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Средна заплата за 2015 г. по
икономически дейности
ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
КУЛТУРА, СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЕ
ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И…
ОБРАЗОВАНИЕ
ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАТИВНИ И…
ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ И…
ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
ФИНАНСОВИ И ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ…
СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА…
ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО
ТРАНСПОРТ, СКЛАДИРАНЕ И ПОЩИ
ТЪРГОВИЯ,РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛИ…
СТРОИТЕЛСТВО
ДОСТАВЯНЕ НА…
ПРОИЗВОДСТВО И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ…
ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ
ДОБИВНА ПРОМИШЛЕНОСТ
СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО
0
Бяла Слатина
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Общо за област Враца

След преглед на данните и таблицата могат да се направят няколко извода:
Съществува незначителна разлика в заплащането за област Враца и за община Бяла
Слатина на някой типични държавни дейности, като транспорт, складиране и пощи,
държавно управление, образование и хуманно здравеопазване и социална работа
За Секторите строителство, финансови и застрахователни дейности, операции с
недвижими имоти, професионални дейности и научни изследвания, административни
и спомагателни дейности и култура, спорт и развлечение съществуват големи разлики
в годишната заплата за област Враца и община Бяла Слатина. В секторите
строителство и застрахователни и финансови услуги заплатите в област Враца са два
пъти по големи от заплатите за същата дейност в община Бяла Слатина.
Най-близки са доходите на областно и общински ниво за секторите от обществения /
държавния сектор;
В частния сектор заплатите за 2015г. в област Враца изпреварват заплатите в община
Бяла Слатина

Анализирайки данните за доходите на населението могат да се направят следните
изводи и препоръки:
- от представените данни за 2013 и 2014 година най-голям ръст по отношение на
увеличаването на заплатите бележи частния сектор от община Бяла Слатина, но въпреки това
– заплатите като абсолютна величина са най-ниски в района;
- средните доходи в частния сектор на община Бяла Слатина изостават значително от
средните доходи на заетите в публичния сектор в общината (по статистически данни от 2014
година средните доходи в частния сектор представляват 79.04% от средните доходи в
публичния сектор);
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- основавайки се на представените данни е небходимо стратегията за Водено от
общностите местно развитие да включи мерки в подкрепа на местния бизнес от територията
на МИГ Бяла Слатина.

12.АНАЛИЗ НА НАСТРОЕНИЯТА И ПОТРЕБНОСТИТЕ НА
ГРУПИТЕ
ЗАИНТЕРЕСОВАНИ
СТРАНИ
ОТ
ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ – НАСЕЛЕНИЕ, ПУБЛИЧЕН
СЕКТОР И НЕПРАВИТЕЛСТВЕН СЕКТОР /тук не се
включва местния бизнес/
Във връзка с подготовката на бъдещата стратегия за Водено от общностите местно
развитие бе направено допитване до гражданите от територията на МИГ посредством
анкетиране. Целта на настоящото проучване на местната общност бе да се проследи
посредством обратна връзка мнението на хората относно настроенията и готовността да
участват в прилагането и изпълнението на бъдещата стратегия за развитие. Анкетирани бяха
88 души от целевата група – общински служители, представители на НПО и читалища. За
целите на проучванията, на състоялите се събития за информиране на местната общност в
изпълнение на дейности по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“,
финансирана от ПРСР 2014 – 2020г., на участниците в събитията бяха предоставени анкетни
карти. Впоследствие получените резултати бяха обобщени и анализирани.
Профилът на анкетирания от тази група може да бъде представен графично по
следния начин:

12.1.Според организацията, чиито представител е анкетирания:
Диаграма 22.

Вид на организацията
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Най-активни в анкетирането са общински служители и представители на публичната
власт. Представителите на НПО и на читалищата са проявили еднаква степен на активност.
Представителите на публичната власт представляват 31.82% от всички анкетирани. Сред
участниците в анкетирането бяха кмета и зам.-кмета на община Бяла Слатина, кметове на
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кмтства от населените места в обхвата на общината, общински служители и служители от
кметските администрации.
Анкетираните представители на читалища и други НПО също бяха сред участниците
на организираните събития – председатели на читалищни настоятелства и НПО, секретари
на читалища, други представители на НПО и читалища. 21.59% от взелите участие в
анкетирането са представители на учебни заведения и научни звена, в т.ч. преподаватели и
научн работници.

12.2.Според населеното място в което живее анктирания:
Диаграма 23.

Според населеното място

Бяла Слатина
37%
Село
63%

Бяла Слатина
Село

От диаграмата е видно, че по - голяма активност са проявили представителите от
населените места, находящи се на територията на община Бяла Слатина. Това
обстоятелство може да се обясни с факта, че една немалка част от събитията за
информиране и публичност, бяха организирани и проведени извън общинския център.

12.3.Според образование, пол и възраст на анкетираните:
Диаграма 24.

Пол на анкетираните
31%
жена

69%

мъж
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За целите на осъщественото проучване бе изследвано образователното равнище, пол и
възраст на анкетираните лица. Според половата разделеност на анкетирания се наблюдава
двойно по-голяма активност на жените, отколкото при мъжете, така че може да се направи
извода, че жените участват активно в прилагане на подхода ЛИДЕР, респ. на подхода Водено
от общностите местно развитие на територията на МИГ Бяла Слатина.
Диаграма 25.

Според възраст на анкетираните
6% 4%

49%

до 30

41%

31-45
46-60
над 60

Най-голяма активност към анкетата са проявили жители в зряла трудоспособна възраст
от 30 до 60 години – 90 % от анкетираните.
Най-слаба е активността на младежите под 30 г. – 4 %, а предпенсионерите и пенсионери
над 60г. са с активност към осъществените проучвания 6%. Предвид тези данни могат да се
направят следните изводи:
- територията на местната инициативна група разполага с достатъчно капацитет от хора в
активна трудоспособна възраст, способни да участват в прилагането на стратегията за ВОМР
от страна на публичния сектор;
- ниското участие на младежите създава предизвикателство към местната инициативна
група – необходимо е по-активна работа с младежите за да могат те да бъдат в по-висока
степен привлечени в процесите, свързани с развитие на територията и по-конкретно с
прилагане на подхода ВОМР.
Диаграма 26.

Образование на анкетираните
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Проследявайки образователното равнище на анкетираните лица прави впечатление, че
преобладават гражданите, завършили висше образование – почти 2/3 от анкетираните висше 54%, полувисше – 23% и средно – 23%.
Резултати от анкетата по този показател показват, че територията разполага с
достатъчно грамотни и образовани хора от страна на публичния и нестопанския сектори,
способни да вземат активно участие в реализирането на бъдещата стратегия за развитие.

12.4.Как се развива дейността с която
анкетираните лица, по тяхно лично мнение

се

занимават

Диаграма 27.
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много добре

48%

32%

задоволително
лошо

Над 50% от анкетираните са доволни от посоката, в която се развива дейността в която
работят, 32 % смятат че се развива задоволително и 15 % смятат че се развива лошо.

12.5.Проблемите които затрудняват успешното развитие на
сектора в който работят анкетираните:
Диаграма 28.
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Според анкетираните основните проблеми на сектора, в който работят, около половината от
акнетираните са6:


Липсата на програми за финансиране – 51%;

На второ място по важност са проблемите, който посочват около 1/3 от анкетираните:


Трудния достъп до инвестиции – 36%.

Следващите причини са:




Липсата на средства за изпълнение на програми финансирани от ЕС – 26% от
анкетираните;
Липсата на местни политики за НПО-16 %;
Липсата на квалифицирани специалисти или друга причина - 6% от анкетираните.

12.6.Намеренията на участниците в анкетата за развитие на
сектора са изразени в следната графика:
Диаграма 29.
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Без отговор

Активността на анкетираните към развитие на сектора, в който работят, е определено
висока. По този начин са отговорили 82% от всички анкетирани. Останалите 18% се
разпределят равномерно сред другите участници.

12.7.Относно опита на анкетираните с проекти, финансирани от
Европейския съюз резултатите са следните:
Диаграма 30.

6

Процентите са повече от 100, тъй като анкетираните са давали повече от един отговор
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Най-голям опит имат в областта на изпълнение на проекти от ОП РЧР, което е
обяснимо, тъй като анкетираните са основно от местната власт и неправителствения сектор.
По този начин са отговорили 35.23% от анкетираните. В значително по-ниска степен има
дадени положителни отговори относно изпълнението на проекти, финансирани от ОПИК и
ПРСР – съответно 5.68% и 4.54%. Ниските проценти на дадените отговори относно ОПИК и
ПРСР се обясняват с ф.това, че двете програми прилагат мерки, насочени основно към
бизнеса, а анкетираните лица представляват нестопанския и публичния сектор. Сравнително
голям е процентът на анкетираните лица, които са отговорили отрицателно на този въпрос –
54.54%, затова ще е необходимо от страна на местната инициативна група да продължи да
информира и обучава представителите на нестопанския сектор за придобиване на умения и
компетентности по темите, свързани с подготовка и изпълнение на проекти.

12.8.Според анкетираните стратегия за ВОМР на територията на
община Бяла Слатина трябва да се фокусира в следните сектори:
Диаграма 31.
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Резултатите от анкетата относно секторите, в които стратегията трябва да окаже
съдействие посредством приложимите мерки, са изложени по-долу:







*43% от анкетираните са за развитие на аграрния сектор. Това е обяснимо като се има
предвид, че територията на МИГ е типичен район с развито селско стопанство.
Всеки 10 от анкетираните лица смята че територията има потенциал за развитие на
Туризъм;
Всеки трети от анкетираните смята че трябва в стратегията за ВОМР да се включат
мерки, финансирани от ОПИК 2014 – 2020г.;
По отношение на оперативни програми „Околна среда“, „Човешки ресурси“ и
„Наука и образование“ е заявен малък интерес от страна на анкетираните лица. Едва
7% от анкетираните посочват ОП „Околна среда“ като възможна за изпълнение
посредством стратегията за ВОМР; 8 % от анкетираните смятат, че трябва да се
включат мерки, финансирани от ОП НОИР, като мнението на участниците е
обусловено от незадоволителното състояние на образователната инфраструктура в
някои учебни институции, както и възможностите, които предоставя програмата за
интегриране на гражданите в неравностойно положение и уязвимите групи от
населението. 11% считат, че включването на мерки в стратегията за ВОМР,
финансирани от ОПРЧР 2014 – 2020г., е целесъобразно и важно за развитието на
територията;
Нагласата на местната общност е за мултифондова стратегия с участие на избрани
мерки от ПРСР 2014 – 2020г. и ОПИК 2014 – 2020г.
*Забележка: процентът на всички отговори надвишава 100,тъй като някои от анкетираните лица
са дали повече от един отговор.

12.9. Проследяване мнението на анкетираните относно целите по
отношение на бъдещата Стратегия за Водено от общностите
месно развитие:
12.9.1.Относно Европейският земеделски фонд за развитие на селските
райони, резултатите от проучванията са следните:
Таблица 29.
Цел от Европейският земеделски фонд за
развитие на селските райони
Развитие
и
стимулиране
на
предприемачество и устойчив бизнес;
Развитие на динамична жизнена среда и
подобряване качеството на живот чрез
развитие
на
хоризонтални
и
междусекторни
партньорства
и
взаимодействие за инициативи от общ
интерес;
Развитие на практики и модели за добро
управление и участие на заинтересованите
страни в развитието на територията, като
основа за териториално развитие;
Развитие на териториална идентичност,
маркетинг и марки на база на специфичния
териториален потенциал и продукти от
местен характер.

Резултат в /%/
36

36

40

22
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Анкетираните лица дават противоречиви отговори за целите, които следва да бъдат
формулирани в бъдещата стратегия за развитие. Обяснението за това е в сравнително
ниската степен на информираност с какво съдържание е изпълнена всяка една от посочените
цели. От представените данни е видно, че анкетираните смятат за най-важна цел: „Развитие
на практики и модели за добро управление и участие на заинтересованите страни в
развитието на територията като основа за териториално развитие“. Като вторични фактори
за развитието на територията се поставят целите за „Развитие и стимулиране на
предприемачество и устойчив бизнес“ и „Развитие на динамична жизнена среда и
подобряване качеството на живот чрез развитие на хоризонтални и междусекторни
партньорства и взаимодействие за инициативи от общ интерес“.

12.9.2.Относно Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
резултатите от проучванията са следните:
Таблица 30.
Цел от Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси”
Преодоляване на силно изразени негативни
процеси в обхванатите територии по
отношение на пазара на труда и социалното
включване;
Устойчива и качествена заетост за уязвими
групи;
Мобилност на работната сила, както и
повишаване
квалификацията
на
населението за по-голямо съответствие на
уменията на търсещите работа с нуждите
на бизнеса;
Подобряване качеството на работните
места и квалификацията и уменията на
заетите;
Подобряване достъпа до социални услуги
на различни групи социално изключени
или в риск от социално изключване лица.

Резултат в /%/
26
41

19

44
26

Като основна цел на програмата за развитие на човешките ресурси се посочва
„Подобряване на качеството на работните места и квалификацията и уменията на заетите“.
Следващата по важност цел от Програмата е свързана с осигуряване на устойчива и
качествена заетост на уязвимите групи от населението. На трето място, но не на последно по
значимост е посочена цел „Подобряване достъпа до социални услуги на различни групи
социално изключени или в риск от социално изключване“.
Относно включването на мерки, финансирани от ОПРЧР 2014 – 2020г., не бе заявен
интерес от страна на допустими бенефициенти в лицето на община Бяла Слатина и
работодатели за изпълнение на мерки, финансирани от ОПРЧР 2014 – 2020г., затова
прилагането на мерки от програмата посредством СВОМР на този етап е нецелесъобразно и
рисково.

12.9.3.Относно Оперативна програма „Наука и образование за
интелигентен растеж” резултатите от проучванията са следните:
Таблица 31.
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Цел от Оперативна програма „Наука и
образование за интелигентен растеж ”
Повишаване на качеството на училищното
образование в малките населени места
Подобряване на достъпа до училищно
образование в малките населени места
Намаляване броя на необхванатите от
образователната система, на отпадащите от
училище и на ранно/преждевременно
напусналите училище

Резултат в /%/
68
30
35

В резултат на осъществените проучвания на територията и направените допитвания
посредством анкетираните лица, относно ОПНОИР могат да се направят следните изводи и
препоръки:
 Като основна цел на Оперативна програма програма „Наука и образование за
интелигентен растеж“ е изведена „Повишаване на качеството на училищното образование
в малките населени места“, следвана от „Намаляване броя на необхванатите от
образователната система, на отпадащите от училище и на ранно/преждевременно
напусналите училище“;
 Към ОПНОИР има, обаче, твърде ограничен заявен интерес от страна на
образователните институции и общината, което бе констатирано в процеса на подготовка на
настоящите анализи и проучвания. Затова прилагането на мярка/и, финансирани от
ОПНОИР 2014 – 2020г. посредством стратегията за ВОМР е нецелесъобразно и крие риск за
цялостното изпълнение на стратегията.

12.9.4. Относно Оперативна програма „Околна среда” резултатите от
проучванията са следните:
Таблица 32.
Цел от Оперативна програма „Околна
среда ”
Подобряване
и
поддържане
на
природозащитното състояние на видове и
местообитания от мрежата Натура 2000

Резултат в /%/
57

Един сравнително висок процент от анкетираните са дали положителен отговор
относно прилагането на действия посредством стратегията за ВОМР, финансирани от
ОПОС 2014 – 2020г. Това се обяснява с обстоятелството, че на територията на МИГ има
защитени територии, които са включени в Програмата като допустими посредством
стратегията и от това, че общините и неправителствените организации са допустими
кандидати по Програмата.
Като основна цел на Оперативна програма „Околна среда“, се налага „Подобряване
и поддържане на природозащитното състояние на видове и местообитания от мрежата
Натура 2000“, което е и единствената цел допустима за финансиране през ВОМР;
Няма, обаче, по категоричен начин заявен интерес от страна на допустими
бенефициенти в лицето на община Бяла Слатина и неправителствени организации за
изпълнение на мерки, финансирани от ОПОС 2014 – 2020г., затова прилагането на ОПОС
посредством СВОМР е нецелесъобразно.
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12.10. Нагласата на местната общност за участие с проекти към
стратегията по съответните оперативни програми, може да се
изрази по следния начин:
Диаграма 32.

Бихте ли кандидатствали с проект
към Стратегията за ВОМР? в %
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По показателя „Готовност на местната общност да кандидатстват с проекти към
стратегията“ 80% от анкетираните са дали положителен отговор, че имат готовност и
желание да изпълняват проекти по мерки, финансирани от ПРСР 2014-2020г. За останалите
ОП също има положителни отговори, но в значително по-ниска степен.
Интерес представлява мнението на анкетираните лица относно размера на разходите по
проекта. 70% от анкетираните са отговорили, че размера на инвестицията трябва да е в
границите от 100 000 до 200 000 лева. 24% от гражданите са посочили стойности на
разходите в границите от 10 000 до 20 000 лева.
Таблица 33.
Размер на инвестицията
От 10 000 до 100 000 лева
От 100 000 до 200 000 лева
Друга стойност

12.11.Анализ на силните
направената анкета:

Процент на анкетираните избрали тази
стойност
24
70
6

страни

на

територията,

според

Таблица 34.
Силна страна на територията

% на
анкетираните за
тази силна
страна

Стратегическо географско положение, съхранена природа, благоприятен
климат, почви, релеф и биологично разнообразие ;

35
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Съхранено културно наследство – фолклор, традиции и занаяти;
Наличие на достатъчно и с високо качество образователни институции;
Високо качество на услугите в района;
Наличие на свободна работна ръка;
Добре развити услуги в областта на здравеопазването;
Наличие на традиции в селското и горско стопанство и наличие на
възможности за развитието им ;
Ниска пристъпност;
Развита читалищна дейност;
Наличие на достатъчно и модернизирани туристически бази;
Достъп до транспортни мрежи с национално значение;
Приятелски настроена към бизнеса местна власт;
Липса на ярко изразени екологични проблеми и замърсявания

27
16
10
41
0
20
16
65
0
16
42
32

Като най - силни черти на територията се очертават:
 Развита читалищна дейност;;
 Приятелски настроена към бизнеса местна власт;;
 Наличие на свободна работна ръка;
 Стратегическо географско положение, съхранена природа, благоприятен климат,
почви, релеф и биологично разнообразие ;
 Липса на ярко изразени екологични проблеми и замърсявания

12.12. Анализ на слабите страни на територията, според
направената анкета:
Таблица 35.
Слаба страна на територията
Отрицателен естестествен прираст и застаряване на населението,
наличие на миграция при младите хора;
Наличие на висока безработица при младите и хората в
предпенсионна възраст;
Ниски доходи на населението, ниска мотивациия на персонала;
Недостатъчна обезпеченост на предприятията с модерна и
конкурентна техника;
Висока енергоемкост на производствата;
Липса на реклама на територията и продуктите от нея – разпознаваем
бранд;
Недостатъчно развити атракции в туристическата сфера;
Недостатъчно възможности за спорт и осмисляне на свободното
време;
Липса на изцяло социални предприятия;
Липса на постоянна културна институция – театър, кино, опера;
Влияние на транспортната проходимост от атмосферните влияния
Друго
Най – слаби страни на територията:

% на
анкетираните за
тази слаба страна
64
57
84
20
5
10
27
38
27
33
0
6

 Ниски доходи на населението, ниска мотивациия на персонала;
 Отрицателен естестествен прираст и застаряване на населението, наличие на
миграция при младите хора
 Наличие на висока безработица при младите и хората в предпенсионна възраст;
 Недостатъчно възможности за спорт и осмисляне на свободното време;
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 Липса на постоянна културна институция – театър, кино, опера;

13.SWOT АНАЛИЗ ОТНОСНО СОЦИО-ГЕОГРАФСКАТА
ХАРАКТЕРИСТИКА НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ
Таблица 36.

Силни страни

Слаби страни

Природо-географска
Околна среда

характеристика, Природо-географска характеристика, Околна
среда
1. Силно изразен континентален климат с високи
1. Плодородна земя и подходящи природнотемпературни амплитуди и неравномерно
климатични условия за развитие на селско
разпределение на валежите.
стопанство, вкл. на производство на 2. Потенциални заплахи от наводняване от р. Скът
плодове и зеленчуци;
и притоците й.
2. Богато почвено разнообразие и чисти от 3. Необхванати от проекта за воден цикъл на гр.
химично замърсяване почви;
Бяла Слатина урбанизирани територии
3. Съхранена природа, природосъобразно
земеделие и животновъдство: подходящи
условия за развитие на селски и еко
туризъм;
4. Отсъствие на екологични замърсители и
висока степен на чистота на средата;
Транспортна
и
техническа Транспортна и техническа инфраструктура
инфраструктура
1. Недобро състояние и поддържане на
1. Сравнително добре изградена пътна и ВиК
общинската
и
републиканска
пътна
инфраструктура за част от територията на
инфраструктура
общината;
2. Незадоволително състояние на уличната
мрежа, включително тротоарни площи, найвече в селата на общината;
3. Остарели ВиК съоръжения и некачествени
ВиК услуги за част от населените места в
общината; Недоизградена канализационна
мрежа в селата от общината;
4. Енергийно неефективни сгради с обществено
и социално значение; остаряло и енергийно
неефективно улично осветление
5. Липса на детски съоръжения и площадки,
отговарящи на всички изисквания;
6. Недостатъчно спортни съоръжения, вкл.
многофункционална
спортна
зала
на
територията на общината.
7. Част от сградите с обществено значение
нямат осигурен достъп за трудно подвижни
лица;
Човешки ресурси и пазар на труда
1. Относително
добри
демографски
показатели по отношение на естествен и
механичен прираст на населението, в
сравнение с национални и регионални
стойности
2. Възрастова структура на населението с
добри показатели спрямо средното за
страната

Човешки ресурси и пазар на труда
1. Трайно намаляване броя на населението.
2. Влошаващи се демографски показатели по
отношение на образователен ценз и др.,
рефлектиращи към качеството на работната
сила
3. Висок относителен дял на преждевременно
напусналите училище, което е предпоставка за
висок дял на безработни с ниско образование;
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3. Лицата с висше образования не са
концентрирани само в общинския
център.

4. Висок дял на безработица, вкл. висок дял на
младежка безработица, на лица над 54 г. и
трайно безработни;
5. Висок дял на безработни с ниска степен на
квалификация;
6. Недостиг на свободни работни места и
ограничено разкриване на нови работни
места;
7. Недостатъчно
работни
места
за
нискоквалифицирани кадри (и предимно със
сезонен характер)
8. Над 60% от общо регистрираните са
продължително безработни, като 1/3 та от тях
са на възраст над 54 г., което е сериозен
проблем
за
перспективите
им
за
преквалификация и намиране на работа

Социална инфраструктура, сервиз и
услуги, образование, здравни грижи, спорт
1. Развита система за социално подпомагане и
социални грижи
2. Професионалното
направление
на
съществуващите професионални гимназии
е съобразено с ключови отрасли в
общината (селско-стопанство и шивашка
промишленост)
3. Материално-техническата
база
на
професионалните гимназии се подобрява;
4. Инициативи в областта на културата и
спорта; Развита читалищна дейност
Административен капацитет за реализация
на стратегията за ВОМР
1. Натрупан опит при управление и
реализация на проекти, финансирани със
средства от структурните фондове на ЕС и
други донорски програми;
2. Свързаност и информираност на и между
ключови субекти на територията на
общината;
3. Висока степен на въвеждане на електронни
услуги от страна на общината: електронна
система
за
документооборот
и
предлаганите услуги, електронна система за
сигнализиране за корупция; постоянен
процес на разширяване на предлаганите
електронни услуги и обслужване

Социална инфраструктура, сервиз и услуги,
образование, здравни грижи, спорт
1. Необходимост
от
подобряване
на
инфраструктурата и услугите в областта на
образование, здравеопазване, спорт, с цел
привлекателни условия за трайно установяване
на млади семейства и квалифицирани кадри на
територията на общината.
2. Недостиг и трудно привличане на нови
специалисти за МБАЛ, както и недостатъчна
материална обезпеченост;
Административен капацитет за реализация на
стратегията за ВОМР

Таблица 37.

Възможности

Заплахи

Природо-географска
характеристика, Природо-географска характеристика, Околна
Околна среда
среда
1. Съхранена природа: Засилен интерес към 1. Климатичните промени водят до засилване на
„чисти“, еко и био земеделски продукти
характерните за територията високи
2. Възстановяване и опазване на цялостната
амплитудни разлики в температурите и
екосистема в общината, чрез допълнително
неравномерно разпределение на количествата
залесяване на неземеделските земи с
валежи, което е постоянна заплаха за развитието
иглолистни и широколистни видове;
на аграрния сектор
2. Липса на своевременни мерки по превенция от
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Транспортна
и
техническа
инфраструктура
1. Финансиране на дейности и проекти по
национални и международни програми и
схеми, вкл. и чрез Стратегията за ВОМР, с
цел подобряване на свързаността и
достъпността в общината
2. Доизграждане и модернизиране на
инфраструктурата, подобряваща качеството
на живот
3. Изграждане и развитие на инфраструктура,
насочена към усвояване съществуващия
потенциал за развитие на туризма;

природни бедствия и резултатите от тях, вкл.
наводнения;
3. Недостатъчно инициативи за съхранение на
околната среда и замърсяването й от
антропогенни или други фактори.
Транспортна и техническа инфраструктура
1. Влошаване качеството на
изградената
техническата инфраструктура поради липса на
средства за нейната поддръжка
2. Перманентен недостиг на финансови средства
за
доизграждане
и
развитие
на
инфраструктурата и свързаните с това
негативни последствия за общото социалноикономическо развитие

Човешки ресурси и пазар на труда
1. Програми, проекти и мерки, вкл. при
реализация на ВОМР стратегията, с
ефект върху задържане на трудоспособно
население с висока квалификация и
осигуряване на по-висока заетост
2. Програми и проекти, инвестиции,
разкриване на нови, или разширяване на
производства
на
територията
на
общината/МИГ-а/, които да разкрият
нови работни места за включване на
ниско образованите групи безработни в
пазара на труда и със стимули за
задържането на образовани и млади хора
на територията
3. Стимулиране на обратен миграционен
процес, при който образовани и млади
хора се завръщат на територията на
общината, добавяйки стойност в нови
начинания чрез натрупания си опит,
квалификация и експертиза

Човешки ресурси и пазар на труда
1. Общо слабо развитие на Северозападен
район, което ограничава възможностите за
разширяване на пазара на труда за всички
видове кадри и е потенциален фактор за
увеличаваща се обща и структурна
безработица;
2. Обща национална тенденция към увеличаване
броя на безработните с основно и по-ниско
образование
3. Запазване и/или засилване на негативни
демографски и миграционни процеси и
ефектите от тях върху ключови демографски
показатели;

Социална инфраструктура, сервиз и
услуги, образование, здравни грижи, спорт
1. Възможности за финансиране на дейности
и проекти в сферата по национални и
международни програми и схеми, вкл. и
чрез Стратегията за ВОМР, с цел
подобряване на инфраструктурата и трайно
привличане,
особено
на
местни,
квалифицирани кадри.
2. Провеждане на образователни програми,
насочени
към
квалифициране
на
нискообразованите, безработни млади хора
3. Програми и проекти, свързани със
запазване на културното наследство,
традиции и обичаи
Административен капацитет за реализация
на стратегията за ВОМР
1. Съществуващи схеми за повишаване на

Социална инфраструктура, сервиз и услуги,
образование, здравни грижи, спорт
1. Недостиг на висококвалифицирани кадри в
сферата на социалните и здравните услуги,
образованието и здравеопазването
2. Недостатъчна материална база и средства за
поддържането й.
3. Голям брой неосигурени лица

Административен капацитет за реализация на
стратегията за ВОМР
1. Странични фактори, непряко в компетенциите
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квалификацията
2. Развитие на човешките ресурси, чрез
участие в международни проекти

на управлението на МИГ

14.ОБОБЩЕНИ
ИЗВОДИ
И
ПРЕПОРЪКИ
ПО
ОТНОШЕНИЕ
НА
ФИЗИКО-ГЕОГРАФСКИТЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
НА
ТЕРИТОРИЯТА
И
ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА
ВОМР
14.1. Обобщени изводи относно
характеристики на територията:
-

-

природо-географските

отличните физикогеографски характеристики са с висок потенциал за развитие на
селското стопанство, затова в стратегията за ВОМР могат да се включат мерки за
развитие на аграрния сектор;
наличните почвено-климатични характеристики, богатото почвено разнообразие и
чистите от химично замърсяване почви благоприятстват развитието на основните
полски, овощни и зеленчукови култури, както и развитието на лозарството.

14.2. Обобщени изводи относно човешкия потенциал на
територията:
-

-

-

-

-

-

от страна на публичния сектор, в т.ч. представители на местната власт, НПО и
читалища има завишен интерес към подхода ВОМР както от общинския център, така
и от населените места, намиращи се в обхвата на местната инициативна група;
има сравнително добре развит неправителствен сектор, включващи основно
сдружения, регистрирани в обществена полза и читалища, които са идентифицирани
като заинтересована страна и могат да изпълняват проекти, финансирани от
стратегията;
жените участват активно в прилагане на подхода ЛИДЕР, респ. на подхода Водено от
общностите местно развитие на територията на МИГ Бяла Слатина;
територията на местната инициативна група разполага с достатъчно капацитет от
хора в активна трудоспособна възраст, способни да участват в прилагането на
стратегията за ВОМР от страна на публичния сектор;
ниското участие на младежите създава предизвикателство към местната инициативна
група - необходимо е по-активна работа с младежите за да могат те да бъдат в повисока степен привлечени в процесите, свързани с развитие на територията и поконкретно с прилагане на подхода ВОМР;
данните от направеното проучване показват, че представителите на публичния сектор
и на нестопанския сектор притежават познания по подготовката и изпълнението на
проекти основно, финансирани от ОПРЧР, и в по-ниска степен – ОПИК и ПРСР;
въпреки отрицателните тенденции, свързани със застаряване на населението, както в
другите селски райони, така и на територията на община Бяла Слатина, може да се
определи по категоричен начин, че възрастовата структура е благоприятна за
успешното изпълнение на стратегията за ВОМР.

Настоящите проучвания и анализи са изготвени в изпълнение на дейности по проект по договор № РД 50 - 80
/17.08.2016 г. по подмярка 19.1. „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно
развитие“

93

СОЦИО-ГЕОГРАФСКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ БЯЛА
СЛАТИНА

14.3.Обобщени изводи и препоръки относно изработването на
стратегията за ВОМР:
-

-

-

-

-

-

-

средните доходи на заетите в частния сектор от територията на МИГ са най-ниски,
както за област Враца, така и в обхвата на община Бяла Слатина, затова е необходимо
в бъдещата стратегия за развитие да се включат мерки в подкрепа на местния бизнес
за наемане на безработни лица;
по данни от проведено проучване на територията сред представители на местната
власт и неправителствения сектор, през периода 2014 – 2020 година на територията
на местната инициативна група следва да се изпълнява стратегия за ВОМР,
финансирана от повече от един фонд – с включването на мерки от ПРСР 2014 –
2020г. и от ОПИК 2014 – 2020г.;
за прилагането на мерки, финансирани от ОПРЧР 2014 – 2020г., ОПОС 2014 –
2020г. и от ОПНОИР 2014-2020г. територията разполага с потенциал, но интереса
от страна на местната общност е твърде ограничен, нуждите от финансиране не са
обосновани по категоричен начин, затова включването на мерки в стратегията за
ВОМР, финансирани от посочените оперативни програми е нецелесъобразно и
рисково;
на територията на МИГ има достатъчно на брой маргинализирани групи от
населението, в т.ч. роми, както и уязвими групи от населението – 14,1% за област
Враца. Затова е добре в стратегията за развитие да имат приоритет проекти, които
оказват подкрепа на тези групи от населението;
като основна цел на Оперативна програма „Околна среда“, се налага „Подобряване
и поддържане на природозащитното състояние на видове и местообитания от
мрежата Натура 2000“. След проведени допълнителни разговори при състоялите се
срещи, бе установено, че към ОПОС 2014 – 2020г. няма достатъчно интерес, няма и
натрупан капацитет за изпълнение на проекти, затова мерки от ОПОС 2014 – 2020г.
не следва да фигурират в мултифондовата стратегия на МИГ;
в подкрепа на неправителствения сектор – сдружения, фондации, читалища и др.,
идентифицирани като заинтересовани страни стратегията може да включи мерки,
финансирани от ПРСР 2014-2020г., където са допустими като бенефициенти за
изпълнение напроекти, насочени към съхранение на местния бит и традиции (с
бенефициенти основно читалища), подобряване на социалните услуги и условията за
живот и др.;
относно размера на разходите по проекта преобладава мнението на анкетираните
лица, че размерите на инвестициите поприложимите мерки трябва да са в границите
от 100 000 до 200 000 лева и в по-ниска степен са посочили стойности на разходите в
границите от 10 000 до 100 000 лева.

15.СЪЗДАВАНЕ НА БАЗА ДАННИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА
ГРУПИТЕ
ЗАИНТЕРЕСОВАНИ
ЛИЦА/СТРАНИ
НА
ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ
15.1. Бази данни на заинтересованите лица
Таблица 38.
Група
Местни власти

Идентифицирани заинтересовани страни
Община Бяла Слатина, вкл. Общинска администрация и

Настоящите проучвания и анализи са изготвени в изпълнение на дейности по проект по договор № РД 50 - 80
/17.08.2016 г. по подмярка 19.1. „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно
развитие“

94

СОЦИО-ГЕОГРАФСКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ БЯЛА
СЛАТИНА
Неправителствени
организации

лица на изборни длъжности
НПО, вкл. в сферата на културата /вкл. читалища/,
образованието /вкл. училищни настоятелства/, спорта
/вкл. спортни клубове/, социалните дейности,
вероизповеданията,
центрове
за
професионално
образование и обучение; др. сфери на обществения
живот и физически лица от нестопанския сектор;
Църковни настоятелства

15.2.База данни на читалищата, НПО, кметства и община от
територията
Данните за функциониращите читалищата, НПО, кметства и община от територията се
намират в Приложение №1 към този анализ.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
ГР. БЯЛА СЛАТИНА
Име

Вид

ДЕТЕЛИНА" Детска градина"
НЕЗАБРАВКА" Детска градина"
ОБЕДИНЕНО ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ
ЗДРАВЕЦ " Детска градина"
РАДОСТ " Детска градина"
СЛЪНЧИЦЕ " Детска градина"
АМБУЛАТОРНОПОЛИКЛИНИЧНО
ЗДРАВНО
ЗАВЕДЕНИЕ-БЯЛА
СЛАТИНА
Лечебно
заведение
за
извънболнична помощ
ЦЪРКОВНО
НАСТОЯТЕЛСТВО
ПРИ
ХРАМ
СВ.ПАРАСКЕВА"
гр.БЯЛА
СЛАТИНА
Местно
поделение на БПЦ (ЮЛ)"
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ РАЗВИТИЕ
- 1892" Народно читалище"
ОБЩИНА
БЯЛА
СЛАТИНА
Община
АГЕНЦИЯ КЪМ ЕАД ДЗИ" - БЯЛА
СЛАТИНА Поделение"
АД ДЗИ-ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ АГЕНЦИЯ
БЯЛА
СЛАТИНА"
Поделение"
ДЕТСКА
ЯСЛА
ЗДРАВЕЦ"
Поделение"
ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА БЯЛА СЛАТИНА Поделение
ДИРЕКЦИЯ
СОЦИАЛНО
ПОДПОМАГАНЕ"
ГР.БЯЛА
СЛАТИНА Поделение"
КОМПЛЕКС
ЦЕНТЪР
ЗА
НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП
ЗА
ДЕЦА/МЛАДЕЖИ
С
УВРЕЖДАНИЯ Поделение
ЛОВНО РИБАРСКО ДРУЖЕСТВО БЯЛА СЛАТИНА Поделение
ПРЕХОДНО И НАБЛЮДАВАНО
ЖИЛИЩЕ Поделение
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - БЯЛА
СЛАТИНА Поделение
ЕТНИКА" Сдружение"
МАЙЧИН ЦЕНТЪР АЛТЕРНАТИВА
Сдружение
ОБЩИНСКО
БРАНШОВО

Детска градина
Детска градина
Детска градина

Адрес

Тел.
0915/82413
0915/2988

обл. Враца

Детска градина
Детска градина
Лечебно
обл. Враца
заведение за
извънболнична
помощ

/3050
/2738

Местно
обл. Враца
поделение на
БПЦ (ЮЛ)
Народно
читалище
Община

обл. Враца

Поделение

обл. Враца

Поделение

обл. Враца

Поделение

обл. Враца

Поделение

обл. Враца

Поделение

обл. Враца

Поделение

обл. Враца

Поделение

обл. Враца

Поделение

обл. Враца

Поделение

обл. Враца

обл. Враца

Сдружение
Сдружение
Сдружение

(915/4817)
892799588
обл. Враца
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СОЦИО-ГЕОГРАФСКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ БЯЛА
СЛАТИНА
ПЧЕЛАРСКО
СДРУЖЕНИЕ
КИТКАТА" Сдружение"
СДРУЖЕНИЕ АЛТЕРНАТИВА - БС"
Сдружение"
СДРУЖЕНИЕ АРЕТЕ - СПОРТ"
Сдружение"
СДРУЖЕНИЕ БИЗНЕС ЦЕНТЪР
БЯЛА СЛАТИНА" Сдружение"
СДРУЖЕНИЕ БИЗНЕС ЦЕНТЪРЕВРОПА" Сдружение"
СДРУЖЕНИЕ
ВЛАДИМИР
ВИСОЦКИ" Сдружение"
СДРУЖЕНИЕ ВОЛЕЙБОЛЕН КЛЕБ
ЧАВДАР 1932" Сдружение"
СДРУЖЕНИЕ ВОЛЕЙБОЛЕН КЛУБ
- ЧАВДАР" Сдружение"
СДРУЖЕНИЕ ВРАЧАНСКИ СЪЮЗ
НА ЗЪРНОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ"
Сдружение"
СДРУЖЕНИЕ ДАМСКИ КЛУБ
ЗЛАТИНА" Сдружение"
СДРУЖЕНИЕ
ДРЪЗНОВЕНИЕ"
Сдружение"
СДРУЖЕНИЕ ЕНТУСИАЗЪМ БЯЛА СЛАТИНА" Сдружение"
СДРУЖЕНИЕ ЗА БЯЛА СЛАТИНА"
Сдружение"
СДРУЖЕНИЕ
ЗА
ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНА
ДЕЙНОСТЛОВНО-РИБАРСКО
ДРУЖЕСТВО-БЯЛА
СЛАТИНА"
Сдружение"
СДРУЖЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ
И РАЗВИТИЕ НА МЛАДЕЖКАТА
ЗАЕТОСТ
И
ЦЕННОСТИ"
Сдружение"
СДРУЖЕНИЕ
МЕСТНА
ИНИЦИАТИВНА ГРУПА БЯЛА
СЛАТИНА" Сдружение"
СДРУЖЕНИЕ
МЕСТНА
ТЕРИТОРИАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ
НА
АВТОМОБИЛИСТИТЕ"
Сдружение"
СДРУЖЕНИЕ МЛАДИТЕ ХОРАНАДЕЖДАТА НА БЪЛГАРИЯ"
Сдружение"
СДРУЖЕНИЕ
НА
ЖИВОТНОВЪДИТЕ ФЕРМЕР 2008
" Сдружение"
СДРУЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЕН КЛУБ
- РОДОЛЮБИЕ" Сдружение"
СДРУЖЕНИЕ РАВЕН СТАРТ-БЯЛА
СЛАТИНА" Сдружение"

Сдружение

обл. Враца

Сдружение

обл. Враца

Сдружение

обл. Враца

Сдружение

обл. Враца

Сдружение

обл. Враца

Сдружение

обл. Враца

Сдружение

обл. Враца

Сдружение

обл. Враца

Сдружение

обл. Враца

Сдружение

обл. Враца

Сдружение

обл. Враца

Сдружение

обл. Враца

Сдружение

обл. Враца

Сдружение

обл. Враца

Сдружение

обл. Враца

Сдружение

обл. Враца

Сдружение

обл. Враца

Сдружение

обл. Враца

Сдружение

обл. Враца

Сдружение

обл. Враца
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СОЦИО-ГЕОГРАФСКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ БЯЛА
СЛАТИНА
СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА
ЦЕЛ ПЪРВИ ЮНИ" Сдружение"
СДРУЖЕНИЕ С ОБЩЕСТВЕНО
ПОЛЕЗНА
ДЕЙНОСТ
КЛУБ
БЕЛОСЛАТИНСКИ
ПРЕМЕТАЧ"
Сдружение"
СДРУЖЕНИЕ С ОБЩЕСТВЕНО
ПОЛЕЗНА
ДЕЙНОСТСПОРТЕН
КЛУБ
ЧАВДАР-2015"
Сдружение"
СДРУЖЕНИЕ СЕВЕРОЗАПАД АРТ"
Сдружение"
СДРУЖЕНИЕ СИНИТЕ АНГЕЛИ"
Сдружение"
СДРУЖЕНИЕ СПОРТЕН КЛУБ
БЯЛА СЛАТИНА МОТОР СПОРТ"
Сдружение"
СДРУЖЕНИЕ СПОРТЕН КЛУБ ПО
КУЛТУРИЗЪМ - БОДИ ФОРМ"
Сдружение"
СДРУЖЕНИЕ СПОРТЕН КЛУБ
САМУРАЙ 2013" Сдружение"
СДРУЖЕНИЕ ТЕНИС КЛУБ - БЯЛА
СЛАТИНА" Сдружение"
СДРУЖЕНИЕ
УЧИЛИЩНО
НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ НАЧАЛНО
УЧИЛИЩЕ"ХРИСТО
СМИРНЕНСКИ"" Сдружение"
СДРУЖЕНИЕ
УЧИЛИЩНО
НАСТОЯТЕЛСТВО
ПРИ
НУ"
ХРИСТО БОТЕВ"" Сдружение"
СДРУЖЕНИЕ
УЧИЛИЩНО
НАСТОЯТЕЛСТВО
ПРИ
ПГО
ЕЛ.БАГРЯНА" Сдружение"
СДРУЖЕНИЕ
УЧИЛИЩНО
НАСТОЯТЕЛСТВО
ПРИ
ПРОГИМНАЗИЯ
СВ.КЛИМЕНТ
ОХРИДСКИ" Сдружение"
СДРУЖЕНИЕ
УЧИЛИЩНО
НАСТОЯТЕЛСТВО
ПРИ
ПРОФЕСИОНАЛНА
АГРОТЕХНИЧЕСКА
ГИМНАЗИЯ
НИКОЛА ЙОНКО ВАПЦАРОВ"
Сдружение"
СДРУЖЕНИЕ
УЧИЛИЩНО
НАСТОЯТЕЛСТВО ЦАНИ ГИНЧЕВ"
Сдружение"
СДРУЖЕНИЕ ФУТБОЛЕН КЛУБ
АЛТЕРНАТИВА-2002"
Сдружение"
СДРУЖЕНИЕ
ЦЕНТЪР
ЗА
ПОДПОМАГАНЕ НА РОМСКИТЕ
ИНИЦИАТИВИ" Сдружение"

Сдружение

обл. Враца

Сдружение

обл. Враца

Сдружение

обл. Враца

Сдружение

обл. Враца

Сдружение

обл. Враца

Сдружение

обл. Враца

Сдружение

обл. Враца

Сдружение

обл. Враца

Сдружение

обл. Враца

Сдружение

обл. Враца

Сдружение

обл. Враца

Сдружение

обл. Враца

Сдружение

обл. Враца

Сдружение

обл. Враца

Сдружение

обл. Враца

Сдружение

обл. Враца

Сдружение

обл. Враца
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СОЦИО-ГЕОГРАФСКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ БЯЛА
СЛАТИНА
СДРУЖЕНИЕ
ЦЕНТЪР
ПО
СОЦИАЛНА ПРЕВЕНЦИЯ-ГР.БЯЛА
СЛАТИНА" Сдружение"
УЧИЛИЩНО
НАСТОЯТЕЛСТВО
ПРИ
ЦЕЛОДНЕВНА
ДЕТСКА
ГРАДИНА ДЕТЕЛИНА ГР.БЯЛА
СЛАТИНА" Сдружение"
СДРУЖЕНИЕ
НА
СОБСТВЕНИЦИТЕ
ГР.БЯЛА
СЛАТИНА, ул.КРАЙБРЕЖНА # 8
А, бл.ПОДЕМ" 2 Сдружение на
собствениците"
СДРУЖЕНИЕ
НА
СОБСТВЕНИЦИТЕ
ГР.БЯЛА
СЛАТИНА, ж.к.КАЛОЯН, блок 3
Сдружение на собствениците
СДРУЖЕНИЕ
НА
СОБСТВЕНИЦИТЕ
ГР.БЯЛА
СЛАТИНА, ж.к.СРЕБРЕНЯ, блок 2
Сдружение на собствениците
СДРУЖЕНИЕ
НА
СОБСТВЕНИЦИТЕ
ГР.БЯЛА
СЛАТИНА, ул.ВАСИЛ ЛЕВСКИ #9,
ж.к.СЛАДНИЦА, блок 3, вх.А
Сдружение на собствениците
СДРУЖЕНИЕ
НА
СОБСТВЕНИЦИТЕ
ГР.БЯЛА
СЛАТИНА, ул.ТЪРНАВСКА #41,
блок ПИОНЕР Сдружение на
собствениците
СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА
КНСБ
ПРИ
ПИОНЕР"АД
Синдикална организация"
РАЙОНЕН СЪД - БЯЛА СЛАТИНА
Съд
НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО
БОТЕВ" Училище"
НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО
СМИРНЕНСКИ" Училище"
НАЧАЛНО
УЧИЛИЩЕ
ЦАНИ
ГИНЧЕВ" Училище"
ОСНОВНО
УЧИЛИЩЕСВ.КЛИМЕНТ
ОХРИДСКИ" Училище"
ПОМОЩНО
УЧИЛИЩЕ
ЗА
БАВНОРАЗВИВАЩИ
СЕ
СОФРОНИЙ
ВРАЧАНСКИ"
Училище"
ПРОФЕСИОНАЛНА
АГРОТЕХНИЧЕСКА
ГИМНАЗИЯ
Н.Й.ВАПЦАРОВ" Училище"
ПРОФЕСИОНАЛНА
ГИМНАЗИЯ
ПО
ОБЛЕКЛОЕЛИСАВЕТА

Сдружение

обл. Враца

Сдружение

Сдружение на обл. Враца
собствениците

Сдружение на обл. Враца
собствениците

Сдружение на обл. Враца
собствениците

Сдружение на обл. Враца
собствениците

Сдружение на обл. Враца
собствениците

Синдикална
организация

обл. Враца

Съд

обл. Враца

Училище

обл. Враца

Училище

обл. Враца

Училище

0915/2209

Училище

0915/2208

Училище

обл. Враца

Училище

обл. Враца

Училище

обл. Враца
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СОЦИО-ГЕОГРАФСКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ БЯЛА
СЛАТИНА
БАГРЯНА" Училище"
СРЕДНО
УЧИЛИЩЕ
ВАСИЛ
ЛЕВСКИ" Училище"
ФОНДАЦИЯ АЛТЕРНАТИВА БЯЛА
СЛАТИНА" Фондация"
ОБЩИНСКА
ПОЗЕМЛЕНА
КОМИСИЯ Юридическо лице в
сферата на държавната власт
ОБЩИНСКА
СЛУЖБА
ЗА
СОЦИАЛНО
ПОДПОМАГАНЕГР.БЯЛА СЛАТИНА Юридическо
лице в сферата на държавната
власт

Училище
Фондация

0915/82081
обл. Враца

Юридическо
обл. Враца
лице в сферата
на държавната
власт
Юридическо
обл. Враца
лице в сферата
на държавната
власт

С.АЛТИМИР
Име
КМЕТСТВО АЛТИМИР Кметство
ХРАМ СВЕТА ПАРАСКЕВА" Местно
поделение на БПЦ (ЮЛ)"
ЧИТАЛИЩЕ ПРОСВЕТА-1926" Народно
читалище"
ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА АЛТИМИР Поделение
СДРУЖЕНИЕ
ЛОВНО-РИБАРСКО
СДРУЖЕНИЕ
АЛТИМИР-2008"
Сдружение"

Вид
Адрес
Кметство
обл. Враца
Местно поделение на БПЦ (ЮЛ)
Народно
читалище
Поделение

обл. Враца

Сдружение

обл. Враца

Тел.

обл. Враца

С.БАРДАРСКИ ГЕРАН
Име
ЦЕЛОДНЕВНА
ДЕТСКА
ГРАДИНА
Детска градина филиал
КМЕТСТВО
БЪРДАРСКИ
ГЕРАН
Кметство
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ СЪЕДИНЕНИЕ 1923" Народно читалище"
АГРОКОМЕРС-2012 ООД
Ел Ай Пи 2012 ООД
ФРИЙ ЛАЙФ ООД
ПОЛИГОН ЗА БОРБА С ГРАДУШКИТЕ БЪРДАРСКИ ГЕРАН Поделение
ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН
ТИП - С.БЪРДАРСКИ ГЕРАН Поделение
СДРУЖЕНИЕ БЪДЕЩЕ ЗА МЛАДЕЖИТЕ
НА БЪРДАРСКИ ГЕРАН" Сдружение"
СДРУЖЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОЛЗА
СПОРТЕН КЛУБ БОТЕВ - БЪРДАРСКИ
ГЕРАН" Сдружение"

Вид
Детска
градина
Кметство

Адрес
обл. Враца

Народно
читалище
ООД
ООД
ООД
Поделение

обл. Враца

Поделение

обл. Враца

Сдружение

обл. Враца

Сдружение

обл. Враца

Тел.

обл. Враца

ул.ГЕОРГИ ДИМИТРОВ
ул. ВАСИЛ ЛЕВСКИ
ул. ВАСИЛ КОЛАРОВ
09135/538
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СОЦИО-ГЕОГРАФСКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ БЯЛА
СЛАТИНА
СДРУЖЕНИЕ ФК-БОТЕВ-БЪРДАРСКИ Сдружение
ГЕРАН" Сдружение"
ФОНДАЦИЯ
БЛАЖЕНИЙ
ЕВГЕНИ Фондация
БОСИЛКОВ" Фондация"

обл. Враца
обл. Враца

С.БАРКАЧЕВО
Име
ЕТ КРАСИ - ЦВЕТАНА ИВАНОВА - КЛОН
БЪРКАЧЕВО" Клон"
КМЕТСТВО БЪРКАЧЕВО Кметство
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ СЪЗНАНИЕ1919" Народно читалище"
МЕЛНИЦА-ПРОИЗВОДИТЕЛ ООД
ЦЕЛОДНЕВНА
ДЕТСКА
ГРАДИНА
Поделение
ХРАМ СВЕТА ТРОИЦА - с.БЪРКАЧЕВО
Религиозна институция (БПЦ)

Вид
Клон

Адрес
обл. Враца

Кметство
Народно
читалище
ООД
Поделение

обл. Враца
обл. Враца

Религиозна
институция
(БПЦ)

обл. Враца

Тел.

обл. Враца

С.БУКОВЕЦ
Име
Вид
Адрес
КМЕТСТВО БУКОВЕЦ Кметство
Кметство
обл. Враца
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ПРОСВЕТА - Народно читалище
1930" Народно читалище"

Тел.

С.ДРАШАН
Име
КМЕТСТВО ДРАШАН Кметство

Вид
Кметство

Адрес
обл. Враца

Тел.

С. ГАБАРЕ
Име
ЧЕРВЕНА ШАПЧИЦА" Детска градина"
КМЕТСТВО ГАБАРЕ Кметство
ЦЪРКВА СВ.УСПЕНИЕ БОГОРОДИЧНО"
с.ГАБАРЕ Местно поделение на БПЦ
(ЮЛ)"
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ЗОРА - 1904"
Народно читалище"
СДРУЖЕНИЕ
УЧИЛИЩНО
НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ СУ "ХРИСТО
БОТЕВ"" Сдружение"
СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ"
Училище"

Вид
Адрес
Детска градина
Кметство
обл. Враца
Местно поделение на БПЦ (ЮЛ)

Народно
читалище
Сдружение

Училище

Тел.
91 404 365

обл. Враца
обл. Враца

/4441
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С.ГАЛИЧЕ
Име
КМЕТСТВО ГАЛИЧЕ Кметство
ХРАМ СВЕТА ТРОИЦА"
поделение на БПЦ (ЮЛ)"

Вид
Адрес
Кметство
обл. Враца
Местно Местно
обл. Враца
поделение на
БПЦ (ЮЛ)
ЧИТАЛИЩЕ ПРОСВЕТА-1910 "Народно Народно
обл. Враца
читалище"
читалище
ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА - Поделение
обл. Враца
ГАЛИЧЕ Поделение
СДРУЖЕНИЕ КЛУБ ПО КОНЕН СПОРТ - Сдружение
обл. Враца
РАЧЕВ" Сдружение"
СДРУЖЕНИЕ КЛУБ ПО КОНЕН СПОРТ Сдружение
обл. Враца
РАЧЕВ 1927" Сдружение"
СДРУЖЕНИЕ
УЧИЛИЩНО Сдружение
обл. Враца
НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ СУ ХРИСТО
БОТЕВ-С.ГАЛИЧЕ" Сдружение"
СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ" Училище
Училище"

Тел.

/2328

С. КОМАРЕВО
Име
КМЕТСТВО КОМАРЕВО Кметство
ХРАМ
СВ.АРХ.МИХАИЛ"
Местно
поделение на БПЦ (ЮЛ)"

Вид
Кметство
Местно
поделение
БПЦ (ЮЛ)
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ - Народно
1927" Народно читалище"
читалище

Адрес
обл. Враца
обл. Враца

Тел.

на
обл. Враца

С.ПОПИЦА
Име

Вид

Адрес

ЦЕЛОДНЕВНА
ДЕТСКА
ГРАДИНА
ПРОЛЕТ " Детска градина"
КМЕТСТВО ПОПИЦА Кметство
ЦЪРКВА СВ.ПЕТКА" с.ПОПИЦА Местно
поделение на БПЦ (ЮЛ)"
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ
НАПРЕДЪК1897" Народно читалище"
ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА С.ПОПИЦА
Поделение
СДРУЖЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОЛЗА
ФУТБОЛЕН КЛУБ БОТЕВ-ПОПИЦА2013" Сдружение"
СДРУЖЕНИЕ ЗАЕДНОСТ" Сдружение"
СДРУЖЕНИЕ
УЧИЛИЩНО

Детска градина

обл. Враца

Кметство
обл. Враца
Местно поделение на БПЦ (ЮЛ)
Народно
читалище
Поделение

обл. Враца

Сдружение

обл. Враца

Сдружение
Сдружение

обл. Враца
обл. Враца

Тел.

889493137

обл. Враца
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СЛАТИНА
НАСТОЯТЕЛСТВО
ПРИ
ОСНОВНО
УЧИЛИЩЕ
"СВ.СВ.
КИРИЛ
И
МЕТОДИЙ"" Сдружение"
СДРУЖЕНИЕ ФУТБОЛЕН КЛУБ БОТЕВ- Сдружение
ПОПИЦА" Сдружение"
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ КИРИЛ И Училище
МЕТОДИЙ " Училище"

обл. Враца
обл. Враца

С.СОКОЛАРЕ
Име
ЦЕЛОДНЕВНА
ДЕТСКА
ГРАДИНА
ПРОЛЕТ " Детска градина" филиал
КМЕТСТВО СОКОЛАРЕ Кметство
ХРАМ
СВ.ДИМИТРИЙ
"Местно
поделение на БПЦ (ЮЛ)"

Вид
Детска градина

Кметство
Местно
поделение
БПЦ (ЮЛ)
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ Н.Й.ВАПЦАРОВ- Народно
1920 "Народно читалище"
читалище

Адрес
обл. Враца

Тел.

обл. Враца
обл. Враца
на
обл. Враца

С.ТЪРНАК
Име
ОБЕДИНЕНО
ДЕТСКО
ЗАВЕДЕНИЕ
Детска градина
КМЕТСТВО ТЪРНАК Кметство
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ
ХРАМ СВ. АРАХАНГЕЛ МИХАИЛ"
с.ТЪРНАК Местно поделение на БПЦ
(ЮЛ)"
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ1899 "Народно читалище"
СДРУЖЕНИЕ
УЧИЛИЩНО
НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ НУ"ГЕОРГИ
С.РАКОВСКИ "Сдружение"
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ГЕОРГИ СТОЙКОВ
РАКОВСКИ" Училище"

Вид
Детска градина

Адрес
обл. Враца

Кметство
Местно
поделение
БПЦ (ЮЛ)

обл. Враца
обл. Враца

Тел.

на

Народно
читалище
Сдружение

обл. Враца

Училище

обл. Враца

Име

Вид

Адрес

ВЪЛКА ТАШОВСКА" Детска градина"
КМЕТСТВО ТЪРНАВА Кметство
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ
ХРАМ СВ.ап и ев.ЛУКА" с.ТЪРНАВА
Местно поделение на БПЦ (ЮЛ)"
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ НАПРЕДЪК 1898" Народно читалище"
СДРУЖЕНИЕ НАДЕЖДА ЗА РОМИТЕ В

Детска градина
Кметство
Местно
поделение
на
БПЦ (ЮЛ)
Народно
читалище
Сдружение

обл. Враца

С.ТЪРНАВА
Тел.
91392263
обл. Враца
обл. Враца

обл. Враца
обл. Враца
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СЛАТИНА
ЕВРОПА" Сдружение"
СДРУЖЕНИЕ
УЧИЛИЩНО Сдружение
НАСТОЯТЕЛСТВО
ПРИ
ОСНОВНО
УЧИЛИЩЕ
ХРИСТО
БОТЕВ"
Сдружение"
СДРУЖЕНИЕ ФУТБОЛЕН КЛУБ - Сдружение
ЛЮБИМЕЦ" Сдружение"
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ" Училище
Училище"

обл. Враца

обл. Враца
обл. Враца

С.ТЛАЧАНЕ
Име
КМЕТСТВО ТЛАЧЕНЕ Кметство
ЦЕЛОДНЕВНА
ДЕТСКА
ГРАДИНА
ТЛАЧЕНЕ Поделение
ЦЪРКВА УСПЕНИЕ БОГОРОДИЧНО"
с.ТЛАЧЕНЕ Местно поделение на БПЦ
(ЮЛ)"
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ СЪБУЖДАНЕ 1900" Народно читалище"

Вид
Кметство

Адрес
обл. Враца

Тел.

Местно поделение на БПЦ (ЮЛ)

Народно
читалище

889493137

обл. Враца

С.ВРАНЯК
Име
КМЕТСТВО ВРАНЯК Кметство
ЦЪРКВА
СВ.безср.и
чудотворци
КОЗМА и ДАМЯН" с.ВРАНЯК Местно
поделение на БПЦ (ЮЛ)"
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ПРОСВЕТА 1927 - ВРАНЯК" Народно читалище"

Вид
Адрес
Кметство
обл. Враца
Местно поделение на БПЦ (ЮЛ)

Народно
читалище

Тел.
889493137

обл. Враца
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