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ЧФФ Частни фондове, фирми 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

Планът за интегрирано развитие на община (ПИРО) Балчик за периода 2021-2027 г. е 

основополагащ, стратегически, динамичен документ и важен инструмент при формирането и 

провеждането на устойчиво и балансирано местно развитие в посочената територия. 

Документът очертава средносрочната перспектива за икономическо, социално, 

инфраструктурно и екологично развитие на общината за период от седем години. ПИРО 

продължава традицията на общинските планове за развитие да определя бъдещото социално-

икономическо развитие на общината. 

Изпълнението на заложените в плана мерки, инициативи и конкретни проекти за 

развитие се отчита чрез годишни доклади за наблюдение на изпълнението на Плана за 

интегрирано развитие на общината, съгласно чл. 72, ал. 2 от Правилника за прилагане на 

Закона за регионалното развитие. Основа за изготвянето докладите е информацията, която се 

събира чрез действащата в Общината система за наблюдение и оценка на плана. 

Целта на годишния доклад е да обобщи постигнатото през календарната година и да 

оцени доколкото ефективно и ефикасно е изразходван публичния ресурс, отчитайки социално-

икономическата среда през съответната година, и при необходимост да отправи препоръки за 

предприемане на действия за корекция на процесите по планиране, програмиране и ресурсно 

осигуряване за развитието на общината. 

Изготвените годишни доклади от своя страна са основа за разработването на 

междинната и последващата оценка на ПИРО, поради което те самостоятелно се явяват важен 

елемент от системата за наблюдение и оценка на плана. 

Предмет на наблюдение и оценка на годишния доклад е постигането на заложените в 

ПИРО цели и приоритети както по отношение на финансирането, така и по отношение на 

постигането на напредъка по дефинираните индикатори за наблюдение. В доклада още се 

прави преглед и оценка на извършените дейности, свързани с информирането и запознаването 

на широк кръг от заинтересовани страни относно изпълнението на ПИРО, вкл. конкретните 

проекти към него. 

Съгласно чл. 22 от Закона за регионалното развитие кметът на общината „ръководи, 

организира и контролира дейността по изпълнението на плана за интегрирано развитие на 

общината“ в т.ч. „представя годишен доклад за наблюдение на изпълнението на плана за 

интегрирано развитие на общината за одобряване от общинския съвет“. Кметът е натоварен и 

с функцията да „осигурява публичност и прозрачност на плана за интегрирано развитие на 

общината, както и на действията по реализацията му“. 
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Съгласно ППЗРР в цялостния процес на наблюдение и оценка при спазване на 

принципа за партньорство участват общинският съвет, кметът на общината, кметовете на 

кметства и кметските наместници, общинската администрация, социалните и икономическите 

партньори, неправителствените организации, представителите на гражданското общество в 

общината. 

Годишният доклад с резултатите от наблюдението на изпълнението на ПИРО се приема 

от общински съвет по предложение на кмета на общината. 

След приемането на доклада той се публикува на сайта на Общината и се предприемат 

действия за осигуряване на неговата публичност и достъпност от всички заинтересовани лица.  

 

Настоящият доклад представя резултатите от наблюдението на изпълнението на ПИРО 

2021-2027 г. на община Балчик за периода 01.01.2021 – 31.12.2021 г. Докладът е разработен в 

съответствие с изискванията на Закона за регионално развитие и Правилника за неговото 

прилагане. 

В процеса на разработване на доклада са използвани следните информационни 

източници: Информационната система за управление и наблюдение на структурните 

инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020); официални данни и статистическа информация 

от ТСБ – гр. Добрич, ДБТ - гр. Добрич, ОДЗ – гр. Добрич, ОПУ – гр. Добрич, ВиК – гр. Добрич; 

интернет сайтове и портали – Община Балчик, НСИ, ОПОС, ОПДУ, ОПРР, ОПРЧР, ОПИК, 

ПРСР; информация, предоставена от дирекциите и отделите на Общинска администрация - 

Балчик. 

Данните в някои части на социално-икономическия анализ (по-специално тези, 

отнасящи се към икономиката и демографията на общината) са с година назад във времето 

(2020 вместо 2021 г.), тъй като националната статистика не разполага с по-актуални 

обработени данни. Навсякъде в годишния доклад са използвани последни актуални данни от 

различните институции. 
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2. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПИРО 2021-2027 И В ЧАСТНОСТ 

ПРОМЕНИТЕ В СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИТЕ УСЛОВИЯ НА ОБЩИНАТА 

Кризисното положение, възникнало вследствие на пандемията, причинена от вируса 

Covid-19 през 2021 г., се явява голямо сътресение за европейската, националната и местната 

икономика, а негативните ефекти, които тя поражда за бизнеса, се очаква тепърва да се 

проявяват. Освен икономически последствия, пандемията оказа също негативно влияние 

върху финансовата стабилност и политическата обстановка в страната, които от своя страна 

имат пряко отношение върху средата за изпълнение на Плановете за интегрирано развитие на 

общините. 

През 2021 г се наблюдава продължаваща тенденция за ръст на възнагражденията. 

Паралелно с това се наблюдава и възстановяване на пазара на труда, като безработицата 

започва постепенно да се връща към нивата си отпреди началото на пандемията, но следва да 

се има в предвид, че продължаващите вълни на коронавируса и предизвиканите от тях 

ограничителни мерки за социалния живот и стопанската активност поставят под риск новите 

работни места. 

Политическата обстановка в страната през 2021 г. е нестабилна – в рамките на годината 

се смениха четири правителства, което доведе до затруднения по отношение работата на 

администрацията и усложнения при подготовката за новия програмен период. 

При анализиране и проследяване на условията за изпълнение на ПИРО са отчетени 

настъпилите промени в социално-икономическите условия, оказващи въздействие върху 

социално-икономическото развитие на общината. В следващия раздел са представени 

основните изводи от анализа на социално-икономическите промени, настъпили в общината от 

приемането плана и оказващи влияние върху темповете и степента на неговото изпълнение.  

2.1. Демографска характеристика на община Балчик 

Поради липса на актуални данни на НСИ, се разглежда демографската обстановка в 

общината през 2020 г. (последната, за която има налична информация). 

През 2020 г. обстановката се характеризира със сериозни изменения по отношение 

демографските процеси в рамките на страната – рекордна смъртност и положителен обрат по 

отношение на миграцията, вследствие на пандемията. Общините с обичайно висок механичен 

прираст (най-големите общини в страната – София, Пловдив, Варна) отчитат негативни 

стойности по отношение на показателя за сметка на техните периферни общини. 
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За проследяването на демографската ситуация в общината са подбрани няколко 

ключови демографски показателя, които дават обективна представа за социалния капитал – 

хората. 

По данни на НСИ, към 31.12.2020 г. община Балчик заема трето място по отношение 

брой на населението в област Добрич, като единствено областния център и община Добрич-

селска имат повече жители от общо осемте общини в областта. Населението на община Балчик 

възлиза на 19 256 д. и съставя 10,7% от населението на областта. 

Таблица 1.  Население в община Балчик по населени места за периода 2014-2020 г. 

Населени места 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

гр. Балчик 11 544 11 399 11 328 11 232 11 051 10 962 10 985 

с. Безводица 351 358 347 343 341 360 353 

с. Бобовец 84 113 122 119 113 109 109 

с. Брястово 2 1 1 1 - - - 

с. Гурково 441 444 447 442 438 442 445 

с. Дропла 234 230 219 215 212 200 199 

с. Дъбрава 175 173 169 163 159 152 144 

с. Змеево 231 290 268 257 249 230 211 

с. Карвуна 62 58 54 50 45 41 36 

с. Кранево 1 071 1 173 1 148 1 085 1 065 1 065 1 086 

с. Кремена 141 138 146 154 150 148 148 

с. Ляхово 396 399 391 389 386 386 380 

с. Оброчище 2 158 2 135 2 121 2 108 2 099 2 120 2 101 

с. Преспа 230 238 235 234 224 227 213 

с. Рогачево 217 249 245 243 240 237 288 

с. Сенокос 596 592 580 562 548 558 552 

с. Соколово 910 908 883 882 871 873 892 

с. Стражица 464 475 473 483 466 452 451 

с. Тригорци 179 187 167 159 150 133 124 

с. Храброво 65 57 55 56 50 49 51 

с. Царичино 146 143 137 136 143 162 165 

с. Църква 358 347 339 334 331 317 323 

Общо 20 055 20 107 19 875 19 647 19 331 19 223 19 256 
Източник: НСИ 

За периода 2014-2020 г. населението на общината е намаляло с 4%, но тенденция за 

спад в броя на населението се наблюдава само в част от населените места. Селищата, които са 

увеличили броя на жителите си през разглеждания период, са селата Безводица, Бобовец, 

Гурково, Кранево, Кремена, Рогачево и Царичино. От данните става ясно, че положителна 

тенденция по отношение броя на населението се наблюдава при 7 от общо 22 населени места 

в общината. От 2018 г. насам село Брястово е без постоянно население. 

Населението на общината остава сравнително равномерно разпределено – към 2020 г. 

57% от жителите на общината живеят в общинския център, като техния дял през 2014 г. е бил 



Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на ПИРО Балчик 

 за периода 01.01.2021-31.12.2021 г. 

9 

58%, което означава, че не се наблюдават процеси на изселване към общинския център за 

сметка на селата в общината. 

Таблица 2.  Основни демографски показатели за периода 2014-2020 г. 

Основни демографски 

показатели 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Население на община 

Балчик 
20 055 20 107 19 875 19 647 19 331 19 223 19 256 

Родени 174 147 174 165 129 150 137 

Умрели 319 352 339 313 320 333 365 

Коефициент на естествен 

прираст (‰) 
-7,2 -10,2 -8,3 -7,5 -9,9 -9,5 -11,8 

Заселени 436 777 433 430 401 625 769 

Изселени  348 520 500 510 526 550 508 

Коефициент на 

механичен прираст (‰) 
4,4 12,8 -3,4 -4,1 -6,5 3,9 13,6 

Население на област 

Добрич 
182 808 180 601 178 438 176 145 173 831 171 809 170 298 

Дял на населението на 

общината спрямо 

областта  

11,0% 11,1% 11,1% 11,2% 11,1% 11,2% 11,3% 

Източник: НСИ 

Ситуацията в общината през 2020 г. частично отговаря на тази в страната – наблюдава 

се ръст по отношение на смъртността, като е регистрирана най-ниската стойност на естествен 

прираст за изминалите седем години. Това е резултат от комбинацията между негативните 

демографски процеси и починалите вследствие на разразилата се пандемия. Паралелно с най-

негативния естествен прираст за периода се наблюдава най-високата стойност по отношение 

коефициента на механичен прираст. Към 2020 г. е регистриран положителен механичен 

прираст от 13,6‰. Положителната миграция в общината спомага за балансирането на 

негативните естествени демографски процеси и за регистрирането на ръст по отношение 

общия брой на населението в общината през 2020 г. спрямо предходната 2019 г. Това е и 

първият случай през разглеждания период, в който се наблюдава положителна тенденция по 

отношение на показателя „дял на населението в трудоспособна възраст спрямо общото 

население в общината“. 

Таблица 3.  Население по възрастови групи в община Балчик 2014-2020 г. 

Възрастова група 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Под трудоспособна 

възраст 
3 072 2 968 2 942 2 919 2 853 2 847 2 799 

В трудоспособна 

възраст 
12 284 12 332 12 122 11 872 11 635 11 531 11 587 

Над трудоспособна 4 699 4 807 4 811 4 856 4 843 4 845 4 870 
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Възрастова група 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

възраст 

Дял на населението в 

трудоспособна 

възраст спрямо 

общото население в 

общината 

61,3% 61,3% 61,0% 60,4% 60,2% 60,0% 60,2% 

Общо 20 055 20 107 19 875 19 647 19 331 19 223 19 256 

Източник: НСИ 

По отношение на разпределението на населението в, под и над трудоспособна възраст 

през 2020 г. се наблюдава спад в броя на населението по отношение на възрастовите групи под 

и в трудоспособна възраст. Следва да се отчете като положителна характеристика обръщането 

на негативната тенденция за намаляване на дела на населението в трудоспособна възраст, като 

през 2020 г. този дял се е покачил с 0,2%. 

На база на представената информация, се извежда изводът, че демографският профил 

на община Балчик не е негативно повлиян от разразилата се пандемия през 2020 г.  

2.2. Икономическо развитие на община Балчик 

В следващата таблица са представени основни икономически показатели на 

нефинансовите предприятия на територията на община Балчик за периода 2014-2020 г. През 

2020 г. общият брой на предприятията в община Балчик е 1 208 или с 6% по-малко от 

предходната година. Наблюдава се и срив по отношение на стойността на произведената 

продукция в общината – от 482 млн. лв. през 2019 г. до 336 млн. лв. през 2020 г. или над 30% 

по-ниска стойност на показателя. Сходни движения се наблюдават и по отношение на 

останалите показатели – приходи от дейността (спад с 22% в периода 2019-2020 г.), разходи 

за дейността (спад с 16%) и заети лица ( спад с 30%). 

Таблица 4.  Основни икономически показатели на предприятия в община Балчик по групи 
според броя на заетите лица за периода 2014-2020 г. 

Година 

Групи предприятия 

според броя на 

заетите лица 

П
р

ед
п

р
и

я
т
и

я
 

П
р

о
и

зв
ед

ен
а
 

п
р

о
д

у
к

ц
и

я
 

П
р

и
х

о
д

и
 о

т
 

д
ей

н
о
ст

т
а
 

Р
а

зх
о

д
и

 з
а
 

д
ей

н
о
ст

т
а
 

З
а

ет
и

 л
и

ц
а
 

Брой Хиляди лева Брой 

2019 

Общо 1 286 482 033 647 936 584 022 6 373 

Микро до 9 заети 1 202 .. 152 443 138 773 1 880 

Малки от 10 - 49 .. 185 624 .. .. .. 

Средни от 50 – 249 .. .. .. .. .. 

Големи над 250 .. .. .. .. .. 

2020 Общо 1 208 336 127 505 338 491 688 4 484 
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Година 

Групи предприятия 

според броя на 

заетите лица 

П
р

ед
п

р
и

я
т
и

я
 

П
р

о
и

зв
ед

ен
а

 

п
р

о
д

у
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и
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и
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д
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о
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т
а
 

Р
а

зх
о

д
и

 з
а

 

д
ей

н
о
ст

т
а
 

З
а

ет
и

 л
и

ц
а
 

Брой Хиляди лева Брой 

Микро до 9 заети 1 144 76 910 135 010 122 764 1 735 

Малки от 10 - 49 56 168 469 253 295 242 964 1 196 

Средни от 50 – 249 .. .. .. .. .. 

Големи над 250 .. .. .. .. .. 

Източник: НСИ 

 

По отношение на преките чуждестранни инвестиции се наблюдава покачване през 2020 

г. в сравнение с предходната 2019 г. с 12,5%. Въпреки това тяхната стойност остава по-ниска 

в сравнение с 2017 и 2018 година, когато са отчетени най-високите стойности по отношение 

на чуждестранните инвестиции в община Балчик. 

Таблица 5.  Преки чуждестранни инвестиции в община Балчик за периода 2014-2020 г. 

Година 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Преки чуждестранни 

инвестиции (хил. 

евро) 

19 077 26 060 28 027 43 565 41 407 34 319 38 611 

Източник: НСИ 

По отношение на приноса на икономическите дейности за общото икономическо 

благосъстояние на общината, най-голям принос към произведената продукция за 2020 г. имат 

предприятията от преработващата промишленост, които са генерирали 45% от общата ѝ 

стойност, като при сравнение с 2019 г. се вижда, че те са засилили своята роля в общинската 

икономика. Предприятията в сферата на хотелиерството и ресторантьорството от друга страна 

отчитат значителен спад по отношение на произведената продукция – от 133 млн. лв. през 2019 

г. на 57 млн. лв. през 2020 г. или с 57% по-малко, но въпреки това са на второ място по 

отношение стойността на произведената продукция сред дейностите в общината, като 

генерират 17% от нея.  

Основната причина за проявилите се негативни движения на икономическите 

показатели е пандемичната обстановка и прякото ѝ негативно влияние върху туризма, който е 

от особена важност за местната икономика. Следва да се проследи дали следващите вълни от 

корона вирус, съпровождани с ограниченията за пътуване, ще доведат до влошаване на 

икономическата обстановка или местният бизнес ще успее да се адаптира и да се възстанови 

от кризата, като общината следва да го подкрепи с цел преодоляване на ситуацията и 

възстановяване на икономическия растеж. 
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Растениевъдство 

Селското стопанство играе важна роля в общинската икономика – то разполага с 

възможността да допринесе за нейната стабилност и диверсификация и заедно с туризма да 

бъде основа на местната икономика. Условията за развитие на аграрни дейности  в общината 

са добри, като за това сочат високите добиви. Малко над 70% от територията на общината е 

заета от земеделски земи към стопанската 2020/21 година по данни на ОДЗ – Добрич. 

Основната култура е пшеницата, следвана от слънчогледа и царевицата за зърно. Пшеницата 

от района е утвърден търговски продукт с добра реализация. Фуражните култури са с 

незначителни и намаляващи площи. Преобладаващото производство е върху окрупнени 

масиви, с добра агрокултура и обновен машинен парк. 

Таблица 6.  Обработваеми земеделски площи в община Балчик за периода 2014-2020 г. 

Стопанска 

година 
Площ дка 

Зем. стопани 

брой 

2014/15 36 229 403 

2015/16 37 084 403 

2016/17 39 989 423 

2017/18 37 463 416 

2018/19 38 643 418 

2019/20 37 112 426 

2020/21 37 375 413 
Източник: ОДЗ 

През разглеждания период 2014-2021 г. площите с отглеждани култури варират в 

близки граници, като същото се отнася и до броя на земеделските стопани. През стопанската 

2020/21 г. се наблюдават промени по отношение на отглежданите култури в общината спрямо 

предходната година. Сериозно увеличение се наблюдава по отношение на площите засети с 

ечемик (ръст от 50%), зимна рапица (ръст от над 3 пъти) и фасул. Най-много са намалели 

засетите площи с пшеница, които са с 1 414 ха по-малко. 

Таблица 7.  Отглеждани култури по площ в община Балчик за периода 2014-2020 г. (ха) 

Земеделски култури 
Стопанска година 

2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 

Пшеница 14 735 15 664 14 840 16 015 15 742 15 424 14 010 

Ечемик 910 503 438 319 415 572 858 

Зимна рапица 1 679 1 735 1 773 2 103 1 945 367 1 495 

Царевица за зърно 8 000 7 427 7 210 6 452 8 515 7 959 7 999 

Слънчоглед 8 466 8 521 9 191 6 828 6 717 8 343 9 047 

Соя 273 323 44 0 0 0 0 

Фасул 179 73 79 88 94 144 296 

Фуражен грах 174 139 220 206 14 14 64 
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Земеделски култури 
Стопанска година 

2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 

Трайни насаждения 260 307 314 303 302 214 327 

Лавандула 98 155 380 480 881 834 865 

Източник: ОДЗ 

Животновъдство 

В областта на животновъдството на територията на общината се наблюдава ръст в броя 

на отглежданите животни през стопанската 2021/22 г. в сравнение с предходната година. 

Пчелите продължават да са най-многобройни, като броят на пчелните семейства достига 4 025 

или се е увеличил с 22%. Ръст има още при броя на отглежданите говеда, който са е увеличил 

със 7% и достига 1 207, както и при броя на отглежданите овце, като техният брой достига 

2 651 (увеличение с 21%) в рамките на 1 стопанска година. 

Таблица 8. Брой селскостопански животни в община Балчик за периода 2014-2020 г. 

Животни по видове 
Стопанска година 

2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 

Говеда 1 725 1 695 1 904 1 356 1 171 1 127 1 207 

Овце 3 827 4 480 4 175 4 110 3 742 2 187 2 651 

Кози 142 102 107 119 41 56 5 

Птици-пъдпъдъци 1 200 1 700 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 

Пчели 4 350 4 385 4 296 4 170 3 857 3 292 4 025 

Източник: ОДЗ  

2.3. Пазар на труда 

Общината има изключително добра характеристика, що се отнася до заетостта на 

местното население. През 2021 г. броят на заетите лица в общината е 4 484 д., като към 

30.12.2021 г. броят на регистрираните безработни лица е 310 д, а равнището на безработица е 

3,8% при 6,1% през 2018 г. по данни на ДБТ – гр. Добрич.  

През 2021 г. са разкрити 616 нови работни места в общината. Броят на хората включени 

в заетост по мерки за насърчаване на заетостта и по схеми на ОПРЧР е 246, а 23 лица са 

включени в квалификационни и преквалификационни курсове. С цел понижаване на 

безработицата в рамките на общината се изпълняват Регионална програма за заетост на 

община Балчик, Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица, 

Национална програма „Активиране на неактивни лица“ и проект „Възможност за реализация“. 

2.4. Социално развитие 

В сферата на образованието е представена динамиката в броя на децата в детските 

градини и учениците в училищата. В сферата на здравеопазването са представени данни за 

детските ясли и лечебните заведения. Демографските фактори непосредствено оказват 
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влияние върху образователната система в резултат на намаляване на броя на лицата до 19-

годишна възраст. 

На територията на общината не функционира самостоятелна детска ясла, но към ДГ 

„Знаме на мира“ се обособена 1 яслена група, която през 2020 г. е с капацитет от 20 места, като 

я посещават 15 деца. 

В община Балчик за учебната 2020/21 г. функционират единадесет детски градини. Три 

от тях се намират в гр. Балчик и по една в селата: Стражица, Сенокос, Соколово, Дропла, 

Гурково, Кранево, Ляхово и Оброчище. През годините се забелязва тенденция за намаляване 

на броя на записаните деца в детските градини. През учебната 2020/21 г. децата в детските 

градини са 555 бр., което е с 22,5% по-малко от учебната 2014/15 г. (716 бр.). Намаляването на 

броя на децата води до оптимизиране и на учителския състав. Детските учители са намалели 

с 10 души през 2020/21 г. в сравнение с 2014/15 г. 

В община Балчик функционират общо 7 училища. От тях две са за средно образование, 

четири са основни училища и едно помощно (за деца с умствена изостаналост). Последното е 

единственото училище, което е с държавно финансиране. В общинския център има две 

основни училища и едно средно училище. Броят на учениците намалява постепенно. През 

учебната 2020/21 г. учениците са намалели с 36,2% в сравнение с учебната 2014/15 г. 

Обучаемите са около 1 051 деца от I до XII клас през учебната 2020/21 г. Броят на учителите е 

намалял с 35. 

Таблица 9. Индикатори в сферата на образованието и здравеопазването по учебни години 

Показатели 2014/15 г 2015/16 г 2016/17 г 2017/18 г 2018/19 г 2019/20 2020/21 

Детски ясли 1 1 1 1 1 1 1 

Места в яслите 26 20 20 20 20 20 20 

Деца в яслите 12 17 20 13 15 10 15 

Детски градини 13 13 13 13 13 13 11 

Деца 716 629 597 578 567 580 555 

Детски учители 69 68 69 65 63 63 59 

Училища 7 7 7 7 7 7 7 

Общообразователни 

училища 
6 6 6 6 6 6 6 

Специални училища 1 1 1 1 1 1 1 

Учащи в 

общообразователни и 

специални училища 

1 647 1 471 1 427 1 210 1 207 1 094 1 051 

Учащи в 

професионални 

училища 

182 151 164 207 220 206 196 

Източник: НСИ 
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Броят на учениците и учителите намалява със сравнително еднакви темпове. Един от 

основните проблеми на образователната система е ранното отпадане на ученици от 

образователната система. Този проблем е породен от различни причини, като лошото качество 

на живот, бедността, процесите на емиграция, които водят до принудителното откъсване на 

децата от образованието, етнокултурните различия, свързани с ранното встъпване в брак, 

изолирания начин на живот и др. През учебната 2019/20 г. в община Балчик училище са 

напуснали общо 72 деца (I-VII клас) от общообразователни и специализирани училища. 

На територията на община Балчик има 9 лечебни здравни заведения през 2020 г. 

Лечебните заведения за болнична помощ са 4 бр., 1 многопрофилна болница (разполагаща с 

92 легла), 3 специализирани болници (разполагащи общо с 182 легла), 5 бр. лечебни заведения 

за извънболнична помощ, 4 бр. медицински центрове (с общо 5 легла) и 1 самостоятелна 

медико-техническа лаборатория.  

Към 2020 г. лекарите на територията на община Балчик са 55, медицинските 

специалисти по здравни грижи 99, а лекарите по дентална медицина са 8. Притеснително е, че 

през 2020 г. се наблюдава чувствителен спад по отношение на лекарите и медицинските 

специалисти по здравни грижи. Лекарите са с 8% спад, а специалистите – с 10%, в рамките 

само на една година. Населението на един лекар в общината е 350 д., което е близко до 

средното за областта (374 д.), но значително повече от средното за страната (233 д.). 

Таблица 10. Индикатори в сферата на здравеопазването в периода 2014-2020 г. 

Показатели 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Лечебни заведения 7 8 6 7 8 9 9 

Легла 238 238 244 247 279 280 279 

Лекари 62 60 51 58 63 60 55 

Лекари по дентална медицина 8 8 5 6 6 8 8 

Медицински специалисти по 

здравни грижи 
128 124 123 113 125 110 99 

Източник: НСИ  



Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на ПИРО Балчик 

 за периода 01.01.2021-31.12.2021 г. 

16 

3. ПОСТИГНАТ НАПРЕДЪК ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЦЕЛИТЕ И 

ПРИОРИТЕТИТЕ НА ПЛАНА ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНАТА ВЪЗ 

ОСНОВА НА ИНДИКАТОРИТЕ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ 

Системата за наблюдение и оценка на изпълнението на ПИРО цели осигуряването на 

ефективно изпълнение на плана, с оглед постигане на целите за интегрирано устойчиво местно 

развитие и ефикасно разходване на ресурсите за реализация на планираните дейности и 

проекти. Предмет на наблюдението и оценката е изпълнението на целите и приоритетите на 

плана на основата на резултатите от подготовката и изпълнението на мерките и проектите, 

включени в Програмата за реализация на плана и на база на определените индикатори за 

наблюдение и оценка. Системата от индикатори за наблюдение на изпълнението на плана, въз 

основа на събраната обективна информация и данни, отчита напредъка и степента на 

постигане на целите и приоритетите за развитие на общината по физически и финансови 

характеристики.  

Индикаторите за резултат отчитат изпълнението на стратегическите цели и имат 

значение за цялостната оценка на ефективността на плана. Те отразяват очаквания синергичен 

ефект от изпълнението на заложените мерки по приоритетни направления. В този смисъл, те 

надграждат тези за продукт, като стремежът е да покажат цялостно ситуацията в общината. 

Индикаторите за продукт се отнасят до наблюдението и оценката на изпълнението на 

определените приоритети. По някои от приоритетите те могат да се отнасят за предвидени или 

изпълнявани конкретни проекти с важно значение за развитието на територията на общината. 

Те са количествено измерими и осигуряват обективност по отношение на оценките и изводите 

за конкретните постижения при реализацията на приоритетите и постигнатото пряко 

въздействие в съответната област. 

В следващите таблици са изложени заложените в ПИРО индикатори, посочени са 

техните базови стойности, стойностите отчетени в годишния доклад и целевите стойности за 

2027 г., като по този начин се проследява постигнатия напредък по тях. За два от индикаторите 

не са предоставени данни от НСИ, поради което не е възможно да се проследи техния 

напредък. 



 

 

Таблица 11. Изпълнение на индикаторите за резултат 

№ Индикатори за резултат 
Мерна 

единица 

Източник на 

информация 

Базова 

стойност 

Стойност на 

ГД 

Целева 

стойност 

(2027 г.) 

Стратегическа цел 1. Икономически растеж и висока конкурентоспособност 

1 
Дял на приходите от дейността на предприятията от област 

Добрич 
% НСИ 16,9 (2018 г.) 14,5 (2020 г.) 17,5 

2 Средна годишна брутна работна заплата Лева НСИ 
11 573  

(2018 г.) 
Няма данни 12 000 

3 
Дял на произведена продукция от предприятията в 

нефинансовия сектор спрямо област Добрич 
% НСИ 18,6 (2018 г.) 15,4 (2020 г.) 19 

4 Реализирани нощувки Брой НСИ 
2 008 236 

(2019 г.) 
Няма данни 2 100 000 

Стратегическа цел 2. Развит човешки капитал, качествени и ефективни социални услуги 

1 Новоразкрити социални услуги Брой Община Балчик 0 (2020 г.) 0 (2021 г.) 2 

2 Среден успех на учениците по БЕЛ на НВО Оценка 

МОН, ИПИ - 

https://265obshtin

i.bg/map/66  

3,85 (2020 г.) 4,07 (2021 г.) 4,00 

3 Ниво на безработица % НСИ, АСП 6,1 (2018 г.) 3,8 (2021 г.) 5,0 

Стратегическа цел 3. Устойчиво териториално развитие, съхранение и ефективно използване на културно-историческото наследство 

1 
Брой туристически забележителности, включени в туристически 

маршрути 
Брой Община Балчик 0 (2020 г.) 0 (2021 г.) 3 

2 Реконструирани сгради с историческо или културно значение Брой Община Балчик 0 (2020 г.) 0 (2021 г.) 3 

3 Дължина на рехабилитираната улична мрежа в населените места Километър Община Балчик 0 (2020 г.) 5 (2021 г.) 20 

4 Загуби на вода при пренос по водопроводната мрежа % 
Община Балчик, 

ВиК оператор 
75,12 (2019 г.) 71,27 (2021 г.) 50 

Източник: ИСУН 2020, Справки ПРСР, НСИ, ВиК, Община Балчик, Дирекция „Бюро по труда“ 

 

https://265obshtini.bg/map/66
https://265obshtini.bg/map/66
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Таблица 12. Изпълнение на индикаторите за продукт 

№ Индикатор за продукт 
Мерна 

единица 

Източник на 

информация 

Базова 

стойност 

Стойност на 

ГД 

Целева 

стойност 

(2027 г.) 

Приоритет 1. Повишаване на икономическото благосъстояние чрез оползотворяване на местния потенциал 

1 Брой подкрепени предприятия със средства от ЕСИФ Брой 

ИСУН; МЗХ, 

Агенция по 

вписванията 

0 (2020 г.) 36 (2021 г.) 25 

2 Нефинансови предприятия - общо Брой НСИ 
1 313 

(2018 г.) 

1 208 

(2020 г.) 
1 400 

3 Произведена продукция от нефинансовите предприятия Млн. лв. НСИ 
478 

(2018 г.) 

336 

(2020 г.) 
482 

4 Приходи от дейността на нефинансовите предприятия Млн. лв. НСИ 
659 

(2018 г.) 

505 

(2020 г.) 
663 

5 Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (РДМА) Млн. лв. НСИ 
63 

(2018 г.) 

52 

(2020 г.) 
65 

6 Заети лица Брой НСИ 
7 015 

(2018 г.) 

4 484 

(2020 г.) 
7 500 

7 Брой иновативни проекти Брой 
ИСУН, Община 

Балчик  
0 (2020 г.) 

0 

(2021 г.) 
2 

Приоритет 2. Подобряване и възстановяване на техническата инфраструктура и опазване качеството на околната среда 

1 Изграждане/ рехабилитация на улична инфраструктура Километър Община Балчик 0 (2020 г.) 1 (2021 г.) 20 

2 

Брой реализирани проекти за нови и рехабилитация на 

съществуващи пешеходни пространства (площади, тротоари, 

паркове, градинки) 

Брой Община Балчик 0 (2020 г.) 1 (2021 г.) 3 

3 
Реализирани проекти за подобряване качеството и достъпа до 

питейна вода 
Брой 

Община Балчик, 

ВиК оператор 
0 (2020 г.) 0 (2021 г.) 2 

4 Изграждане/ рехабилитация на канализация Километър 
Община Балчик, 

ВиК оператор 
0 (2020 г.) 0 (2021 г.) 15 

5 
Намаляване на дела на депонираните битови отпадъци спрямо общо 

образуваните 
% Община Балчик 100 (2018 г.) 15 (2021 г.) 75 
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№ Индикатор за продукт 
Мерна 

единица 

Източник на 

информация 

Базова 

стойност 

Стойност на 

ГД 

Целева 

стойност 

(2027 г.) 

6 
Санирани общински сгради с внедрени мерки за енергийна 

ефективност 
Брой Община Балчик 0 (2020 г.) 1 (2021 г.) 4 

7 Реализирани проекти за опазване и подобряване на околната среда Брой Община Балчик 0 (2020 г.) 0 (2021 г.) 5 

Приоритет 3. Постигане на равен достъп до качествено образование, здравеопазване и социални услуги и повишаване качеството на 

административните услуги 

1 Създадени социални предприятия Брой 

Община Балчик, 

Регистър на 

социални 

предприятия 

0 (2019 г.) 0 (2021 г.) 1 

2 Реновирани образователни обекти Брой Община Балчик 0 (2020 г.) 4 (2021 г.) 4 

3 Реновирани спортни обекти  Брой Община Балчик 0 (2020 г.) 1 (2021 г.) 4 

4 
Безработни лица, включени в обучения за професионална 

квалификация 
Брой ДБТ Добрич  0 (2020 г.) 23 (2021 г.) 

20 всяка 

година 

140 - 

общо 

5 Заети лица, включени в обучения за професионална квалификация Брой ДБТ Добрич 0 (2020 г.) 0 (2021 г.) 

10 всяка 

година 

70 - общо 

6 Внедрени нови стандарти/добри практики Брой Община Балчик 0 (2020 г.) 0 (2021 г.) 3 

7 Средно годишен брой обучения за служители Брой Община Балчик 0 (2020 г.) 2 (2021 г.) 3 

Приоритет 4. Насърчаване развитието на туризма и културните дейности чрез устойчиво включване на природното, историческото и 

културното наследство 

1 Реновирани културни обекти  Брой Община Балчик 0 (2020 г.) 0 (2021 г.) 3 

2 Разработени културно-исторически маршрути Брой Община Балчик 0 (2020 г.) 0 (2021 г.) 2 
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№ Индикатор за продукт 
Мерна 

единица 

Източник на 

информация 

Базова 

стойност 

Стойност на 

ГД 

Целева 

стойност 

(2027 г.) 

3 
Туристически фестивали и събития, включени в Единната система 

за туристическа информация (ЕСТИ) 
Брой 

Община, ЕСТИ 

„Регистър на 

туристическите 

фестивали и 

събития“ - 

http://rta.tourism.go

vernment.bg/TFRe

gister.aspx 

11 (2020 г.) 11 (2021 г.) 13 

4 
Туристически атракции, включени в Единната система за 

туристическа информация (ЕСТИ) 
Брой 

Община, ЕСТИ 

„Регистър на 

туристическите 

атракции“ - 

http://rta.tourism.go

vernment.bg/TARe

gister.aspx 

11 (2020 г.) 11 (2021 г.) 13 

Източник: ИСУН 2020, Справки ПРСР, НСИ, ВиК, Община Балчик, Дирекция „Бюро по труда“ 

 

http://rta.tourism.government.bg/TFRegister.aspx
http://rta.tourism.government.bg/TFRegister.aspx
http://rta.tourism.government.bg/TFRegister.aspx
http://rta.tourism.government.bg/TARegister.aspx
http://rta.tourism.government.bg/TARegister.aspx
http://rta.tourism.government.bg/TARegister.aspx


 

 

Постигнатият напредък по отношение приоритетите от финансова гледна точка е 

представен в следващата таблица: 

Таблица 13. Финансово изпълнение на Приоритетите ПИРО Балчик за 2021 г. в хил. лв. 

Приоритет 
Изпълнение 

за 2021 г. 

Индикативен 

бюджет на 

ПИРО 

Процент на 

изпълнение 

Приоритет 1. Повишаване на икономическото 

благосъстояние чрез оползотворяване на местния 

потенциал 

909 3 520 26% 

Приоритет 2. Подобряване и възстановяване на 

техническата инфраструктура и опазване 

качеството на околната среда 

2 158 37 795 6% 

Приоритет 3. Постигане на равен достъп до 

качествено образование, здравеопазване и 

социални услуги и повишаване качеството на 

административните услуги 

777 2 946 26% 

Приоритет 4. Насърчаване развитието на туризма 

и културните дейности чрез устойчиво включване 

на природното, историческото и културното 

наследство 

17 1 824 1% 

Общо: 3 861 46 085 8% 

Източник: Приложение №1.  

Общата стойност на индикативния бюджет на ПИРО Балчик възлиза на 46 085 хил. лв. 

През 2021 г. планът е изпълнен на 8% от финансова гледан точка. В най-висока степен е 

изпълнението по приоритети 1 и 3 – 26%, а най-ниско – по приоритет 4 – 1%. Сключени са и 

редица договори по ПРСР и ПМДР, които следва да се изпълнят до 2023 г., от което може да 

се изведе, че общината активно прилага своето ПИРО и работи по осъществяването на 

заложените приоритети. В предвид, че почти няма възможности за реализация на проекти по 

оперативните програми от програмния период 2021-2027 г., изпълнението на ПИРО към 2021 

г. се развива с добри темпове 

Следващите фигури илюстрират изпълнението на плана по приоритети и източници на 

финансиране като сравняват предвиденото в ПИРО и реалното изпълнение. 
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Фигура 1.  Финансово изпълнение на приоритетите от ПИРО Балчик към 2021 г. 

  
Източник: Собствени изчисления 

Фигура 2. Основни източници на финансиране на ПИРО Балчик към 2021 г. 

   
Източник: Собствени изчисления 

 

4. ДЕЙСТВИЯТА, ПРЕДПРИЕТИ ОТ КОМПЕТЕНТНИТЕ ОРГАНИ С ЦЕЛ 

ОСИГУРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТ И ЕФИКАСНОСТ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

НА ПИРО 

Съгласно чл. 72 от ППЗРР следва годишните доклади да съдържат информация относно 

действията, които компетентните органи са предприели, с цел осигуряване на ефективност и 

ефикасност при изпълнението на ПИРО. 

Мерки за наблюдение и създадените механизми за събиране, обработване и анализ на 

данни 

Наблюдението на изпълнението на ПИРО Балчик се осъществява посредством 

заложените в ЗРР инструменти – годишни доклади за изпълнение, междинна оценка за 

изпълнението на плана и последваща такава.  
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Изграден е механизъм, по който се събират необходимите данни за изготвянето на 

годишните доклади. Първо се изготвя списък, съдържащ необходимата информация, която 

следва да бъде събрана, за изготвянето на доклада. След това се изпращат официални 

запитвания с искане за информация до съответните институции (ТСБ, ОДЗ, ДБТ, ВиК 

дружество и др.). Получената от тези институции информация се систематизира, след което 

данните се обработват и се извеждат резултати от извършените анализи.  

Преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на ПИРО през съответната 

година, както и мерките за преодоляване на тези проблеми 

През 2021 г. се наблюдават редица проблеми, оказващи пряко негативно влияние по 

отношение изпълнението на плана. Продължаващата пандемична обстановка, нестабилната 

политическа среда на национално ниво и растящата инфлация са сред най-значимите от тях. 

Те ограничават възможността за осъществяване на заложените мерки, забавят се и 

възможностите за кандидатстване по различите оперативни програми. Подпомагането на 

предприятия за преодоляване на негативните икономически последствия е мярка, посредством 

която местната икономика преодолява част от посочените трудности през разглеждания 

период. 

Мерки за осигуряване на информация и публичност на действията по изпълнение на 

плана за интегрирано развитие на общината 

Планът за интегрирано развитие на община Балчик е разработен на базата на 

взаимодействие и поддържане на активна комуникация между общинските служители, 

държавните структури, бизнеса, културните институции, неправителствения сектор, 

образователните институции, граждани и др. За целта още в подготвителния етап на ПИРО е 

изготвена е разработена Комуникационна стратегия. В нея са описани всички идентифицирани 

заинтересовани страни, формулирани са подходящи инструменти за комуникация с тях, както 

и подходящ инструментариум за осигуряване на публичност и прозрачност относно ПИРО, 

включително събиране на идеи за мерки, проекти и инициативи за реализация в общината. 

Основен източник за на информация относно изпълнението на ПИРО Балчик е сайтът 

на общината, където се публикуват за обществено обсъждане всички нормативни актове, 

документи, стратегии, общински планове и програми. На него се публикува и информация за 

изпълняваните и реализираните проекти, както и за документите, резултат от тяхното 

изпълнение.  

Други способи за осигуряване на информация и публичност на действията по 

изпълнение на плана са информационни справки, провеждане на публични дискусии, 

предоставяне на информация чрез регионалните медии. 
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Мерки за постигане на необходимото съответствие на плана за интегрирано развитие 

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

общината, включително мерките за ограничаване изменението на климата и за 

адаптацията към вече настъпилите промени 

По отношение на програмния период 2021-2027 г. ПИРО Балчик е един от първите 

стратегически документи, на база който се разработват секторни програми и стратегии. 

Съответствието между тях и ПИРО се осъществява чрез периодичен мониторинг на 

настъпилите изменения по отношение на съществуващите планове и програми и анализ на 

новоприетите такива. ПИРО Балчик е в синхрон с останалите стратегии на местно ниво. 

Приложение на принципа на партньорство 

Принципа на партньорство се прилага посредством изготвената комуникационна 

стратегия, която е част от ПИРО Балчик. Благодарение прилагането на принципа общината 

реализира процеса съвместно, комуникирано с партньорите, при вземането на решения и 

координирането на техните изпълнения. В процеса на управление на политиките за 

регионално развитие са въвлечени разнородни по своите интереси и функции заинтересовани 

страни – институции, организации, административни звена, общности (групи) от различни 

юридически и физически лица, които имат конкретен интерес във връзка с реализацията на 

публична политика/план. 

Резултати от извършените оценки 

Към 31.12.2021 г. няма извършени оценки на ПИРО Балчик. Сегашният годишен доклад 

се явява първа такава оценка. 
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5. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ, ДОПРИНАСЯЩИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ 

И ПРИОРИТЕТИТЕ НА ПИРО С РАЗМЕРА НА УСВОЕНИТЕ СРЕДСТВА ЗА 

ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД И ИЗТОЧНИЦИТЕ НА ТЯХНОТО ФИНАНСИРАНЕ 

Фигура 3. Структура на стратегическата част на ПИРО Балчик 

 

Източник: ПИРО Балчик 

В тази част на доклада са обобщени резултатите от изпълнението на мерките, 

предвидени в Плана за интегрирано развитие на община Балчик през периода от 01.01.2021 г. 

до 31.12.2021 г. Следвана е структурата, зададената в ПИРО Балчик – визия, транспонирана в 

три стратегически цели, които следва да бъдат постигнати посредством реализацията на 

конкретни проекти и мерки, групирани в четири приоритетни направления.  

Резултат от изпълнението на приоритет 1. Повишаване на икономическото 

благосъстояние чрез оползотворяване на местния потенциал. 

Мярка 1.1. Развитие на интелигентно и устойчиво селско стопанство чрез 

внедряване на нови технологии за повишаване на добивите, усвояване на нови сортове 

и породи, неподвластни на климатичните промени 

По отношение на мярката през 2021 г. са сключени четири договора за БФП, като два 

от тях са по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от ПРСР и предвиждат 
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закупуване на земеделска техника за отглеждане на лавандулови насаждения и разширение на 

животновъден обект за пасищно отглеждане на месодайни говеда. Тези два проекта са на обща 

стойност 160 хил. лв. и следва да бъдат изпълнени до 2023 г. Другите два договора за БФП са 

сключени по мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”. 

Единият е за технологична модернизация на „Еко Агро“ АД на стойност 144 хил. лв., а другият 

– за подобряване на производствения капацитет „Агропакт“ ЕООД на стойност 391 хил. лв. 

Към 2021 г. няма изплатени суми по посочените проекти, като това следва до 2023 г., когато е 

планирано и приключването на посочените проекти. 

Мярка 1.2. Насърчаване на предприемачеството и развитие на икономически 

дейности в нови МСП за максимално оползотворяване на продукцията от сектора на 

селското стопанство, вкл. аквакултурите, търговията и туризма 

През 2021 г. са сключени три договора за предоставяне на БФП по мярка 

„Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ от ПРСР. Проектите предвиждат 

закупуване на диоден лазер, закупуване на газокар, изграждане и оборудване на авторемонтна 

работилница. Тяхната реализация следва да се осъществи до 2022/23 г.  

Към заложената в ПИРО мярка през 2021 г. е сключен и договор за реализация на 

проект „Кажи сирене! Балканско сирене“. Бенефициент е МИГ Раковски, а партньори са десет 

други МИГ, сред които и МИГ Балчик-Генерал Тошево. Проекта е по подмярка 19.3 

„Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от 

мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР. Стойността на проекта е близо 

половин милион лева, а предвидените дейности следва да се осъществят до 2023 г. 

Мярка 1.3. Подобряване на съществуващия местен микро и малък бизнес чрез 

стимулиране на кръговата икономика 

През 2021 г. са сключени 26 договора с 26 различни бенефициента за предоставяне на 

БФП с цел подкрепа за преодоляване на икономическите последствия от пандемията ковид-

19, като 20 от тях са изпълнени, а останалите 6 следва да бъдат изпълни през 2022 г. Общата 

стойност на отпуснатите средства през 2020 г. е 909 хил. лв. 

Резултат от изпълнението на приоритет 2. Подобряване и възстановяване на 

техническата инфраструктура и опазване качеството на околната среда. 

Мярка 2.1. Подобряване на пътната и уличната инфраструктури и осигуряване на 

паркирането 

През 2021 г. продължава реализирането на проекта „Подобряване на връзката на 

третични възли Мангалия и Балчик до TEN-T инфраструктура“. Общата стойност на проекта 

е 6 908 043,63  евро, от които 3 564 496,26 за изпълнение на дейностите в Община Балчик. 
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Продължава реализацията на други 4 проекта във връзка с мярката – 3 свързани 

рехабилитацията на улична мрежа и един свързан с рехабилитация на общинската пътна 

мрежа (път DOB1010). Успешно приключен е проект „Реконструкция чрез обособяване на 

кръгово кръстовище ул. „Приморска“, ул. „Гео Милев“ и ул. „П. Яворов“ на стойност 17 хил. 

лв., финансиран със средства от общинския бюджет. 

Също така през 2021 г. общината е бенефициент по проект „Строителство и 

рехабилитация на улици и тротоари в гр. Балчик“. Проектът е по ПРСР, по подмярка 7.2. 

„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по 

мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските 

райони“ и следва да бъде реализиран до 2023 г. Общата му стойност е 1 173 хил. лв. и 

предвижда строителството на две нови улици в общината. 

Мярка 2.2. Подобряване на водопроводната и канализационната мрежи 

През 2021 г. няма изпълнени проекти и дейности по мярката. 

Мярка 2.3. Благоустрояване на публични пространства и терени за отдих 

През 2021 г. са изпълнение редица проекти по отношение на мярката. Изграден е парк 

в гр. Балчик, извършено е озеленяване и облагородяване на „Овчаровски плаж – юг“ и са 

изградени алеи в Нов гробищен парк. Освен това са закупени две автобусни спирки, 

възпоменателна бронзова плоча и оборудване за поддръжка на зелените площи в общината 

(моторни косачки, храсторези косачки, бензинов трион) за целите на отделни кметства и ОБП 

„БКС“. През 2021 г. е изградена и система за видеонаблюдение в с. Соколово. 

Мярка 2.4. Опазване на околната среда и изграждане на екологична култура за 

устойчиво развитие на общината и инвестиционна привлекателност 

По мярката през 2021 г. са завършени четири проекта. Два от тях са във връзка с ОБП 

„БКС“ и са осъществени посредством общински средства – извършен е основен ремонт на 

багер и е придобито оборудване за целите на предприятието (пароструйка, авариен генератор 

и др.). 

Другите два проекта са по ПУДООС и са за ремонт и рекултивация на депо и закупуване 

на контейнери за строителни отпадъци, като общата стойност на тези два проекта е 237 хил. 

лв.  

Резултат от изпълнението на приоритет 3. Постигане на равен достъп до 

качествено образование, здравеопазване и социални услуги и повишаване качеството 

на административните услуги. 

Мярка 3.1. Подобряване на образованието, спорта и младежките дейности и 

тяхната инфраструктура 
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През 2021 г. са завършени редица проекта към мярката. Придобити са компютри и 

хардуер за общински училища и детски градини със средства от ОБ, РБ и ЕС, въведена е 

система за контрол на достъпа в СУ „Христо Смирненски“ чрез общински средства, изградени 

са 2 беседки към ДГ по ПУДООС, закупена е ЛЕД осветителна табела за СУ „Христо Ботев“, 

закупени са месомелачка и ел. печка, придобито е парково съоръжение към ОУ „Антим“, 

закупени са климатици за редица учебни заведения в рамките на общината и ел. табло за детска 

градина. Въведен е и електронен дневник в детска градина посредством средства от РБ, 

придобити са баскетболни кошове за сп. зала Стадион с общински средства. Изпълнен е и 

проект по „Красива България“ за изграждане на физкултурен стадион в ДГ „Чайка“.  

Продължава и изпълнението на няколко проекта във връзка с мярката. Сред тях са 

„Изграждането и реконструкцията на футболен стадион в гр. Балчик“, „Изграждане и 

оборудване на мултифункционална спортна площадка в гр. Балчик“ и „Осигуряване на 

достъпна среда - сп. комплекс“. Последният се изпълнява по ПРСР, като само през 2021 г. са 

привлечени 469 хил. лв. за неговото изпълнение. 

Мярка 3.2. Подобряване на здравното обслужване, социалните дейности и 

свързаната инфраструктура 

През 2021 г. с общински средства е закупен апарат за електромиография за МБАЛ 

Балчик ЕООД. 

Реализирани са 2 проекта за заетост – изпълнението на регионалната програма за 

заетост и проект „Заетост на продължително безработни лица“ по програма „Обучение и 

заетост на продължително безработни лица“ – Компонент II. Продължава реализацията на 

проект „Достъп до заетост за търсещите работа в Община Балчик“ по ОПРЧР. 

В сферата на социалното подпомагане са реализирани проекти за закупуване на 

оборудване за целите на Дирекция социално подпомагане Балчик (шкафове, хладилни 

шкафове, ел. печки, работни маси) и проект за управление на храненето и таксите в 

дирекцията. 

През 2021 г. е сключен и договор за предоставяне на БФП по проект „Дом за стари хора 

Балчик – в услуга на общността“, предвиждащ разкриването на услуга „социални грижи с 

настаняване за възрастни лица и хора с физически увреждания“. Проектът следва да бъде 

реализиран до 2023 г., като общата му планирана стойност е близо 97 хил. лв. 

Мярка 3.3. Развитие на административния капацитет в услуга на гражданите и 

бизнеса, междуобщински и международни сътрудничества и партньорства за решаване 

на общи проблеми 
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През 2021 г. към мярката е успешно реализиран проект WiFi4EU, финансиран със 

средства на ЕС. Закупено е и оборудване за целите на общинската администрация, включващо 

компютри, термоизолираща врата и климатици. 

Резултат от изпълнението на приоритет 4 „Насърчаване развитието на туризма и 

културните дейности чрез устойчиво включване на природното, историческото и 

културното наследство. 

Мярка 4.1. Рекламиране и популяризиране на територията 

През 2021 г. няма изпълнени проекти и дейности по мярката. 

Мярка 4.2. Реконструиране и обновяване на обществени сгради и обекти с 

историческо и културно значение 

През 2021 г. е закупено оборудване (климатици) за пенсионерските клубове в селата 

Преспа и Соколово със средства от общинския бюджет. Към мярката е реализиран и проект за 

изграждане на паркинг към НЧ „Васил Левски“. 

Мярка 4.3. Организиране на разнообразни прояви в културния календар на 

общината 

Въпреки трудностите, породени от поредната година, повлияна от пандемията от ковид, 

културните институции в общината успяват да реализират редица събития и инициативи. Те 

са свързани с отбелязването на знакови празници, популяризирането на наследството на 

Балчик, организиране на изложби и други. В рамките на 2021 година по данни на Исторически 

музей са проведени следните мероприятия: 

 Издаване на книга „Ценностите на Балчик“; 

 Конкурс „Великден през моите очи“;  

 Лазаровден в Етнографска къща; 

 Изложба „Земя на труд  и любов“ гостува частен музей – „Арете“;  

 Пленер „Европейски хоризонти“ – изложба;  

 Изложба от пленера „Художници, Балчик, Любов“; 

 Енъовден в „Етнографска къща“;  

 Открит урок на подготвителна детска школа към ФТА „Балчик“ в двора на 

Художествената галерия; 

 Майстори от „Българско е“ гостуват в Етнографска къща; 

 Изложба – Оригинални плакати на Кристо и Жан- Клод от колекцията на фестивал 

„Процес- Пространство‘;  
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 Лекция на тема „Траките и световните цивилизации“ от проф. Диана Гергова в ИМ – 

Балчик;  

 Изложба живопис на студенти – Международен фестивал на младите в изкуството „Виа 

Понтика“; 

 Работилница по килимарство „Тайните на чипровския килим“ в Етнографска къща;  

 Филм за обектите на Исторически музей - Балчик – „Другият музей“ с финансовата 

подкрепа на Национален фонд „Култура“;  

 По случай 60-тата годишнината на музея Община Балчик финансира следните събития 

организирани от музея:  

o Специално издание на в. „Балчик“ – „60 години Исторически музей – Балчик“. 

Изложба от пана на пл. „21 Септември“;  

o Научен сборник „60 години Исторически музей – Балчик“;  

o Поставяне на барелеф на Клара Петкова – основоположник на музейната сбирка;  

o Изложба на Никола Даскалов в Художествената галерия;  

o „Понтийската майка на боговете“ - изложба в музея. 

Мярка 4.4. Създаване на нови туристически обекти, услуги и дейности 

Към мярката са сключени два договора за предоставяне на БФП по ПМДР – 

„Популяризиране на наследството на Черно море“ и „Съхраняване на културата и традициите 

свързани с рибарството в региона“. Общата планирана стойност на двата проекта възлиза на 

100 хил. лв., а тяхната реализация следва да бъде осъществена до 2023 г. 

Всички проекти, посредством които се реализират приоритетите, както и 

техните финансови параметри са представени в Приложение №1 към годишния доклад 

за изпълнението на ПИРО Балчик. 

6. ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ 

ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА ПЛАНА ЗА ИНТРЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА 

ОБЩИНАТА  

На база на изложената информация се извеждат следните заключения за изпълнението 

на ПИРО Балчик през 2021 година: 

 Ковид пандемията, инфлацията и нестабилната икономическа обстановка оказват пряко 

негативно влияние върху изпълнението на ПИРО Балчик; 

 През 2021 г. изпълнението на плана е добро – реално изплатените суми възлизат на 8% 

от заложените в ПИРО; 
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 Най-много проекти са реализирани в сферата на образованието, пътната 

инфраструктура и социалните услуги; 

 По три мерки няма реализирани проекти и дейности през 2021 г., което поставя 

необходимост от акцентиране върху тях през следващите години; 

 Сключени са редица договори за предоставяне на БФП, което означава привличане на 

допълнителни средства през следващите години; 

 Най-много средства са привлечени от централния бюджет – 27 905 хил. лв.; 

 Най-много средства са привлечени за изпълнението на приоритет 2 – 37 795 хил. лв. 

Поради факта, че това е първият годишен доклад за наблюдение изпълнението на ПИРО 

е невъзможно да се сравни с предходни години. 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение №1. Изпълнени проекти и дейности от Програмата за реализация на ПИРО 

Балчик за периода 01.01-31.12.2021 г. 

 



Приоритет Мярка Дейност/ проектна идея*
Степен на 

изпълнение

Изплатени 

средства за 

2021 г. (хил. 

лв.)

Планиран 

бюджет (хил. 

лв.)

Програма ОБ РБ СЕС Други

Общо ПИРО 3 861 46 085 301 2 178 1 362 20

Общо П1 909 3 520 0 39 870 0

Инвестиции в преработка 

и маркетинг на 

селскостопански продукти 

- 2 проекта

Сключен 

договор за 

БФП

0 ПРСР

Инвестиции в земеделски 

стопанства - 2 проекта

Сключен 

договор за 

БФП

0 ПРСР

"Кажи сирене! Балканско 

сирене" - обмен на опит, 

партньорски срещи и 

фестивали

Сключен 

договор за 

БФП

0 ПРСР

Инвестиционна подкрепа 

за неземеделски дейности - 

2 проекта

Сключен 

договор за 

БФП

0 ПРСР

Мярка 1.3. Подобряване 

на съществуващия местен 

микро и малък бизнес чрез 

стимулиране на кръговата 

икономика

Подкрепа за предприятия 

за преодоляване на 

икономическите 

последствия от 

пандемията ковид-19 - 26 

проекта

Текущ 909 ОПИК 39 870

Приложение №1

Приложение №1. Изпълнени проекти и дейности от Програмата за реализация на ПИРО Балчик за периода 01.01.-31.12.2021 г.

Източник на финансиране

Приоритет 1: 

Повишаване на 

икономическото 

благосъстояние 

чрез 

оползотворяване 

на местния 

потенциал

Мярка 1.1. Развитие на 

интелигентно и устойчиво 

селско стопанство чрез 

внедряване на нови 

технологии за повишаване 

на добивите, усвояване на 

нови сортове и породи, 

неподвластни на 

климатичните промени

Мярка 1.2. Насърчаване 

на предприемачеството и 

развитие на икономически 

дейности в нови МСП за 

максимално 

оползотворяване на 

продукцията от сектора на 

селското стопанство, вкл. 

аквакултурите, търговията 

и туризма
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Приоритет Мярка Дейност/ проектна идея*
Степен на 

изпълнение

Изплатени 

средства за 

2021 г. (хил. 

лв.)

Планиран 

бюджет (хил. 

лв.)

Програма ОБ РБ СЕС Други

Общо ПИРО 3 861 46 085 301 2 178 1 362 20

Приложение №1

Приложение №1. Изпълнени проекти и дейности от Програмата за реализация на ПИРО Балчик за периода 01.01.-31.12.2021 г.

Източник на финансиране

Общо П2 2 158 37 795 149 1 989 0 20

Подобряване на връзката 

на третостепенни възли 

Мангалия и Балчик до 

TEN-T инфраструктурата

Текущ 0

INTERREG V-

A Румъния - 

България 2014-

2020 г.

Реконструкция чрез 

обособяване на кръгово 

кръстовище ул. "Ч. Море", 

"Варненска" и "Хр.Ботев"

Текущ 34 РБ, ОБ 6 28

Рехабилитация на ул. 

"Варненска- гр.Балчик - 

участък от 

ул."Ст.планина" до път 19

Текущ 828 РБ 828

Рехабилитация на път 

DOB 1010 - / III-902, 

Оброчище - Кичево / - 

Кранево / I-9 /

Текущ 891 РБ 891

Реконструкция чрез 

обособяване на кръгово 

кръстовище ул. 

"Приморска", ул. "Гео 

милев" и ул. "П. Яворов"

Завършен 17 ОБ 17

Рехабилитация ул. д-р 

"Желязко Бончев"
Текущ 5 РБ 5

Приоритет 2: 

Подобряване и 

възстановяване 

на техническата 

инфраструктура и 

опазване 

качеството на 

околната среда

Мярка 2.1. Подобряване 

на пътната и уличната 

инфраструктури и 

осигуряване на 

паркирането
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Приоритет Мярка Дейност/ проектна идея*
Степен на 

изпълнение

Изплатени 

средства за 

2021 г. (хил. 

лв.)

Планиран 

бюджет (хил. 

лв.)

Програма ОБ РБ СЕС Други

Общо ПИРО 3 861 46 085 301 2 178 1 362 20

Приложение №1

Приложение №1. Изпълнени проекти и дейности от Програмата за реализация на ПИРО Балчик за периода 01.01.-31.12.2021 г.

Източник на финансиране

Строителство и 

рехабилитация на улици и 

тротоари в гр. Балчик

Сключен 

договор за 

БФП

0 ПРСР

Мярка 2.2. Подобряване 

на водопроводната и 

канализационната мрежи

0

Закупуване на оборудване 

за поддръжка на зелените 

площи в общината

Завършен 17 ОБ 17

Изграждане на парк в гр. 

Балчик
Завършен 3 ОБ 3

Озеленяване и 

облагородяване ПИ 

02508.5.50 "Овчаровски 

плаж-Юг" гр. Балчик

Завършен 10 Други 10

Доставка на два броя 

автобусни спирки
Завършен 20 ОБ 20

Закупуване на 

възпоменателна бронзова 

плоча

Завършен 0 ОБ

Изграждане на алеи в Нов 

гробищен парк
Завършен 0 ОБ

Изграждане на 

видеонаблюдение в с. 

Соколово

Завършен 40 ОБ, Други 30 10

Надзор и рекултивация на 

Депо
Завършен 208 ПУДООС 208

Мярка 2.3. 

Благоустрояване на 

публични пространства и 

терени за отдих

Приоритет 2: 

Подобряване и 

възстановяване 

на техническата 

инфраструктура и 

опазване 

качеството на 

околната среда

Мярка 2.1. Подобряване 

на пътната и уличната 

инфраструктури и 

осигуряване на 

паркирането

Мярка 2.4. Опазване на 

околната среда и 

изграждане на екологична 

култура за устойчиво 

развитие на общината и 

инвестиционна 

привлекателност
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Приоритет Мярка Дейност/ проектна идея*
Степен на 

изпълнение

Изплатени 

средства за 

2021 г. (хил. 

лв.)

Планиран 

бюджет (хил. 

лв.)

Програма ОБ РБ СЕС Други

Общо ПИРО 3 861 46 085 301 2 178 1 362 20

Приложение №1

Приложение №1. Изпълнени проекти и дейности от Програмата за реализация на ПИРО Балчик за периода 01.01.-31.12.2021 г.

Източник на финансиране

Закупуване на контейнери 

за строителни отпадъци
Завършен 29 ПУДООС 29

Придобиване на 

оборудване за целите на 

ОБП "БКС"

Завършен 29 ОБ 29

Основен ремонт багер 

ОБП "БКС"
Завършен 27 ОБ 27

Приоритет 2: 

Подобряване и 

възстановяване 

на техническата 

инфраструктура и 

опазване 

качеството на 

околната среда

Мярка 2.4. Опазване на 

околната среда и 

изграждане на екологична 

култура за устойчиво 

развитие на общината и 

инвестиционна 

привлекателност
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Приоритет Мярка Дейност/ проектна идея*
Степен на 

изпълнение

Изплатени 

средства за 

2021 г. (хил. 

лв.)

Планиран 

бюджет (хил. 

лв.)

Програма ОБ РБ СЕС Други

Общо ПИРО 3 861 46 085 301 2 178 1 362 20

Приложение №1

Приложение №1. Изпълнени проекти и дейности от Програмата за реализация на ПИРО Балчик за периода 01.01.-31.12.2021 г.

Източник на финансиране

Общо П3 777 2 946 135 150 492 0

Ремонт на съществуваща 

спортна площадка в СУ 

„Христо Смирненски“, с. 

Оброчище

В оценка 0

Годишна 

програма за 

поддържане, 

ремонт, 

реконструкци

я, цялостно 

обновяване 

или създаване 

на нови 

спортни 

обекти и/или 

спортни 

съоръжения в 

държавните и 

общинските 

училища

Изграждане и 

реконструкция  на футб. 

стадион гр. Балчик

Текущ 2 ОБ 2

Придобиване на 

компютри и хардуер за 

общинските училища и 

детски градини

Завършен 28 ОБ, РБ, СЕС 5 21 2

Приоритет 3: 

Постигане на 

равен достъп до 

качествено 

образование, 

здравеопазване и 

социални услуги и 

повишаване 

качеството на 

административни

те услуги

Мярка 3.1. Подобряване 

на образованието, спорта 

и младежките дейности и 

тяхната инфраструктура
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Приоритет Мярка Дейност/ проектна идея*
Степен на 

изпълнение

Изплатени 

средства за 

2021 г. (хил. 

лв.)

Планиран 

бюджет (хил. 

лв.)

Програма ОБ РБ СЕС Други

Общо ПИРО 3 861 46 085 301 2 178 1 362 20

Приложение №1

Приложение №1. Изпълнени проекти и дейности от Програмата за реализация на ПИРО Балчик за периода 01.01.-31.12.2021 г.

Източник на финансиране

Покупка на система за 

контрол на достъпа в СУ 

"Христо Смирненски"

Завършен 10 ОБ 10

Изхграждане на 2 беседки 

към ДГ в общината
Завършен 4 ПУДООС 4

Закупуване на ЛЕД табела 

за СУ "Христо Ботев"
Завършен 2 ОБ 2

Подкрепа за 

приобщаващото 

образование

Завършен 6 СЕС 1 5

Придобиване на 

месомелачка и ел. печка
Завършен 10 ОБ 10

Придобиване на парково 

съоражение към ОУ 

"Антим"

Завършен 1 ОБ 1

Покупка на климатици за 

училища в общината
Завършен 19 ОБ 19

Електронен дневник за ДГ Завършен 3 РБ 3

Приоритет 3: 

Постигане на 

равен достъп до 

качествено 

образование, 

здравеопазване и 

социални услуги и 

повишаване 

качеството на 

административни

те услуги

Мярка 3.1. Подобряване 

на образованието, спорта 

и младежките дейности и 

тяхната инфраструктура
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Приоритет Мярка Дейност/ проектна идея*
Степен на 

изпълнение

Изплатени 

средства за 

2021 г. (хил. 

лв.)

Планиран 

бюджет (хил. 

лв.)

Програма ОБ РБ СЕС Други

Общо ПИРО 3 861 46 085 301 2 178 1 362 20

Приложение №1

Приложение №1. Изпълнени проекти и дейности от Програмата за реализация на ПИРО Балчик за периода 01.01.-31.12.2021 г.

Източник на финансиране

Закъпуване на ел. табло в 

ДГ в общината
Завършен 2 ОБ 2

Изграждане на 

физкултурен салон в ЦДГ 

„Чайка“ – гр. Балчик“

Завършен 19

Проект 

"Красива 

България"

19

Осигуряване на достъпна 

среда - сп. комплекс
Текущ 469 ОБ, ПРСР 4 70 395

Придобиване на 

баскетболни кошове - сп. 

Зала Стадион

Завършен 31 ОБ 31

Изграждане и оборудване 

на мултифункционална 

спортна площадка в гр. 

Балчик

Текущ 0

Покупка на апарт за 

електромиография за 

МБАЛ Балчик ЕООД

Завършен 22 ОБ 22

Изпълнение на регионална 

програма за заетост
Завършен 19

Регионална 

програма за 

заетост на 

Област 

Добрич-2021  

г.

19

Приоритет 3: 

Постигане на 

равен достъп до 

качествено 

образование, 

здравеопазване и 

социални услуги и 

повишаване 

качеството на 

административни

те услуги

Мярка 3.2. Подобряване 

на здравното обслужване, 

социалните дейности и 

свързаната 

инфраструктура

Мярка 3.1. Подобряване 

на образованието, спорта 

и младежките дейности и 

тяхната инфраструктура
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Приоритет Мярка Дейност/ проектна идея*
Степен на 

изпълнение

Изплатени 

средства за 

2021 г. (хил. 

лв.)

Планиран 

бюджет (хил. 

лв.)

Програма ОБ РБ СЕС Други

Общо ПИРО 3 861 46 085 301 2 178 1 362 20

Приложение №1

Приложение №1. Изпълнени проекти и дейности от Програмата за реализация на ПИРО Балчик за периода 01.01.-31.12.2021 г.

Източник на финансиране

Заетост на продължително 

безработни лица
Завършен 3

Програма 

„Обучение и 

заетост на 

продължителн

о безработни 

лица“ – 

Компонент II

3

Патронажна грижа + в 

община Балчик
Текущ 21 ОПРЧР 21

Дом за стари хора Балчик - 

в услуга на общността

Сключен 

договор за 

БФП

0 ПРСР

Придобиване на инвентар 

за Дирекция социално 

подпомагане - Балчик

Завършен 22 ОБ, РБ 19 3

Управление на храненето 

и таксите в ДСП
Завършен 1 ОБ 1

Закупуване на оборудване 

по проект "Достъп до соц. 

Услуги"

Завършен 8 ОПРЧР 1 7

Достъп до заетост за 

търсещите работа в 

Община Балчик

Текущ 38 ОПРЧР 6 32

Приоритет 3: 

Постигане на 

равен достъп до 

качествено 

образование, 

здравеопазване и 

социални услуги и 

повишаване 

качеството на 

административни

те услуги

Мярка 3.2. Подобряване 

на здравното обслужване, 

социалните дейности и 

свързаната 

инфраструктура
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Приоритет Мярка Дейност/ проектна идея*
Степен на 

изпълнение

Изплатени 

средства за 

2021 г. (хил. 

лв.)

Планиран 

бюджет (хил. 

лв.)

Програма ОБ РБ СЕС Други

Общо ПИРО 3 861 46 085 301 2 178 1 362 20

Приложение №1

Приложение №1. Изпълнени проекти и дейности от Програмата за реализация на ПИРО Балчик за периода 01.01.-31.12.2021 г.

Източник на финансиране

WiFi4EU Завършен 30 СЕС 30

Придобиване на ДМА за 

целите на общинската 

администрация

Завършен 7 ОБ 7

Приоритет 3: 

Постигане на 

равен достъп до 

качествено 

образование, 

здравеопазване и 

социални услуги и 

повишаване 

качеството на 

административни

те услуги

Мярка 3.3. Развитие на 

административния 

капацитет в услуга на 

гражданите и бизнеса, 

междуобщински и 

международни 

сътрудничества и 

партньорства за решаване 

на общи проблеми
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Приоритет Мярка Дейност/ проектна идея*
Степен на 

изпълнение

Изплатени 

средства за 

2021 г. (хил. 

лв.)

Планиран 

бюджет (хил. 

лв.)

Програма ОБ РБ СЕС Други

Общо ПИРО 3 861 46 085 301 2 178 1 362 20

Приложение №1

Приложение №1. Изпълнени проекти и дейности от Програмата за реализация на ПИРО Балчик за периода 01.01.-31.12.2021 г.

Източник на финансиране

Общо П4 17 1 824 17 0 0 0

Мярка 4.1. Рекламиране и 

популяризиране на 

територията

0

Придобиване на 

климатици за 

пенсионерски клубове

Завършен 5 ОБ 5

Изграждане на паркинг 

към чит. Васил Левски
Завършен 12 ОБ 12

Мярка 4.3. Организиране 

на разнообразни прояви в 

културния календар на 

общината

0

Популяризиране на 

наследството на Черно 

море

Сключен 

договор за 

БФП

0 ПМДР

Съхраняване на културата 

и традициите свързани с 

рибарството в региона

Сключен 

договор за 

БФП

0 ПМДР

* Възможно е една мярка да включва само една дейност и тогава мярката и дейността съвпадат. Различни дейности и проектни идеи се посочват само в случай на комплексни мерки, 

**Посочва се дали съответната мярка ще се осъществява само на територията на определена зона за прилагане на интегриран подход (зона за въздействие), в друга територия извън 

*** Проекти и дейности, които допринасят за изпълнението на програмата за развитие на туризма

Мярка 4.2. 

Реконструиране и 

обновяване на обществени 

сгради и обекти с 

историческо и културно 

значение

Приоритет 4: 

Насърчаване 

развитието на 

туризма и 

културните 

дейности чрез 

устойчиво 

включване на 

природното, 

историческото и 

културното 

наследство

Мярка 4.4. Създаване на 

нови туристически обекти, 

услуги и дейности
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