
Приоритет Мярка Дейност/проектна идея* Кратко описание

Територия / зона 
за прилагане на 

интегриран 
подход (зона за 
въздействие)**

Индикативен 
бюджет в хил. лв.

Източник на 
финансиране

Срок за 
изпълнение

Административна 
структура (звено в 

общината), отговорно за 
реализация на мярката 

П1 Мярка 1.1. Модернизация на обектите на 
предучилищното образование на територията 

на община Бяла 

Обновяване на сградния фонд на обектите на предучилищното образование, изграждане на 
нови обекти/корпуси към вече съществуващи, въвеждане на мерки за енергийна 
ефективност, подобряване на достъпността, модернизация на обзавеждане и оборудване, 
облагородяване на откритите пространства, реновиране/изграждане на спортните площадки 
и зелените площи за предоставяне на благоприятна среда, насърчаваща физическата 
активност и социалното взаимодействие, изграждане на видеонаблюдение и др. според 
нуждите. Въвеждане на иновативни методи за обучение и игра за децата, както и 
подобряване на квалификацията на педагогическия персонал

общ проект за 
територията на 

общината

4 000

ПРР, ПО, ПВУ, 
собствени/заемни 

средства, 
държавен бюджет 

и др.

2022 - 2027 г.
Общинска администрация 

Бяла, заинтересовани 
страни 

П1 Мярка 1.1. Модернизация на обектите на училищното 
образование на територията на община Бяла

Обновяване на сградния фонд на обектите на училищно образование, изграждане на нови
обекти/корпуси към вече съществуващи, въвеждане на мерки за енергийна ефективност,
подобряване на достъпността, модернизация на обзавеждане и оборудване, облагородяване
на откритите пространства, реновиране на спортните площадки и зелените площи за
предоставяне на благоприятна среда, насърчаваща физическата активност и социалното
взаимодействие, изграждане на видеонаблюдение и др. според нуждите. Въвеждане на
иновативни методи за обучение, вкл. оборудване на STEM кабинети, подобряване на
квалификацията на педагогическия персонал.

общ проект за 
територията на 

общината

5 000

ПРР, ПО, ПВУ, 
собствени/заемни 

средства, 
държавен бюджет 

и др.

2022 - 2027 г.
Общинска администрация 

Бяла, заинтересовани 
страни 

П1 Мярка 1.1. Създаване на приобщаваща образователна 
среда за деца със специални образователни 
потребности, приобщаване и превенция на 

отпадане от образователния процес на 
уязвими групи.

Създаване на приобщаваща образователна среда за деца със специални образователни
потребности, приобщаване и превенция на отпадане от образователния процес на уязвими
групи.

общ проект за 
територията на 

общината 500

ПРР, ПО, ПВУ, 
собствени/заемни 

средства, 
държавен бюджет 

и др.

2022 - 2027 г.
Общинска администрация 

Бяла, заинтересовани 
страни 

П1 Мярка 1.1. Насърчаване на качественото образование и 
подобряване на резултатите от него

Насърчаване на качественото образование и подобряване на резултатите от него чрез
поощряване с морални и материални награди за високи постижения в образователната
дейност, в заниманията по интереси и за приноса им към развитието на институционалната
общност; развитие на допълнително обучение и консултиране по учебни предмети и
кариерно ориентиране на учениците;

общ проект за 
територията на 

общината 200 ПО, Общински 
бюджет и др. 2022 - 2027 г.

Общинска администрация 
Бяла, заинтересовани 

страни 

П1 Мярка 1.2. Подобряване на качеството на 
предоставяните здравни услуги в община 

Бяла

Подобряване на качеството на предоставяните здравни услуги чрез обновяване на сградния
фонд, въвеждане на мерки за енергийна ефективност, подобряване на достъпността,
облагородяване на открити площи, модернизация на обзавеждане и оборудване на обекти
на здравеопазването

общ проект за 
територията на 

общината 3 000

ПРР, ПО, ПВУ, 
собствени/заемни 

средства, 
държавен бюджет 

и др.

2022 - 2027 г.
Общинска администрация 

Бяла, заинтересовани 
страни 

П1 Мярка 1.2.  Подобряване на спешната помощ в община 
Бяла 

Подобряване на спешната помощ в общината чрез модернизация на мобилния състав
(превозни средства  и съвременна апаратура)

общ проект за 
територията на 

общината 2 000

ПРР, ПО, ПВУ, 
собствени/заемни 

средства, 
държавен бюджет 

и др.

2022 - 2027 г.
Общинска администрация 

Бяла, заинтересовани 
страни 

П1 Мярка 1.2. Подобряване на качеството на 
предоставяните социални услуги в община 

Бяла

Подобряване на качеството на предоставяните социални услуги, чрез обновяване и
модернизация на материално-техническите бази, обзавеждане, оборудване, облагородяване
на открити площи, прилагане на иновативни подходи, дигитализация и др., въвеждане на
нови социални услуги, както и участия на персонала в обучения за повишаване на
квалификацията.

общ проект за 
територията на 

общината 3 000

ПРР, ПО, ПВУ, 
собствени/заемни 

средства, 
държавен бюджет 

и др.

2022 - 2027 г.
Общинска администрация 

Бяла, заинтересовани 
страни 

П1 Мярка 1.2. Въвеждане на телемедицина Създаване на платформа за телемедицина и предоставяне на медицински услуги от
разстояние, извършване на виртуални прегледи и др.

ИТИ
200 ПВУ и др. 2022 - 2027 г.

Общинска администрация 
Бяла, заинтересовани 

страни 

Мярка 1.3. Подобряване и модернизация на културната и спортна инфраструктура. Оползотворяване на потенциала им за развитие на алтернативен туризъм

ПРИОРИТЕТ 1: ПОДОБРЯВАНЕ НА СРЕДАТА ЗА ЖИВОТ В ОБЩИНА БЯЛА

Мярка  1.1.  Осигуряване на качествено образование 

Мярка 1.2.Качествено здравеопазване и социални услуги 



П1 Мярка 1.3. Модернизация на културните обекти на 
територията на община Бяла

Ремонт, рехабилитация и реконструкция на сграден фонд, модернизация на материално-
техническата база, внедряване на мерки за енергийна ефективност, дигитализация на фонда
и подобряване на достъпа до обекти на културата, обучения на персонала в културните
институции; изгражадне на нови обекти

общ проект за 
територията на 

общината

5 000 ПРР, ПВУ, 
собствени/заемни 

средства и др. 2022 - 2027 г.
Общинска администрация 

Бяла, МК и други 
заинтересовани страни 

П1 Мярка 1.3. Разработване и прилагане на Програма за 
популяризиране на културното наследство 

сред посетителите на общината

Разработване и прилагане на Програма за популяризиране на културното наследство сред
посетителите на общината

общ проект за 
територията на 

общината

100 ПРР, 
собствени/заемни 

средства и др. 2022 - 2027 г.
Общинска администрация 

Бяла и други 
заинтересовани страни 

П1 Мярка 1.3. Обособяване на културно-познавателни 
маршрути и създаване на информационна 

система

Обособяване на културно-познавателни маршрути и създаване на информационна система,
вкл. електронни карти на маршрутите, електронен гид

ИТИ 200 ПРР, ПНИИДИТ 
и др. 2022 - 2027 г.

Общинска администрация 
Бяла и други 

заинтересовани страни 

П1 Мярка 1.3. Подобряване на съществуващата спортната 
инфраструктура и изграждане на нови 

съоръжения за развитие на спорта

Подобряване на съществуващата спортната инфраструктура и изграждане на нови
съоръжения за развитие на спорта - на открито и закрито

общ проект за 
територията на 

общината

4 000 ПРР, ПВУ, 
собствени/заемни 

средства и др. 2022 - 2027 г.
Общинска администрация 

Бяла и други 
заинтересовани страни 

П1 Мярка 1.3. Използване на възможностите, предоставяни 
от обектите на културата и спорта за развитие 

на алтернативен туризъм

Използване на възможностите, предоставяни от обектите на културата и спорта за развитие
на алтернативен туризъм чрез обогатяване на културния календар на общината, провеждане
на културни и спорни мероприятия и събития, които да привличат младите хора и туристи
извън летния сезон.

общ проект за 
територията на 

общината

700 ПРР, ПВУ, 
собствени/заемни 

средства и др. 2022 - 2027 г.
Общинска администрация 

Бяла и други 
заинтересовани страни 

П1

Мярка 1.4.

Подобряване на обществения транспорт Подобряване на обществения транспорт, вкл. изграждане / модернизиране на автобусни 
спирки, автогара, информационни табла и др.

общ проект за 
територията на 

общината 2 000

ПРР, 
собствени/заемни 

средства и др. 2022 - 2027 г.
Общинска администрация 

Бяла и други 
заинтересовани страни 

П1

Мярка 1.4.

Изграждане на интегрирана система за 
видеонаблюдение

Изграждане на интегрирана система за видеонаблюдение общ проект за 
територията на 

общината 500

ПРР, заемни 
средства и др.

2022 - 2027 г.
Общинска администрация 

Бяла и други 
заинтересовани страни 

П1

Мярка 1.4.

Осигуряване на безплатен безжичен интернет 
на обществени места

Осигуряване на безплатен безжичен интернет на обществени места общ проект за 
територията на 

общината 500 ЧИ, интернет 
оператори 2022 - 2027 г.

Общинска администрация 
Бяла и други 

заинтересовани страни 

П1

Мярка 1.4.

Изграждане на обществени тоалетни, 
изграждане на тоалетни и душове до 

плажовете и др.

Изграждане на обществени тоалетни, изграждане на тоалетни и душове до плажовете и др. общ проект за 
територията на 

общината
1 000

ПРР, 
собствени/заемни 

средства и др.
2022 - 2027 г.

Общинска администрация 
Бяла и други 

заинтересовани страни 

П1

Мярка 1.4.

Благоустрояване на междублокови 
пространства, ремонт и изграждане на детски 
площадки, обособяване на кътове за отдих и 

пешеходни пространства

Благоустрояване на междублокови пространства, ремонт и изграждане на детски площадки, 
обособяване на кътове за отдих и пешеходни пространства

общ проект за 
територията на 

общината 3 000

ПРР, 
собствени/заемни 

средства и др. 2022 - 2027 г.
Общинска администрация 

Бяла и други 
заинтересовани страни 

34 900

**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 зоните или на  цялата територия на общината. В случай че мярката ще се реализира в 
приоритетна зона за прилагане на интегриран подход (зона за въздействие) се посочва само наименование/номер на зоната

Мярка 1.4.  Подобряване на средата за обитаване 

* 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,  които се осъществяват чрез повече от една дейност.



Приоритет Мярка Дейност/проектна идея* Кратко описание

Територия / зона 
за прилагане на 

интегриран 
подход (зона за 
въздействие)**

Индикативен 
бюджет в хил. лв.

Източник на 
финансиране

Срок за 
изпълнение

Административна 
структура (звено в 

общината), отговорно за 
реализация на мярката 

П2 Мярка 2.1. Подобряване на качеството на атмосферния 
въздух 

Подобряване на качеството на атмосферния въздух чрез подмяна на отоплителните уреди на 
твърдо гориво 

общ проект за 
територията на 

общината
300 ПОС, Общински 

бюджет и др. 2022 - 2027 г. Общинска администрация 
Бяла

П2 Мярка 2.1. Доразвитие на системата за разделно 
събиране на отпадъци в селата

Доразвитие на системата за разделно събиране на отпадъци в селата на територията на
община Бяла 

общ проект за 
територията на 

общината
100 ПОС и др. 2022 - 2027 г. Общинска администрация 

Бяла

П2 Мярка 2.1. Изграждане на площадка за временно 
съхранение и сепариране на строителни и 

зелени отпадъци – компостиращи и 
сепариращи машини

Изграждане на площадка за временно съхранение и сепариране на строителни и зелени
отпадъци – компостиращи и сепариращи машини общ проект за 

територията на 
общината

2 000 ПОС, ПУДООС, 
ФИ 2022 - 2027 г. Общинска администрация 

Бяла

П2 Мярка 2.1. Модернизация и развитие на системата за 
управление на отпадъците 

Модернизация и развитие на системата за управление на отпадъците - подобряване на
техническото оборудване /камиони за почистване/

общ проект за 
територията на 

общината
500 ПОС, ПУДООС, 

ФИ 2022 - 2027 г. Общинска администрация 
Бяла

П2 Мярка 2.1.  Подобряване на управление на водите и 
опазване на водните ресурси, включително 

системи за мониторинг и поддържане 
чистотата и качеството на прибрежните 

морски води

Инвестиции за подобряване на управление на водите и опазване на водните ресурси,
включително системи за мониторинг и поддържане чистотата и качеството на прибрежните
морски води;

общ проект за 
територията на 

общината

500

ПОС, ФИ и др. 2022 - 2027 г. 
Общинска администрация 

Бяла и други 
заинтересовани страни

П2 Мярка 2.1. Опазване на морската среда чрез ефективно 
управление на морските отпадъци, както и 
опазване на водните биологични ресурси

Опазване на морската среда чрез ефективно управление на морските отпадъци, както и
опазване на водните биологични ресурси общ проект за 

територията на 
общината

200

ПОС, ФИ и др. 2022 - 2027 г. 
Общинска администрация 

Бяла и други 
заинтересовани страни

П2 Мярка 2.1. Изпълнение на проекти по Програмите за 
трансгранично сътрудничество с фокус върху 

обмяната на опит и добри практики в 
областта на околната среда

Изпълнение на проекти по Програмите за трансгранично сътрудничество с фокус върху
обмяната на опит и добри практики в областта на околната среда общ проект за 

територията на 
общината

300

ПОС, ФИ и др. 2022 - 2027 г. 
Общинска администрация 

Бяла и други 
заинтересовани страни

П2 Мярка 2.1. Разработването и прилагането на програми за 
екологично образование

Разработването и прилагането на програми за екологично образование в училищата, както и
провеждане на информационни кампании, насочени към населението на общината,
свързани с климатичните промени

общ проект за 
територията на 

общината

100 ПОС

2022 - 2027 г. 
Общинска администрация 

Бяла, НПО и други 
заинтересовани страни

П2 Мярка 2.1. Развитие и управление на екосистемните 
услуги  - картиране и остойностяване

Развитие и управление на екосистемните услуги  - картиране и остойностяване
общ проект за 
територията на 

общината

100 ПОС, ПВУ, Life +, 
Интеррег, 

Хоризонт Европа 
и др.

2022 - 2027 г. 
Общинска администрация 

Бяла и други 
заинтересовани страни

П2 Мярка 2.1. Изпълнение на мерки чрез подхода ВОМР в 
областта на околната среда

Изпълнение на мерки чрез подхода ВОМР - „меки“ мерки като регулиране на пашата, борба
с инвазивни видове и др., изведени в резултат от анализите в НРПД общ проект за 

територията на 
общината

200 ВОМР

2022 - 2027 г. 
Общинска администрация 

Бяла и други 
заинтересовани страни

П2 Мярка 2.2. Изграждане, ремонт, рехабилитация и 
реконструкция на транспортни комуникации 

в община Бяла

Изграждане, ремонт, рехабилитация и реконструкция на транспортни комуникации (улици,
тротоари, подмяна на улично осветление с енергоспестяващо), вкл. изграждане на зелени
защитни пояси

общ проект за 
територията на 

общината

10 000 ПРР, общински 
бюджет и др. 2022 - 2027 г. 

Общинска администрация 
Бяла и други 

заинтересовани страни

П2 Мярка 2.2. Изграждане на нови паркинги за автомобили 
и велосипеди в точките на интеграция с 

градския транспорт

Изграждане на нови паркинги за автомобили и велосипеди в точките на интеграция с
градския транспорт

общ проект за 
територията на 

общината

500 ПРР, ПОС и др.
2022 - 2027 г. Общинска администрация 

Бяла 

П2 Мярка 2.2. Подобряване на достъпността към плажната 
ивица чрез изграждане на подходи

Подобряване на достъпността към плажната ивица чрез изграждане на подходи на
подходящи за целта места

общ проект за 
територията на 

общината

500 ПРР, общински 
бюджет и др. 2022 - 2027 г. Общинска администрация 

Бяла 

ПРИОРИТЕТ 2: ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ИНФРАСТРУКТУРНО РАЗВИТИЕ И АДАПТАЦИЯ КЪМ КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ

Мярка  2.1. Подобряване на качеството на околната среда

Мярка 2.2. Подобряване на техническата инфраструктура



П2 Мярка 2.2. Укрепване на свлачища и срутища, 
брегоукрепване, изграждане на диги

Дейности по укрепване на свлачища и срутища, брегоукрепване, изграждане на диги общ проект за 
територията на 

общината

500 ПРР и др.
2022 - 2027 г. 

МРРБ

П2 Мярка 2.2. Подобряване на регионалната достъпност 
чрез ремонт и модернизация на общинска 

пътна мрежа

Подобряване на регионалната достъпност чрез ремонт и модернизация на общинска пътна
мрежа

общ проект за 
територията на 

общината

10 000 ПРР, общински 
бюджет и др. 2022 - 2027 г. Общинска администрация 

Бяла, АПИ

П2 Мярка 2.2. Подобряване и доизграждане на ВиК мрежата 
в общината

Подобряване и доизграждане на ВиК мрежата в общината, вкл. изпълнение на дейности
свързани с подобряване на системата за отводняване; изграждане на пречиствателни
съоръжения, тласкателни станции

общ проект за 
територията на 

общината

5 000 ПОС, ПВУ и др.
2022 - 2027 г. Общинска администрация 

Бяла, ВиК ЕООД

П2 Мярка 2.2. Подобряване на електрозахранващата мрежа 
чрез разширяване на капацитета и 

усъвършенстване

Подобряване на електрозахранващата мрежа чрез разширяване на капацитета и
усъвършенстване

общ проект за 
територията на 

общината

3 000 ЧИ
2022 - 2027 г. Общинска администрация 

Бяла, Фирми -оператори

П2 Мярка 2.2. Подобряване на телекомуникационната 
инфраструктура

Подобряване на телекомуникационната инфраструктура общ проект за 
територията на 

общината

1 000 ЧИ
2022 - 2027 г. Общинска администрация 

Бяла, Фирми -оператори

П2 Мярка 2.3. Подобряване и разширяване на зелената 
система в община Бяла

Подобряване и разширяване на зелената система в общината чрез обособяване на нови
зелени пространства и подобряване на съществуващите зелени площи за широко
обществено ползване - озеленяване, подобряване/изгражадне на алейни настилки, поставяне 
на градско обзавеждане, изграждане/ремонт на детски площадки, поставяне на енергийно
ефективно осветление и др.

общ проект за 
територията на 

общината

2 000 ПОС, ПРР и др.

2022 - 2027 г. Общинска администрация 
Бяла 

П2 Мярка 2.3. Повишаване на енергийната ефективност на 
сградите – обществени, едно и многофамилни 

сгради

Повишаване на енергийната ефективност на сградите – обществени, едно и многофамилни
сгради общ проект за 

територията на 
общината

2 000 ПРР, ПВУ

2022 - 2027 г. Общинска администрация 
Бяла 

П2 Мярка 2.3. Насърчаване на беземисионния транспорт Насърчаване на беземисионния транспорт чрез изграждане на велоалеи и поставяне на
зарядни станции за електрически автомобили на ключови места

общ проект за 
територията на 

общината

3 000 ПРР, ПОС и др.
2022 - 2027 г. Общинска администрация 

Бяла 

П2 Мярка 2.3. Подмяна на превозни средства, обслужващи 
градския и междуградски транспорт с 

електробуси

Подмяна на превозни средства, обслужващи градския и междуградски транспорт с
електробуси общ проект за 

територията на 
общината

5 000 ПРР, заемни 
средства, вкл. ФИ 

и др. 2022 - 2027 г. Общинска администрация 
Бяла 

46 800

Мярка 2.3. Адаптация към климатичните промени

* 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,  които се осъществяват чрез повече от една дейност.

**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 зоните или на  цялата територия на общината. В случай че мярката ще се реализира в 
приоритетна зона за прилагане на интегриран подход (зона за въздействие) се посочва само наименование/номер на зоната



Приоритет Мярка Дейност/проектна идея* Кратко описание

Територия / зона 
за прилагане на 

интегриран 
подход (зона за 
въздействие)**

Индикативен 
бюджет в 
хил. лв.

Източник на 
финансиране

Срок за 
изпълнение

Административна 
структура (звено в 

общината), отговорно за 
реализация на мярката 

П3 Мярка 3.1. Подкрепа за предприятията за внедряване 
на иновативни и технологични продукти и 

дигитални услуги с висока добавена 
стойност с принос към икономическия 

растеж

Подкрепа за предприятията за внедряване на иновативни и технологични продукти и
дигитални услуги с висока добавена стойност с принос към икономическия растеж,
съгласно потребностите и потенциала на предприятията, идентифицирани в Националната
стратегия за МСП 2021-2027, както и ИСИС 2021-2027 г.

общ проект за 
територията на 

общината

1 000 ПКИП, ПНИИДИТ 2022 - 2027 г. Общинска администрация 
Бяла, компании на 

територията на общината

П3 Мярка 3.1. Подкрепа на МСП в прехода към 
Индустрия 4.0

Подкрепа на МСП в прехода към Индустрия 4.0 чрез предоставяне на специализирана
информация на бизнеса за специфични възможности за подпомагане; дигитализация на
работни процеси на предприятията на територията на общината, вкл. в контекста на
въвеждането на оптимални условия за работа в ситуация на пандемия; дигитални умни
решения за стимулиране на предприемачеството; автоматизация на част от
производствените процеси, въвеждане на технологии, обезпечаващи „кръговата
икономика”; обучение и преквалификация на персонала

общ проект за 
територията на 

общината

1 000 ПКИП, ПНИИДИТ 2022 - 2027 г. Общинска администрация 
Бяла, компании на 

територията на общината

П3 Мярка 3.1.  Създаване на Център за бизнес услуги Създаване на Център за бизнес услуги, подпомагащ привличането на нови инвеститори в
община Бяла 

ГЗР 500 ПКИП, ПНИИДИТ, 
ФИ

2022 - 2027 г. Общинска администрация 
Бяла

П3 Мярка 3.1.  Разработване на „Бизнес профил”  Разработване на „Бизнес профил” на общината с подробна и актуална информация. 10 Общински бюджет, 
ЧИ

2022 - 2027 г. Общинска администрация 
Бяла, компании на 

територията на общината

П3 Мярка 3.2. Програми за обучение на заетите в 
предприятията, насочени към областите на 
интелигентна специализация и Индустрия 

4.0

Програми за обучение на заетите в предприятията, насочени към областите на интелигентна
специализация и Индустрия 4.0

общ проект за 
територията на 

общината

500 ПКИП, ПНИИДИТ 2022 - 2027 г. Общинска администрация 
Бяла, компании на 

територията на общината

П3 Мярка 3.2. Увеличаване на възможностите за 
стажуване и чиракуване 

Увеличаване на възможностите за стажуване и чиракуване на конкретно работно място,
които ще подобрят възможностите за професионална реализация чрез създаване на
устойчиви партньорства между бизнеса в общината и образователните институции

общ проект за 
територията на 

общината

50 ПО, ПКИП, ПВУ, 
ПРЧР и др.

2022 - 2027 г. Общинска администрация 
Бяла, бизнес, 

образователни 
институции

П3 Мярка 3.2. Участие в специализирани обучения за 
придобиване на ключови компетентности 

от млади безработни без трудов опит 

Участие в специализирани обучения за придобиване на ключови компетентности от млади
безработни без трудов опит и повишаване на конкурентоспособността и пригодността им за
заетост, както и навременното им включване в пазара на труда след образование и обучение

общ проект за 
територията на 

общината

100 ПО, ПКИП, ПВУ, 
ПРЧР и др.

2022 - 2027 г. Общинска администрация 
Бяла, бизнес, 

образователни 
институции

П3 Мярка 3.2. Подкрепа за създаването на партньорства с 
бизнеса в страната чрез организирано 

участие на общинския бизнес в 
международни, национални и регионални 

бизнес форуми

Подкрепа за създаването на партньорства с бизнеса в страната чрез организирано участие
на общинския бизнес в международни, национални и регионални бизнес форуми

ИТИ 300 ПРЧР, ПНИИДИТ 2022 - 2027 г. Общини от СИР, бизнес и 
други заинтересовани 

страни

Мярка 3.2. Развитие на умения за интелигентно специализиране и нови модели на партньорство

Приложение № 1
Програма за реализация на ПИРО на община Бяла за периода 2021-2027 г. :

описание на предвидените мерки и дейности - ПРОЕКТ

ПРИОРИТЕТ 3: СТИМУЛИРАНЕ НА МЕСТНАТА ИКОНОМИКА, РАЗВИТИЕ НА ДЕЙНОСТИ С ВИСОКА ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ

Марка 3.1. Изграждане и развитие на предприемачески потенциал, внедряване на иновации и модерни технологии



П3 Мярка 3.3. Подобряване на достъпността,  
техническата осигуреност и цялостното 

управление на съществуващата 
производствена зона в град Бяла

Подобряване на достъпността,  техническата осигуреност и цялостното управление на 
съществуващата производствена зона – обновяване/изграждане на транспортни 
комуникации и техническа инфраструктура, изграждане на зелени защитни пояси, 
облагородяване на публичните пространства, решения за интелигентно и ресурсно 
ефективно управление, дигитализация

ГЗР 2 000 ПРР, ПВУ, 
общински бюджет, 

ФИ и др. 

2022 - 2027 г. Общинска администрация 
Бяла

П3 Мярка 3.3. Обособяване на „зелени офиси“ в различни 
части на гр. Бяла и общината за привличане 

на т.нар. „дигитални номади“

Обособяване на „зелени офиси“ в различни части на гр. Бяла и общината за привличане на 
т.нар. „дигитални номади“

общ проект за 
територията на 

общината

500 ПКИП, ПНИИДИТ 2022 - 2027 г. Общинска администрация 
Бяла, бизнес

П3 Мярка 3.3. Повишаване на енергийната ефективност и 
намаляване на емисиите от парникови 

газове на предприятията и насърчаване на 
прехода към кръгова икономика и зелени 

индустрии и високотехнологични 
производства

Повишаване на енергийната ефективност и намаляване на емисиите от парникови газове на 
предприятията и насърчаване на прехода към кръгова икономика и зелени индустрии и 
високотехнологични производства

общ проект за 
територията на 

общината

2 000 ПРР, ПОС, ФИ, ЧИ 2022 - 2027 г. Общинска администрация 
Бяла, компании на 

територията на общината 
и други заинтересовани 

страни

П3 Мярка 3.3. Подкрепа за въвеждане на иновации в 
предприятията на територията на община 

Бяла - ВОМР

Подкрепа за въвеждане на иновации в предприятията на територията на община Бяла чрез 
прилагане на подхода Водено от общностите местно развитие /ВОМР/

общ проект за 
територията на 

общината

2 000 ПКИП 2022 - 2027 г. Общинска администрация 
Бяла, компании на 

територията на общината 
и други заинтересовани 

страни

П3 Мярка 3.4. Разработване на регионална маркетингова 
стратегия за развитие на туризма до 2030 г.

Разработване на регионална маркетингова стратегия за развитие на туризма до 2030 г.,
популяризиране на Бяла като уникална туристическа дестинация

10 Общински бюджет 2022 - 2027 г. Общинска администрация 
Бяла

П3 Мярка 3.4. Създаване на интегриран туристически 
продукт в община Бяла и включването му в 

туристически пакети

Създаване на интегриран туристически продукт в община Бяла и включването му в
туристически пакети; предлагане на туристически пакети, съвместно с други общини, с
възможност за комбиниране на подводна археология и яхтен туризъм, съчетани с
посещения за запознаване с културни и природни ценности във вътрешността

ИТИ 100 ПРР, 
собствени/заемни 

средства

2022 - 2027 г. Общинска администрация 
Бяла, общини, НПО и 
други заинтересовани 

страни

П3 Мярка 3.4. Развитие на алтернативни форми на 
туризъм 

Развитие на алтернативни форми на туризъм - конгресен, научно-познавателен,
„медицински“, специфичен спортен туризъм, организиране на тренировъчни лагери и т.н.
Създаване на съвместни междуобщински туристически маршрути, изграждане на екопътеки

ИТИ 300 ПРР, 
собствени/заемни 
средства, ФИ, ЧИ

2022 - 2027 г. Общинска администрация 
Бяла, общини, НПО и 
други заинтересовани 

страни

П3 Мярка 3.4. Повишаване на качеството и добавена 
стойност на туризма и предлаганите 

морски туристически услуги  в община 
Бяла 

Повишаване на качеството и добавена стойност на туризма и предлаганите морски
туристически услуги чрез модернизация и подобряване на пристанище „Чайка“ и яхтения
терминал „Св. Атанас“

ГЗР 2 000 ПРР, 
собствени/заемни 
средства, ФИ, ЧИ

2022 - 2027 г. Общинска администрация 
Бяла и други 

заинтересовани страни

П3 Мярка 3.4. Създаване на възможност за изграждане на 
линии за междуградски морски транспорт, 

в сътрудничество с други общини

Създаване на възможност за изграждане на линии за междуградски морски транспорт, в
сътрудничество с други общини

ИТИ 2 000 ПМДРА 2022 - 2027 г. Общинска администрация 
Бяла, ДППИ, бизнес,  

НПО и други 
заинтересовани страни

П3 Мярка 3.4. Изпълнение на дейности за стимулиране на 
дигиталното присъствие на града и 

общината 

Изпълнение на дейности за стимулиране на дигиталното присъствие на града и общината –
Интернет базирани платформи и приложения за интегрирани туристически продукти,
масово предлагане на местни продукти, услуги, атракции и изживявания, популяризиране на
културното наследство и туристически маршрути

ГЗР 1 000 ПКИП, ПНИИДИТ и 
др.

2022 - 2027 г. Общинска администрация 
Бяла и други 

заинтересовани страни

Мярка 3.3. Подобряване на инфраструктурата за насърчаване на икономическата активност,  преход към кръгова икономика и справедлив енергиен преход 

Мярка 3.4. Развитие на туризма

Мярка 3.5. Стимулиране на морското дело, рибарство и аквакултури, синя икономика



П3 Мярка 3.5. Интеграция на туристическите дейности с 
рибарството чрез различни форми на 

атракционен риболов, подходяща 
социализация и интерпретация на бита и 

поминъка на рибарските общности

Интеграция на туристическите дейности с рибарството чрез различни форми на 
атракционен риболов, подходяща социализация и интерпретация на бита и поминъка на 
рибарските общности и др. Подходът на водено от общностите местното развитие (ВОМР) 
се идентифицира като ключов за разработването и прилагането на подобни интегрирани 
продукти

ИТИ 1 000 ВОМР, ПМДРА 2022 - 2027 г. Общинска администрация 
Бяла, заети в сектора и 
други заинтересовани 

страни

П3 Мярка 3.5. Подобряване на състоянието на 
риболовния флот и качеството на 

рибарската инфраструктура в подкрепа на 
икономически, социално и екологично 

устойчиви риболовни дейности

Подобряване на състоянието на риболовния флот и качеството на рибарската 
инфраструктура в подкрепа на икономически, социално и екологично устойчиви риболовни 
дейности. Други инвестиции, които ще бъдат подкрепени са свързани с безопасността на 
борда, условията на труд и енергийната ефективност, както и инвестиции за развитие и 
подобряване на производствения капацитет на предприятията, заети в сектор рибарство и 
аквакултури

общ проект за 
територията на 

общината

4 000 ПМДРА/ ВОМР 2022 - 2027 г. Заети в сектора и други 
заинтересовани страни

П3 Мярка 3.5. Подпомагане развитието на устойчиви 
аквакултурни производства, щадящи 

експлоатацията на водните ресурси и с 
ниско влияние върху околната среда. 

Подпомагане развитието на устойчиви аквакултурни производства, щадящи експлоатацията 
на водните ресурси и с ниско влияние върху околната среда. Насърчаване повишаването на 
знанията, уменията и изграждането на капацитет и осведоменост на заетите в сектор 
Рибарство

общ проект за 
територията на 

общината

1 000 ПМДРА 2022 - 2027 г. Общинска администрация 
Бяла, заети в сектора и 
други заинтересовани 

страни

П3 Мярка 3.5. Насърчаване развитието на мрежи и 
обмяната на опит между общностите, 

занимаващи се с рибарство или 
аквакултури

Насърчаване развитието на мрежи и обмяната на опит между общностите, занимаващи се с 
рибарство или аквакултури; изграждане на Национална рибарска мрежа с участието на 
МИРГ и осигуряване на възможности за запазване и капитализиране на създадения 
капацитет за планиране и управление в областта на развитието на общностите

ИТИ 200 ПМДРА 2022 - 2027 г. Общинска администрация 
Бяла, заети в сектора и 
други заинтересовани 

страни
П3 Мярка 3.5. Стимулиране развитието на икономика, 

свързана с морето, постигането на 
високоефективно и устойчиво развитие на 
традиционни и зараждащи се сектори на 

синята икономика

Стимулиране развитието на икономика, свързана с морето, постигането на високоефективно 
и устойчиво развитие на традиционни и зараждащи се сектори на синята икономика

общ проект за 
територията на 

общината

1 000 ПМДРА 2022 - 2027 г. Общинска администрация 
Бяла, заети в сектора и 
други заинтересовани 

страни

П3 Мярка 3.5. Модернизация и внедряване на иновации и 
нови технологии за създаването на 

предпоставки за растеж на устойчивата 
синя икономика и стимулиране развитието 
на общностите, занимаващи се с рибарство 

и аквакултури

 Модернизация и внедряване на иновации и нови технологии за създаването на 
предпоставки за растеж на устойчивата синя икономика и стимулиране развитието на 
общностите, занимаващи се с рибарство и аквакултури, в крайбрежните и вътрешните 
райони, насърчаване на бизнеса и предприемачеството като цяло в сферата на синята 
икономика, на съвместния мониторинг на околната среда и управлението на морските 
отпадъци, както и опазването на водните биологични ресурси. 

общ проект за 
територията на 

общината

1 000 ПМДРА 2022 - 2027 г. Общинска администрация 
Бяла, заети в сектора и 
други заинтересовани 

страни

П3 Мярка 3.6. Модернизация и технологично обновяване 
на малките и средни стопанства, на 

земеделските стопанства на младите 
стопани

Модернизация и технологично обновяване на малките и средни стопанства, на земеделските 
стопанства на младите стопани

общ проект за 
територията на 

общината

3 000 ПРСР, СПРЗСР и др. 2022 - 2027 г. Общинска администрация 
Бяла, заети в сектора и 
други заинтересовани 

страни
П3 Мярка 3.6. Внедряване на иновации и цифровизация в 

устойчиви стопанства, насърчаване на 
връзките между производителите и науката 
и създаване на условия за обмен на знания, 

иновации

Внедряване на иновации и цифровизация в устойчиви стопанства, насърчаване на връзките 
между производителите и науката и създаване на условия за обмен на знания, иновации

общ проект за 
територията на 

общината

2 000 ПРСР, СПРЗСР и др. 2022 - 2027 г. Общинска администрация 
Бяла, заети в сектора и 
други заинтересовани 

страни

П3 Мярка 3.6. Повишаване на ефективността, 
подобряване на пазарната ориентация и 

реализацията на по-висока добавена 
стойност в малките стопанства

Повишаване на ефективността, подобряване на пазарната ориентация и реализацията на по-
висока добавена стойност в малките стопанства - насърчавани към развитие на 
производства, които имат по-висока възвращаемост и рентабилност на единица площ

общ проект за 
територията на 

общината

3 000 ПРСР, СПРЗСР и др. 2022 - 2027 г. Общинска администрация 
Бяла, заети в сектора и 
други заинтересовани 

страни

П3 Мярка 3.6. Повишаване на конкурентоспособността на 
производителите и преработвателите в 

лозаро-винарския сектор, модернизация на 
стопанствата и предприятията за 

производство на вино

Повишаване на конкурентоспособността на производителите и преработвателите в лозаро-
винарския сектор, модернизация на стопанствата и предприятията за производство на вино. 
Стимулиране на експортната ориентация и подобряване на структурата в сектора

общ проект за 
територията на 

общината

2 000 ПРСР, СПРЗСР и др. 2022 - 2027 г. Общинска администрация 
Бяла, заети в сектора и 
други заинтересовани 

страни

Мярка 3.6. Селско стопанство



П3 Мярка 3.6. Насърчаване прилагането на 
нискоинтензивни земеделски практики като 

консервационно, интегрирано и 
биологично земеделие

Насърчаване прилагането на нискоинтензивни земеделски практики като консервационно, 
интегрирано и биологично земеделие

общ проект за 
територията на 

общината

2 000 ПРСР, СПРЗСР и др. 2022 - 2027 г. Общинска администрация 
Бяла, заети в сектора и 
други заинтересовани 

страни

П3 Мярка 3.6. Повишаване на професионално-
квалификационното равнище на 

мениджърите и останалите заети в отрасъл 
"Селско стопанство" 

Повишаване на професионално-квалификационното равнище на мениджърите и останалите 
заети в отрасъла

общ проект за 
територията на 

общината

500 ПРСР, СПРЗСР и др. 2022 - 2027 г. Общинска администрация 
Бяла, заети в сектора и 
други заинтересовани 

страни
П3 Мярка 3.6. Стумумиране на производството и 

предлагането на екологични продукти и за 
развитие на алтернативен селски туризъм

Стумумиране на производството и предлагането на екологични продукти и за развитие на 
алтернативен селски туризъм

общ проект за 
територията на 

общината

1 000 ПРСР, СПРЗСР и др. 2022 - 2027 г. Общинска администрация 
Бяла, заети в сектора и 
други заинтересовани 

страни

37 070

**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 зоните или на  цялата територия на общината. В случай че мярката ще 
се реализира в приоритетна зона за прилагане на интегриран подход (зона за въздействие) се посочва само наименование/номер на зоната

* 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,  които се осъществяват чрез повече от една дейност.



Приоритет Мярка Дейност / проектна идея* Кратко описание

Територия / зона за 
прилагане на 

интегриран подход 
(зона за 

въздействие)**

Индикативен 
бюджет в 
хил. лв.

Източник на 
финансиране

Срок за 
изпълнение

Административна 
структура (звено в 

общината), отговорно за 
реализация на мярката 

П4 Мярка 4.1. Подобряване на материалната база на сгради 
общинска собственост 

Подобряване на материалната база на сгради общинска собственост (обзавеждане,
оборудване, дигитализация, внедряване на мерки за ЕЕ)

2 000 ПРР, ПНИИДИТ 
и др.

2022-2027 г. Общинска администрация 
Бяла

П4 Мярка 4.1.  Ефективна е-администрация Дигитализация на административните услуги предоставяни от общината, ефективна е-
администрация, разработване и прилагане на интегрирана ГИС

500 ПЕУТП, 
ПНИИДИТ

2022-2027 г. Общинска администрация 
Бяла

П4 Мярка 4.1. Повишаване капацитета на служителите на 
община Бяла

Повишаване капацитета на служителите на общината по основните приоритети на
Европейските политики до 2030 и националната стратегическа рамка; провеждане на
специализирани обучения за администрацията, свързани с работата с въведените нови
информационни технологии и Е-управление, обмяна на опит

200 ПРЧР 2022-2027 г. Общинска администрация 
Бяла

П4 Мярка 4.2. Развитие на устойчиво междуобщинско 
партньорство

Развитие на устойчиво междуобщинско партньорство – Междуобщинско сътрудничество за
продължаване изпълнението на стратегии за ВОМР, посредством Местна инициативна
рибарска група (МИРГ) „Бяла – Долни чифлик – Аврен“ и Местна инициативна група
(МИГ) Долни чифлик и Бяла

500 ВОМР 2022-2027 г. Общинска администрация 
Бяла, общини от МИГ и 

МИРГ

П4 Мярка 4.2. Партньорство и активно включване на всички 
заинтересовани страни 

Партньорство и активно включване на всички заинтересовани страни – местни власти,
бизнес, държавни институции, НПО и др. за прилагане на ИТИ в областта на пътна
инфраструктура, производствени зони, здравеопазване, туристическа инфраструктура,
екология и опазване на околната среда  и др.;

600 ПКИП, ПЧП, ЧИ, 
Общински 

бюджет и др.

2022-2027 г. Общинска администрация 
Бяла, НПО, други общини 

и други заинтересовани 
страни

П4 Мярка 4.2. Поддържане и създаване на нови на 
международни сътрудничества и 
партньорства, вкл. трансгранично 

сътрудничество 

Международни сътрудничества и партньорства, вкл. трансгранично сътрудничество -
свързани с обмен на добри практики и знания, организиране на съвместни форуми, панаири,
културни събития, развитие на съвместни туристически продукти и атракции  и др.

1 000 ПКИП, ПЧП, ЧИ, 
Програми за 

ТГС, Общински 
бюджет и др.

2022-2027 г. Общинска администрация 
Бяла, НПО, бизнес и 

други заинтересовани 
страни

4 800

Мярка 4.1.Подобряване на административните услуги и капацитет

ПРИОРИТЕТ 4: ПОДОБРЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ УСЛУГИ И КАПАЦИТЕТ, СТИМУЛИРАНЕ НА ПАРТНЬОРСТВОТО

Мярка 4.2. Създаване на устойчиви партньорства 

* 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,  които се осъществяват чрез повече от една дейност.

**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 зоните или на  цялата територия на общината. В случай че мярката ще се 
реализира в приоритетна зона за прилагане на интегриран подход (зона за въздействие) се посочва само наименование/номер на зоната
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