
 

ПРОЕКТЪТ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ”, 
СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД. 

 

I. Индикативна финансова таблица 

Индикативната финансова таблица обобщава необходимите ресурси за реализацията на 

Общинския план за развитие на община Черноочене през периода 2014-2020 г. показва 

необходимите финансови ресурси за реализация на плана и дава финансовата рамка на поетите 

ангажименти по неговото изпълнение от страна на всички партньори в местното развитие при 

водещата роля на органите на местното самоуправление, подпомагани от общинската 

администрация. 

Ресурсите за реализацията на плана включват само планираните средства за реализацията на 

ключовите за развитието на общината проекти, които разширяват възможностите за инвестиции и 

мобилизират допълнителни ресурси в публичния и частния сектор. В този смисъл индикативната 

финансова таблица не включва в прогнозен план пълния обем на финансовите ресурси (собствени 

и привлечени) за инвестиции, текущи разходи, средства, получени като безвъзмездни помощи, 

субсидии (трансфери) или друг вид публични и частни средства и разходи, които ще бъдат 

реализирани на територията на общината и ще допринасят за развитието й през периода до 2020 

г. 

Важно при планирането на бъдещите действия и фокусиране върху решаването на конкретни 

проблеми е да се приеме една реалистична изходна база за разполагаемия финансов ресурс. 

Всяко значително отклонение може да доведе до надценяване/подценяване на заложените в 

плана цели, съответно да рефлектира в неизпълнение или преизпълнение. Основните източници 

на финансиране на общинския план за развитие на община Черноочене са показани на 

следващата таблица: 

таблица 1 - Източници за финансиране, 2014 - 2020 г. 

Източник на финансиране Сума ( в млн. 
лв.) за целия 
планов период 
2014 – 2020 г. 

Разяснение относно размера на заложената сума 

1. Собствени приходи 
за капиталови 
разходи 

4,800 лв.  Определянето на собствените приходи се базира на 
прогноза за изпълнение на общинския бюджет въз 
основа на средните разходи за периода 2011- 2013 г. 
Разчетът е изготвен на база 670 хил. лв. 
средногодишни разходи за периода 2014-2020 г., тъй 
като част от бюджета се ползва за текущи ремонти и 
поддръжка. 

2. План за развитие 
на селските райони 
(2014-2020 г.)  

18,160 лв.  Финансират както публични, така и частни мерки в 
областта на селското стопанство. Публичните мерки 
включват строеж и реконструкция на общински пътища, 
водопроводна и канализационна мрежа, за 
подобряване на туристическата инфраструктура в 
селата, селскостопански пазари и пазари на животни. 
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3. ОП Околна среда 
0,400 лв.  Според актуалната работна версия на ОП Околна 

среда 2014 – 2020 ще се финансират проекти, 
заложени в краткосрочната програма на Регионалния 
Генерален План за период 2014 -2038 г., които се 
отнасят обаче само за населени места с население на 
2000 еквивалентни жители, и по тази причина община 
Черноочене не следва да попада в обхвата на ОПОС. 
В ОПР 2014 – 2020 се предвижда изпълнение на проект 
в областта на биоразнообразието. 

4. ОП "Наука и 
образование за 
интелигентен 
растеж" 

0,075 лв.  Основните инвестиционни приоритети, които община 
Черноочене, детските градини и училищата ще се 
насочат са свързани с повишаване професионалната 
квалификация на персонала и насърчаване на равния 
достъп до висококачествено предучилищно, основно и 
средно образование и интеграция на маргинализирани 
общности.  

5. ОП "Добро 
управление" 

0,620 лв.  Оперативната програма е насочена към подобряване 
качеството на предоставяните публични услуги за 
гражданите и бизнеса и повишаване на ефективността 
на администрацията.  

6. ОП "Развитие на 
човешките 
ресурси" 

1,085 лв.  Програмата е насочена към финансиране на дейности 
свързани с подобряване достъпа до заетост и 
намаляване равнището на безработица, намаляване 
на бедността и насърчаване на социалното включване, 
предоставяне на социалните услуги и др.  

7. ОП „Иновации и 
конкурентоспособн
ост“ 

0,800 лв. 

 

Финансиране за частни компании за технологично 
оборудване, въвеждане на международни стандарти, 
развойна дейност и иновации. 

8. Трансгранично 
сътрудничество 
България - Гърция 

0,500 лв. 

 

Проекти с над-национално значение, имащи принос за 
развитието на икономическата и социална сфера от 
двете страни на границата. 

9. Национални 
програми 

19, 820 лв.  Националните програми ще бъдат използвани за 
финансиране на различни направления, свързани със 
социални дейности, спорт, образование, подобряване 
на публичните услуги, ВиК инфраструктурата и др. 

10. Фонда за "Растеж и 
устойчиво 
развитие на 
регионите" 

9,600 лв.  За изграждане на ВиК обекти, непопадащи в обхвата 
на ОПОС. 

11. Текущи проекти по 
Оперативни 
програми и ПРСР 
за периода 2007 - 
2013 г. 

11,389 лв.  Текущи проекти (проекти в процес на реализиране) са 
включени в плана за развитие на община Черноочене, 
тъй като тяхното приключване е в рамките на 
програмния период 2014-2020 г. Проектите в процес на 
реализация са в следните направления: 

− Повишаване на административния капацитет 
− Ремонт на общинска пътна мрежа 
− Социални дейности 
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ОБЩА ИНДИКАТИВНА 
СТОЙНОСТ  

67,249 лв.    

Общата сума на финансовия ангажимент, по отделните приоритети, е индикативен и може да 

претърпи корекция в зависимост от приетия подход и степента на изпълнение на приоритетите, 

промените в социално-икономическата обстановка (в т.ч. в пазарните условия) и оптимизиране на 

предвидените средства чрез преразпределение между отделните приоритети на базата на 

аргументирани промени в предвидените мерки и проекти. 
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таблица 30 - Индикативна финансова таблица 

 
ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА ( В ХИЛ. ЛЕВА) 

Приоритети / специфични цели (СЦ) 

Местно публично 
 финансиране 

Общ 
дял 
% 

Външно публично финансиране 
Частно 

финансиране 

ОБЩО Общински бюджет 

Местни 
публични 
фондове 

Централен 
 бюджет 

Общ 
 дял % 

Фондове на 
ЕС 

Общ 
 дял % 

Други 
източници 

Общ 
 дял % 

Фондове, 
фирми 

Общ 
 дял % 

Приоритет 1 – Инвестиции в линейна 
и обществена инфраструктура 4110,000 0,000 7,36 25920,000 46,40 25828,061 46,24 0,000 0,00 0,000 0,00 55858,061 

СЦ 1.1 - Образователна 
инфраструктура 1000,000 0,000 25,00 3000,000 75,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 4000,000 

СЦ 1.2 – Социална 
инфраструктура 600,000 0,000 29,16 0,000 0,00 1457,952 70,84 0,000 0,00 0,000 0,00 2057,952 

СЦ 1.3 – Културна инфраструктура 50,000 0,000 5,26 100,000 10,53 800,000 84,21 0,000 0,00 0,000 0,00 950,000 

СЦ 1.4 – Пътна инфраструктура 1000,000 0,000 5,61 0,000 0,00 16820,109 94,39 0,000 0,00 0,000 0,00 17820,109 

СЦ 1.5 – ВиК инфраструктура 0,000 0,000 0,00 18800,000 79,83 4750,000 20,17 0,000 0,00 0,000 0,00 23550,000 

СЦ 1.6 – Екологична 
инфраструктура 160,000 0,000 18,18 720,000 81,82 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 880,000 

СЦ 1.7 -  Благоустрояване и 
енергийна ефективност 1300,000 0,000 11,91 3300,000 20,25 6310,000 57,74 0,000 0,00 0,000 0,00 10910,000 

Приоритет 2 – Създаване на условия 
за развитие на местната икономика и 
подобряване на условията на живот  410,000 0,000 7,36 0,000 0,00 1860,000 33,39 0,000 0,00 3300,000 59,25 5570,000 

СЦ 2.1 - Подкрепа за развитие на 
местната икономика 200,000 0,000 20,00 0,000 0,00 800,000 80,00 0,000 0,00 0,000 0,00 1000,000 

СЦ 2.2 - Проучване и 
популяризиране на възможности за 
отдих и туризъм 100,000 0,000 10,00 0,000 0,00 900,000 90,00 0,000 0,00 0,000 0,00 1000,000 
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СЦ 2.3 – Подкрепа за развитие на 
човешките ресурси  110,000 0,000 40,74 0,000 0,00 160,000 59,26 0,000 0,00 0,000 0,00 270,000 

СЦ 2.4 - Инвестиции на местни 
компании 0,000 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 3300,000 100,00 3300,000 

Приоритет 3 – Прилагане принципите 
на добро управление 280,000 0,000 18,53 0,000 0,00 1231,330 81,47 0,000 0,00 0,000 0,00 1511,330 

СЦ 3.1 - Повишаване на 
административния капацитет на 
общинската администрация 0,000 0,000 0,00 0,000 0,00 711,330 100,00 0,000 0,00 0,000 0,00 711,330 

СЦ 3.2 - Подобряване на 
обслужването на населението и 
бизнеса  55,000 0,000 14,67 0,000 0,00 320,000 85,33 0,000 0,00 0,000 0,00 375,000 

СЦ 3.3 – Осигуряване прилагането 
на плана за развитие 225,000 0,000 52,94 0,000 0,00 200,000 47,06 0,000 0,00 0,000 0,00 425,000 

ОБЩО 4800,000 0,000 7,63 25920,000 41,18 28919,391 45,95 0,000 0,00 3300,000 5,24 67249,391 

 


