ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

ГОДИШЕН ДОКЛАД
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОПР 2014–2020 ПРЕЗ 2014 ГОДИНА
ВЪВЕДЕНИЕ
Общински план за развитие (ОПР) на община Долна Митрополия 2014–2020
година е приет с Решение № 575/Протокол № 51 от 06.02.2014 г. на Общински съвет
Долна Митрополия. Годишният доклад за наблюдение изпълнението на ОПР за 2014
година е разработен в съответствие с изискванията на Закона за регионално развитие
(ЗРР) и Правилника за неговото прилагане (ППЗРР).
Съгласно чл. 91, ал.8 от ППЗРР, настоящият доклад съдържа:

Общи условия за изпълнение на Общинския план за развитие и в частност
промените в социално-икономическите условия в общината;

Постигнат напредък по изпълнението на целите и приоритетите от ОПР;

Предприети действия за осигуряване на ефективност и ефикасност при
изпълнението на плана;

Заключения.
Със заповед № РД-08-483 от 16.09.2014 година на Кмета на Община Долна
Митрополия е определен реда за изготвяне на годишния доклад. Наблюдението и
контролът за ефективното и ефикасното изпълнение на ОПР се извършват от
Специализирана група за наблюдение, назначена със заповед на Кмета, която извършва
мониторинг.
Изминалата 2014 година е от изключителна важност, тъй като е стартова за
новият референтен период 2014-2020, което позволява наваксване при изпълнение на
ключовия стратегически документ на Европейската комисия (ЕК), а именно Стратегия
2020. Това е година, през която България договаря новите оперативни програми с ЕК,
но самите регламенти, които очертават границите и условията за ползване на
европейските средства, се изготвят от Комисията през януари, едва след което се
депозират проектите на програмните документи по оперативните програми пред
Комисията.
Приблизително половин година отнема на договарящите страни да се
споразумеят за средствата и детайлите по тяхното програмно разпределение, което
превръща 2014 година в една по-скоро подготвителна, но и отчетна и довършваща
предходния програмен период година, отколкото година, в която можем да
кандидатстваме и/или изпълняваме проекти от новия референтен период.
Анализът на изпълнението на ОПР 2014-2020 г. на община Долна Митрополия
трябва да се извършва единствено в контекста на всички ограничения и липса на
отворени мерки за кандидатстване по оперативните програми, както и световната
финансова криза, което не трябва да се счита за оправдание, а по-скоро за предпоставка
за представяне на реалните резултати и избягване на хипербулизиране очакванията към
изпълнение на плануваните цели в стратегическия общински документ за 2014 година.
Общински план за развитие на община Долна Митрополия за периода 2014–
2020г. посочва като Визия за развитието на общината следното: „Община Долна
Митрополия ще се развива като вътрешно интегрирана териториална единица,
осигуряваща адекватни условия за динамизиране развитието и постигане на устойчив и
балансиран растеж на икономиката в Североизточната периферия на Плевенския
агломерационен ареал.
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Чрез ефективна капитализация на своите сравнителни предимства, ресурси и
потенциали, към хоризонта на програмният период общината ще предлага конкурентни
условия за живот, бизнес и просперитет на местната общност.
Основните центрове в рамките на общината, градовете Долна Митрополия и
Тръстеник, ще се развиват като вторични вътрешно агломерационни опорни центрове,
чрез които ще се осигурят необходимите условия за приобщаващ растеж на останалата
част на общината.”
Спрямо тази Визия, стратегическата част на документа полага Мисията на
Общината да съдържа:
Насърчаване и обединяване усилията на местния бизнес, икономическите
и управленски структури и гражданите за развитие на икономиката, създаване на
благоприятни инвестиционни условия и повишаване възможностите за трудова заетост.
Изграждане и поддържане на модерна надеждна и адекватна на
потребностите общинска инфраструктура.
Създаване на здравословна екологична среда за обитаване и подобряване
на здравния и социален статус на населението.
Осигуряване на условия за инвестиции в човешките ресурси чрез
стимулиране на достъпно, модерно и качествено образование и здравеопазване чрез
разширяване възможностите за отдих, възстановяване и развлечения.
Създаване на предпоставки за утвърждаване на община Долна
Митрополия като туристическа дестинация.
Разширяване възможностите за гражданско участие в местното
самоуправление и обществен живот.
I.
ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОПР И В ЧАСТНОСТ
ПРОМЕНИТЕ В СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИТЕ УСЛОВИЯ В ОБЩИНАТА
1. Местоположение
Община Долна Митрополия е разположена в Централна Северна България. Тя е
втората по големина община от общо 11 общини в рамките на област Плевен, като
заема площ от 674 814 декара. Територията й заема северозападната периферия на
областта, като обхваща част от долините на реките Дунав, Искър и Вит. Долна
Митрополия граничи с 5 български общини, а именно с Община Оряхово на
северозапад, с Община Искър в западната си част, Община Долни Дъбник на югозапад,
Община Плевен на изток и Община Гулянци на североизток. На север общината
граничи с река Дунав и Република Румъния.
Във физико-географско отношение община Долна Митрополия заема част от
Дунавската равнина и долините на реките Дунав, Искър и Вит, заедно с хълмистите
възвишения около тях. Основните релефни форми са равнинни. Това позволява
свободното проникване на въздушни маси с океански и континентален характер.
Община Долна Митрополия включва в себе си 16 населени места, от които 2
града и 14 села. Общинският център - град Долна Митрополия, се намира на 11 км
разстояние от Областния административен център – град Плевен.
2. Икономика
Община Долна Митрополия се намира в Северозападния район от ниво 2, който
в Годишен доклад за икономическо развитие и политика в България: оценки и
очаквания на Институт за икономически изследвания при БАН за 2010 г., се определя
като слаборазвит. Икономическото развитие на община Долна Митрополия следва
тенденциите, установени в района и областта. Икономиката на общината се определя от
хранително-вкусовата промишленост, леката промишленост и селското стопанство.
Поради тази причина от особено значение е тясната връзка между земеделието и
преработващата промишленост и успешната организация между суровини и пазари.
Икономиката в общината се развива предимно от малки и средни предприятия. Това от
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една страна осигурява гъвкавост спрямо силно изменчивите външни условия, но от
друга - липсва устойчивост и стабилност на икономиката, което е видно и от
изоставащите икономическите показатели. Като основни проблеми могат да се посочат
остарялата материално-техническа база, липсата на пазари, нуждата от инвестиции.
Ограничители за икономическото развитие на общината са както засилващата се
демографска криза, така и нарушената възрастова структура на населението, в
следствие на която намалява населението в трудоспособна възраст.
3. Предприятия
Промишлеността в община Долна Митрополия е силно зависима от продукцията
на селското стопанство и се занимава предимно с нейната преработка. В тази връзка
най-добре застъпени са хранително-вкусовата промишленост и леката промишленост.
Промишлените предприятия на територията на общината са общо 33 на брой , като 10
от тях са ситуирани в гр.Долна Митрополия, 6 в гр.Тръстеник, 3 в с. Горна
Митрополия, по 2 в с. Комарево, с. Крушовене, с. Ставерци, с. Ореховица, с. Подем и
едно в с. Славовица. 70% от предприятията работят в сферата на хранително-вкусовата
промишленост, като преобладават предприятията за производство на захарни изделия,
преработка на зърнени култури, производство на слънчогледово олио и др. На
територията на община Долна Митрополия функционират предприятия в сферата на
шивашките услуги, дървообработването, производството на мебели и др.
4. Състояние на човешките ресурси
Населението на община Долна Митрополия към 31.12.2012 г. наброява 19 580
души (по данни от НСИ). Общинският център град Долна Митрополия наброява 3003
жители. Общо делът на градско население на територията на община Долна
Митрополия представлява 37% от общия брой. Делът на населението, което живее в
селата, съответно е 63%. Гъстотата на населението в общината е 29 души/кв.км.
(2012г.). Показателят е почти двойно по-нисък от средния за област Плевен (56,5
души/кв.км) и от този за Р България (66,4 души/кв.км).
За периода 2007-2013 година движението на населението в община Долна
Митрополия показва тенденция към намаляване, която е характерна както за градското,
така и за селското население. Демографската ситуация в община Долна Митрополия е
резултат от въздействието на различни фактори и влияния, специфични за територията
на общината и обусловени от нейното историко-културно, социално-икономическо и
демографско развитие. Общината отчита отрицателен естествен прираст от -38 души
(31.12.2012г.).
Намалението на населението е един от основните лимитиращи фактори за
бъдещото развитие на общината, които негативно ще се отразят най-вече върху
работната сила и възпроизводствения потенциал на територията.
Съществено влияние върху развитието на демографските процеси в общината
оказват полова, възрастова, етническа и образователни структури, брачността и
разводимостта, раждаемостта и смъртността, както и миграционните процеси на
населението. Те влияят на формирането на човешките ресурси в общината, както в
количествено, така и в качествено отношение.
Делът на населението в трудоспособна възраст е значително по-нисък от
показателите за област Плевен и страната. Съответно делът на населението в надтрудоспособна възраст в общината е по-висок.
Отрицателният естествен прираст, ниското ниво на раждаемостта и миграцията
на предимно млади хора ще допринесе за влошаването на възрастовия състав на
населението в общината, което ще се отрази директно върху намаляване на работната
сила. И в бъдеще процесът на демографско остаряване и наличието на трудов
контингент ще зависи от миграцията на млади семейства. В близките години се очаква
влошаване на стойностите на коефициента на възрастова зависимост.
4.1. Заетост
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По данни от преброяването на населението на НСИ през 2011г. икономически
активните лица в община Долна Митрополия са 4797 души, което представлява 42,43%
от населението на възраст между 15 и 64 навършени години в общината и 2,74% от
икономически активните лица в област Плевен.
Заетите в община Долна Митрополия са 78,75% от икономически активните
лица на общината, от които 80,64% заети от българска етническа група, 66,97% заети от
турска етническа група. При ромското население 60% от икономически активните лица
са безработни.
От разпределението на заетите лица по икономически дейности е видно, че наймного са заетите в Преработващата промишленост. По брой заети след тях се нареждат
сектори Селско, горско и рибно стопанство и Търговия; Ремонт на автомобили и
мотоциклети, Държавно управление и Строителство. Най-малко работещи са
ангажирани в секторите Производство и разпределение на електрическа и топлинна
енергия и на газообразни горива, Култура, спорт и развлечения, Добивна
промишленост, Създаване и разпространение на информация и творчески продукти;
далекосъобщения и Финансови и застрахователни дейности.
4.2. Безработица
Средно месечното равнище на безработица в община Долна Митрополия за
2014г. е 27,17% (1515 средно годишен брой безработни), като тенденцията в края на
годината е към лек спад в броя на регистрираните безработни лица.
Безработните жени са 688 - 51,9% от безработните лица за общината. От тях:
•
41,1% са на възраст над 50 години;
•
64,7% са без специалност и професия;
•
58,2% са с основно и по-ниско образование;
•
56,7% са продължително безработни.
Безработните младежи до 29 години са 207 души - 15,6% от регистрираните
безработни в общината. От тях:
•
48,8% са жени;
•
62,8% са без специалност и професия;
•
54,1% са с основно и по-ниско образование;
•
33,8% са продължително безработни.
Регистрираните безработни с намалена трудоспособност са 65 души или 4,9% от
всички безработни от общината.
Безработните лица с продължителност на регистрация над 1 година са 54,15%
/717 души/ от всички безработни лица. Безработните с престой на пазара на труда от
една до две години са 391 души или 29,53% от всички безработни.
Безработните с престой на пазара на труда над 2 години са 326 души или 24,6%
от всички безработни. От тях:
•
54,4% са жени;
•
61,6% са без специалност и професия;
•
58,9% са с основно и по-ниско образование.
По национални програми през 2014г. са назначени 207 лица, по насърчителни
мерки от ЗНЗ – 17 лица, а в проекти по ОП „РЧР“ е била осигурена заетост на 141 лица.
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II.
ПОСТИГНАТ
НАПРЕДЪК
ПО
ИЗПЪЛНЕНИЕТО
НА
ПРИОРИТЕТИТЕ И МЕРКИТЕ
В тази част на доклада са обобщени резултатите от изпълнението на мерките,
предвидени в ОПР през периода 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г. Следвана е структурата
на плана – стратегически цели и приоритети, като резултатите за изпълнението на
конкретните мерки и цели са въз основа на информацията, предоставена от дирекциите
в Община Долна Митрополия, външни институции и организации и други официални
източници на информация, подробно описани в раздел ІV на доклада. (Подробни данни
за изпълнените мерки виж в Приложение 1)
Главната цел на ОПР за периода 2014 – 2020 година е насочена към
постигане на устойчиво и интегрирано развитие за повишаване жизнения
стандарт в съответствие с европейските изисквания в условията на устойчива
естествена и антропогенна среда, фокусирани в три основни тематични области.
Стратегическа цел 1: Стимулиране на развитието на икономическа среда,
насърчаваща предприемаческия дух, свободната конкуренция и развит пазар
Особено внимание през изминалата 2014 г. е отделено за подобряване на
икономическите условия с цел повишаване конкурентоспособността на местната
икономика на територията на община Долна Митрополия. Усилията в тази област бяха
ориентирани към:
- изпълнение на широк кръг от дейности, подкрепящи запазването и
разширяването на местния бизнес, привличане на нови инвестиции;
- развитие на базисната и бизнес инфраструктурата на територията на общината;
- гарантиране на социалната интеграция и засилване на човешкия капитал;
- активно взаимодействие с бизнеса.
Разработиха се и се приеха редица годишни планови документи: Годишна
програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2014 г.;
Програма за развитие на читалищната дейност в община Долна Митрополия за 2014 г.;
Общинска програма за закрила на детето 2014 г.; Годишен план за 2014 г. и 2015 г. по
изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги 2011 - 2015;
Годишен План за действие по Програма за опазване на паметниците на културата и
културното наследство на община Долна Митрополия; Актуализиран план за действие
за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в
уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация за периода 2014 –
2017 на община Долна Митрополия; Програма за полагане на обществено полезен труд
от лица, обект на месечно социално подпомагане през 2014 г. в община Долна
Митрополия и др.
През изминалия период продължиха усилията за създаване на благоприятна
инвестиционна обстановка и мобилизация на местните материални и финансови
ресурси с цел постигане на бъдещ социален и икономически ефект в развитието на
общината. През годината в общината бяха реализирани редица частни инвестиции –
най вече в областта на селското стопанство.
Продължи активния ни диалог с представители на местния бизнес. За
привличането на потенциални инвеститори се промотираха свободни терени и сгради –
общинска собственост. Предварителните намерения на част от тези инвеститори към
настоящия момент оформят добра прогноза в инвестиционно направление за
предстоящата година. Организирани и проведени бяха редица информационни срещи и
обучения с представители на бизнеса за запознаването им с възможностите за
финансиране от фондовете на ЕС, подпомагаха се при разработването на проекти,
свързани с тяхната дейност.
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На електронната страница на Община Долна Митрополия редовно се предоставя
информация за дейността на местната власт, свързана с подготовката и изпълнението
на проекти в подкрепа на обслужването на бизнеса, развитието на инфраструктурата и
публично-частните партньорства.
Стратегическа цел 2: Подобряване качеството на средата в общината и
повишаване привлекателността й като туристическа дестинация
В това направление са изведени 5 приоритета и 17 мерки за тяхното изпълнение,
насочени към развитие на социалната сфера, жизнената среда и възможността за
пълноценна трудова реализация. Във връзка с реализация на заложените мерки през
отчетния период са реализирани:
Приоритет 2.1: Подобряване състоянието и развитие на инфраструктурата
В състава на приоритета са изведен 4 мерки, насочени към преодоляване на
негативните ефекти в развитието на общината, рехабилитация и обновяване на нейната
среда.
За разширяване и модернизация на местната транспортна инфраструктура
- пътна мрежа, публичен транспорт Община Долна Митрополия е вложила общо
628 049 лв.
През отчетния период за рехабилитация и ремонт на 5 улици в община Долна
Митрополия са изразходвани средства в размер на 70 992 лв., а за ремонт на 3
общински пътя – 242 221 лв.
Субсидиите за вътрешноградски и междуселищни пътнически превози и за
компенсиране на безплатните и по намалени цени пътувания на определени категории
граждани възлизат на 40 560 лв.
Проведен бе активен диалог с представителите на правораздавателните и
правоохранителните органи – както на областно, така и на национално ниво. За подоброто осигуряване на обществения ред бе постигната добра съгласуваност и
сътрудничество с полицията, държавните институции и съдебните органи.
За осигуряване на по-добра безопасност на децата и гражданите е възложено
проектиране и изграждане на пожароизвестителни системи в обединените детски
заведения в гр. Долна Митрополия, гр. Тръстеник и с. Горна Митрополия и в сградата
на общинска администрация гр. Долна Митрополия на обща стойност 50 000 лв.
За ремонт на уличното осветление през 2014 г. са осигурени средства в размер
на 73 318 лв., като е извършена и подмяна на част от кабелната мрежа, захранваща
уличното осветление.
За опазване живота и здравето на нашите жители, както и на тяхното
имуществото от престъпни посегателства и вандалски действия продължи
изграждането на система за видео наблюдение в населените места, като за целта са
осигурени средства от общинския и републиканския бюджети в размер на 129 355 лв.
за доставка и монтаж на видеокамери и оборудване на системата.
Продължи подпомагането дейността на създадените доброволни формирования
за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и
отстраняване на последиците от тях. В изпълнение на Решение № 238/28.09.2012 г. на
Общински съвет - Долна Митрополия формираното доброволно формирование взе
участие в ликвидиране на последиците от наводненията в гр. Мизия.
За подобряване на водоснабдяването и канализацията и пречистването на
отпадните води в проблемни населени места и квартали са осигурени средства в
размер на 93 859 лв.
След успешното приключване на всички законови процедури от страна на
общинската администрация бе издадено разрешение за ползване на обект:
„Водоснабдяване от местност „Ченгене сарай”.
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Продължи и работата по проект: „Реконструкция на водопроводната мрежа в с.
Подем и с. Рибен“, финансиран по ПРСР. Проведени са тръжни процедури за
предвидените по проекта дейности, като в резултат на това са сключени договори за
управление на проекта и за упражняване на строителен надзор на обекта. За съжаление
процедурата за избор на изпълнител на строително-монтажните работи бе обжалвана
пред КЗК и ВАС. В настоящият момент Решението за избор на изпълнител вече е
влязло в сила и предстои сключване на договор за строителството на обекта.
Усилено продължи работата по реализацията на най-големия ни проект в сектор
„Околна среда“: „Интегриран воден цикъл Плевен – Долна Митрополия“ по Процедура
за директно предоставяне на БФП BG161PO005/11/1.12/02/25 на Оперативна програма
„Околна среда 2007-2013 г. Окончателно бе подписано Споразумение с МОСВ за
изпълнение на проекта. Подготвиха се тръжните документи за избор на изпълнители за
изпълнение на СМР и за упражняване на строителен надзор и за двата подобекта на
територията на общината - канализационните и водопроводни мрежи на гр. Тръстеник
и гр. Долна Митрополия. Обявени са всички тръжни процедури и през 2015 г. предстои
избор на изпълнители за предвидените дейности.
За подобряване на състоянието и МТБ на образователната, здравната,
социалната, културната и спортна инфраструктура в общината – общо 706 097 лв.

За ремонт, подобряване на материалната база и оборудването на
административни сгради са вложени 84 516 лв. в следните дейности:
Ремонт на стълбищна клетка на Административно търговска сграда;
Ремонт покрив кметство с. Комарево;
Доставка и монтаж на офис и технологично оборудване за офис на ул.
„Куба“ №2 в гр. Долна Митрополия;
Закупуване на пикап;
Закупуване GPS и софтуер за трасиране и заснемане общински имоти;
Закупуване на програмни продукти;
Закупуване на компютри за нуждите на кметствата.

За ремонт, подобряване на материалната база и оборудването в
училищата в общината средствата са 112 816 лв. за:
Строително - ремонтни дейности на обекти в СОУ „Васил Априлов“ –
гр.Долна Митрополия по Национална програма „Модернизиране на материалната база
в училище“, модул „Подобряване на училищната среда“;
Ремонт помещения в сграда старо училище в гр. Долна Митрополия;
Ремонт „Общински център за извънкласни дейности и занимания по
интереси“ - с. Байкал;
Закупуване на топловъздушен апарат за отопление на физкултурен салон
на ОУ „Хр. Ботев“ с. Божурица;
Закупуване дигитален тахограф за училищен автобус на СОУ „Евлоги
Георгиев“ гр. Тръстеник;
Изработка и монтаж на метална част на външна ограда на ОУ „Хр.
Смирненски“ с. Ореховица;
Изграждане на безжична сигнално охранителна система в ОУ „Христо
Ботев“ с. Комарево;
Закупуване климатик за физкултурен салон на ОУ „Христо Ботев“ с.
Комарево;
Закупуване отоплител D4 PLUS 12V за училищен автобус на СОУ
„Евлоги Георгиев“ гр. Тръстеник;
Закупуване отоплител за училищен автобус на ОУ „Климент Охридски“
с. Крушовене;
Закупуване на програмни продукти, компютри и периферия за нуждите
на ОУ и СОУ.
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За ремонт, подобряване на материалната база и оборудването на детски
градини и ясли – общо 57 526 лв.
Ремонт на ЦДГ „Бреза“ – филиал с. Подем;
Ремонт детска градина - с. Рибен;
Ремонтни дейности по покрива на ОДЗ „Здравец“ – гр. Долна
Митрополия;
Закупуване на програмни продукти.

За ремонт и обновяване на оборудването на здравните заведения в
общината - 40.213 лв.
Ремонт на здравните кабинети във всички детски градини и основните
училища в с. Комарево, с. Крушовене, с. Ореховица и с. Ставерци и общинския център
за извънкласни дейности в с. Байкал;
Ремонт Здравна служба с. Брегаре.

За ремонт и обновяване на специализираните социални заведения са
изразходени средства в размер на 64 899 лв. за:
Ремонт кухня и помощни помещения към ДСП - гр. Долна Митрополия;
Ремонт помещения ДСП – с. Подем;
Ремонт покрив Клуб на пенсионера - с. Комарево;
Поради лошото състояние на сградата, в която е разположен патронажа в с.
Крушовене и с цел подобряване на предоставяната социална услуга през 2014 г.
общината закупи реална част от имот - ресторант с площ 260 кв.м. в с. Крушовене. Бе
възложено изработването на инвестиционен проект за преустройство на имота в
помещения за социален патронаж и през 2015 г. ще бъдат извършени необходимите
строително - монтажни работи.
Закупуване на компютри.

За ремонт на читалищни сгради и модернизиране на библиотеките в
общината вложените средства са 100 896 лв., включващи:
Изграждане на нова лекционна зала към сградата на НЧ „Зора -1990“ – с.
Победа;
Частични ремонтни дейности и вътрешен интериор на сценичните и
библиотечни пространства и попълване на библиотечния фонд.

За адаптиране на градската среда – 26 418 лв.:
Детска площадка в с. Ставерци;
Изграждане рампа за инвалиди към Здравна служба и клуб на пенсионера
в с. Байкал.

За устройване, облагородяване и поддръжка на религиозни храмове и
гробищни паркове – 218 813 лв., включващи:
Ремонтно-възстановителни работи на храм „Св. Димитър“ в гр. Долна
Митрополия;
Изграждане ограда на Гробищен парк с.Ставерци;
Пръскане с пестициди за почистване на всички гробищните паркове.
За подобряване на енергийната ефективност на база използването на
алтернативни източници на енергия са изразходени 123 875 лв. за следните мерки:
Проектиране и изграждане на отоплителна система в „Център за
обществена подкрепа“, гр. Долна Митрополия;
Съставяне на технически паспорт на: Административно-търговска сграда
гр.Долна Митрополия, ОДЗ „Здравец“ гр.Долна Митрополия, ОДЗ „Щастливо детство“
гр.Тръстеник, ОДЗ „Щастливо детство“ – филиал гр. Тръстеник, ОДЗ „Незабравка“ с.
Горна Митрополия, Дом за стари хора с. Горна Митрополия, СОУ „Васил Априлов“ гр.
Д. Митрополия, СОУ „Евлоги Георгиев“ гр. Тръстеник и ОУ „Кирил и Методий“
гр.Тръстеник, НЧ „Н. Рилски“ гр. Тръстеник;
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Инженеринг изграждане на водогрейна отоплителна инсталация на ОУ
„Св. св. Кирил и Методий“ в с. Ставерци;
Подмяна на нафтов водогреен котел с котел на пелети в СОУ „Евлоги
Георгив“ гр. Тръстеник.
Приоритет 2.2: Подобряване качеството на и достъпа до образованието и
създаване на благоприятна среда за реализация на младото поколение
Осигуряването на условия за задължително предучилищно и училищно
образование за децата и учениците до 16-годишна възраст е приоритет в дейностите на
Общината и се реализира както със средства от делегираните от държавата дейности и
собствени приходи, така и чрез осигуряване на средства от проектно финансиране и от
национални програми. В изпълнение на предвидените в приоритета мерки през
отчетния период е изпълнено следното:
За информационно обезпечаване на учебните заведения и разширяване на
извънкласни и извънучилищни форми на заниманията на деца и младежи
изплатените средства възлизат на 325 139 лв., които са използвани за реализация
на:
Проект „Заедно за по-добро бъдеще“ по Оперативна програма „Развитие
на човешките ресурси“, бюджетна линия BG051PO001-4.1.05 „Образователна
интеграция на децата и учениците от етническите малцинства” на стойност 299
063,62лв. Осигурени са ресурси и мотивация за активно включване в образователния
процес на учениците от етническите малцинства от ОУ „Св.св.Кирил и Методий” и ОУ
„Христо Смирненски” за постигане на ефективен интеграционен процес, осигурен е
равен достъп до образование и обучение; осигурени условия и ресурси за тяхното
включване в развлекателни дейности; чрез квалификация и повишаване компетенциите
на педагогическите специалисти от двете учебни заведения се реализира успешен
модел за интеграция на ученици от етнически малцинства;
Подпомагане на спортните клубове на територията на общината, в които
са обхванати различни видове спорт – футбол, тенис на маса, тенис на корт и хокей на
трева;
Подпомагане на физическото възпитание и спорта в училищата и
детските градини;
Общински кръг на ученическите спортни игри;
Детски турнир по хокей на трева;
Програма за занимания по интереси в община Долна Митрополия през
летни месеци.
За обучения и ориентация на младото поколение към професии от местно
значение и професии с трудова реализация са вложени 647 660 лв. за:
Оптимизиране на вътрешната структура на училищата и осигуряване на
учебници и учебни помагала;
Национална програма „На училище без отсъствия“, Мярка „Без свободен
час;
Национална програма „С грижа за всеки ученик“;
Национална програма „Информационни и комуникационни технологии в
училище“;
Компенсиране на част от разходите за транспортни услуги на
педагогическия персонал;
Осигуряване на безплатен транспорт на децата и учениците;
Дофинансиране на маломерни и слети паралелки в общинските училища;
Проект „Готови за училище“, който се финансира от „Тръст за социална
алтернатива“. Проектът се реализира в четири детски градини на територията на
община Долна Митрополия: ЦДГ „Божур“ с. Божурица, ЦДГ „Вълчо Иванов“ с.
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Ставерци, ОДЗ „Здравец“ гр. Долна Митрополия и ОДЗ „Щастливо детство“ гр.
Тръстеник. В дейностите по проекта са включени 101 деца;
Финансово обезпечаване дейността на читалищата;
5 проекта, реализирани през годината от читалищата от общината чрез
Плевенски обществен фонд „Читалища“;
Финансово подпомагане на самодейните колективи.
В местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и
непълнолетни през 2014г работят 7 обществени възпитатели с 65 деца. От тях 11 са
дадени за надзор от обществените възпитатели, а останалите 54 са деца в риск, с
агресивни прояви, за които съществува сериозна опасност за тяхното развитие и
възпитание. Във връзка с превенцията на детската агресия през годината са проведени 3
двудневни обучителни тренинги през месеците: април, юни и ноември в ОЦИДЗИ с.
Байкал. В тях се включиха по 30 деца от училищата в общината –V и VІ кл.
Превенцията на наркозависимостите и трафика на деца се реализира чрез лекции и
беседи в часовете на класа по предварително изготвени графици. Продължи
корекционно-превъзпитателната работа с децата с девиантно и делингвентно поведение
посредством разгледаните възпитателни дела и наложените възпитателни мерки за
ресоциализация и корекция на поведението. През 2014 год. са постъпили 19 сигнала за
извършени противообществени прояви и престъпления от малолетни и непълнолетни.
За два сигнала не са образувани възпитателни дела, тъй като от извършената проверка
се установи, че деянието, описано в единия, е незначително, а по другия непълнолетния
е настанен в ВУИ гр. Бойчиновци. Наложени са 21 възпитателни мерки, които се
изпълняват от обществените възпитатели и Център за обществена подкрепа гр. Д.
Митрополия. На двама родители е наложена мярката „предупреждение”.;
Приоритет 2.3: Подобряване качеството на социалните услуги и
интегриране на групи в социална изолация и малцинствени групи.
За поддържане качеството на социалните услуги и създаване на нови са
изразходени 1 064 527 лв.
През 2014 година Домашния социален патронаж обслужва 385 средногодишен
брой граждани. Числеността на персонала на Домашен социален патронаж за 2014 г. е
29 щатни длъжности. За разширяване обхвата на дейностите, предоставени от Домашен
социален патронаж и в изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните
услуги в община Долна Митрополия 2010–2015 г. през 2014 г. продължи изпълнението
на проект „Да подадем ръка”, бюджетна линия BG051PO001-5.1.04 „Помощ в дома” на
стойност 164 189 лв. Потребители на социални услуги са лица, живеещи на територията
на община Долна Митрополия с трайни увреждания и/или възрастни хора с
ограничения или невъзможност за самообслужване. В дейностите по проекта са
включени 61 лица. За изпълнители на социални услуги са наети безработни лица в
трудоспособна възраст, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и
възраст или на професионална пенсия за ранно пенсиониране – 35 лица (от началото на
изпълнение на проекта).
На територията на община Долна Митрополия функционират 16 Клуба на
пенсионера. Към 31.12.2014 г. общите разходи за дейността на същите е в размер на 74
209 лв., включващи разходи за хонорари на уредниците и издръжка на пенсионерските
клубове. В посочената в Приложение 1 сума влизат и разходи за ремонтни дейности на
помещенията на пенсионерските клубове, които са в размер на 15 195 лв. Общият брой
преминали през тях лица е 1360.
Училищното здравеопазване е организирано в здравни кабинети в детските
градини и училищата на територията на община Долна Митрополия. В три обединени
детски заведения са разкрити яслени групи за деца от 10 месеца до 3-годишна възраст.

гр. Долна Митрополия, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ 39, тел./факс 064/680-704
e-mail: obshtina@dolnamitropolia.bg, http://www.dolnamitropolia.bg

Медицинското обслужване се осъществява от шест медицински сестри в яслени групи
и осем медицински сестри в здравните кабинети.
През изтеклата година успешно продължи да функционира Центъра за
обществена подкрепа като форма за предоставяне на комплекс от социални услуги в
общността, насочени към подпомагане на деца и семейства в риск, с цел осигуряване на
ефективен достъп на високо рискови общности до всички предлагани форми на
съдействие и подкрепа, осъществяване на превантивни дейности сред деца и семейства
и ангажиране на широката общественост при реализирането на услугите и дейностите
по закрила на децата. За предоставяне на описаните услуги в Центъра работят
управител/психолог, двама социални работници, един педагог и един логопед. Общият
брой потребители на индивидуална и групова работа са 306 броя деца от 0 до 18 години
живеещи на територията на община Долна Митрополия.
И през 2014 г. усилията бяха насочени към разширяването на друга утвърдена в
общината социална услуга – „Приемна грижа”. Благодарение на добрата съвместна
работа между Община Долна Митрополия, Дирекция „Социално подпомагане” и
„Център за обществена подкрепа” за отчетния период се наблюдава силно
популяризиране и развитие на услугата „Приемна грижа”. Към настоящият момент в
общината има 7 утвърдени професионални приемни семейства, в които са настанени 10
деца.
За задоволяване на ежедневните потребности на нуждаещите се деца и
възрастни с трайни увреждания на територията на населените места в общината,
продължи реализацията на проект „Подкрепа за достоен живот”, финансиран по схема
BG051PO001-5.2.09 „Алтернативи” - през 2014 г. на 58 бр. лица и 12 бр. деца бе
предоставена качествена грижа в семейна среда от назначените 70 лични асистенти.
Дом за стари хора – с.Горна Митрополия - Териториалният обхват на тази
услуга са всички населени места от общината и кандидат потребители от други
области. През 2014г. са обгрижени 20 броя лица от 9 щатни длъжности персонал.
Запазени бяха таксите за детските ясли, детските градини и домашния социален
патронаж. С еднократни помощи бяха подпомагани лица с тежък социален и /или
здравен статус, като постъпилите молби бяха разглеждани от назначената със Заповед
№ РД-08-59 от 10.02.2014 г. на Кмета на община Долна Митрополия комисия. По този
начин бе осигурена обективност и прозрачност на процедурата по отпускането на тези
помощи. Въз основа на приложените документи, предоставените становищата на
Дирекция „Социално подпомагане” Долна Митрополия и взетите решения от
Комисията през изтеклата година са отпуснати помощи на 93 крайно нуждаещи се
лица, а отказ за изплащане на такава помощ са получили 51 бр. лица.
За отчетния период от общинския бюджет бяха осигурени средства за
подпомагане на хемодиализно болни, за кръводаряване, за подпомагане разходите за
погребения на всички жители от общината, изплатиха се разходи за работно облекло и
СБКО.
Въз основа на приетото Решение № 280/19.11.2012 г. на Общинския съвет
безвъзмездно бяха предоставени дърва за огрев от наличната дървесина – общинска
собственост на четири нуждаещи се лица от територията на общината.
В изпълнение на Решение № 556 от Протокол № 50/30.01.2014 г. на Общински
съвет за финансово подпомагане на двойки, семейства и лица с репродуктивни
проблеми с постоянен и настоящ адрес на територията на община Долна Митрополия
бяха изготвени и утвърдени правила, които регламентират начина за одобряване и
отпускане на цитираната помощ, а именно 500 лв. за всеки отделен случай. През
изтеклата година са подпомогнати едно семейство и една двойка, живеещи на семейни
начала, подали документи и отговарящи на условията за отпускане на средствата.
И през 2014 г. в съответствие с изискванията на Закона за движение по пътищата
община Долна Митрополия продължи издаването на карти за преференциално
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паркиране на МПС, превозващи хора с увреждания, като са издадени 100 бр. карти на
хора с увреждания, валидни не само за нашата страна, но и за всички страни от
Европейския съюз.
За работа с ромското население в общината работеше един здравен медиатор,
който оказваше пълно съдействие на представителите на този етнос при попълване на
необходимите документи пред Дирекция „Социално подпомагане”, Дирекция „Бюро по
труда”, РУ на МВР - Долна Митрополия и др. държавни институции.
За предоставяне на здравни услуги на уязвими групи от населението на
общината и през 2014 г. подпомогнахме дейността на Кабинета за семейно планиране съвместна дейност на Българската асоциация по семейно планиране и сексуално здраве
- Плевен и Община Долна Митрополия.
Актуализиран бе и Плана за действие за интегриране на групи в социална
изолация и малцинствени групи.
За ограничаване на безработицата и повишаване на икономическата
активност на населението са изразходени 225 459 лв.
През изтеклата година общината активно участваше в национални и европейски
програми за осигуряване на заетост на различни групи от обществото – социално слаби,
безработни лица, лица с увреждания, младежи с висше образование и др.
Продължи реализацията на проект, финансиран по Схема „Подкрепа за заетост”
по ОП „РЧР”, по който бяха назначени нови 48 лица от уязвимите групи на пазара на
труда.
През изтеклата година общината участва във почти всички действащи
Национални програми: Национална програма „Нова възможност за заетост“ –
осигурена заетост на 3 освободени лица; Национална програма „Заетост и обучение за
хора с трайни увреждания“ – назначени 2 лица с увреждания; по чл. 36а от Закона за
насърчаване на заетостта – осигурена заетост на 1 безработен младеж до 29 г.;
Програма „Помощ при пенсиониране“ – осигурена заетост на 1 лице в пред пенсионна
възраст.
С цел осигуряване на заетост и социална интеграция на безработни лица, обект
на месечно социално подпомагане, активно участвахме и в Национална Програма „От
социални помощи към осигуряване на заетост”, като през изтеклата година бе
осигурена заетост на 11 безработни лица по основни и 145 лица по аварийни дейности,
които изпълниха редица общополезни дейности в комунално-битовата сфера –
почистване на улици, площади, паркове, почистване на речни корита и др.
В програма „Старт в кариерата” бяха включени 4-ма младежи от община Долна
Митрополия и те започнаха трудовия си стаж в администрацията непосредствено след
дипломирането си.
През годината бе реализирана Регионална програма за заетост: „Поддръжка на
гробищни паркове в Община Долна Митрополия”, в която бяха включени 9 лица.
Приключи проект „Създаване на магазин за строителни материали и горива“,
BG051PO001-1.2.03-0342-C0001, с бенефициент фирма „РАДЕЯ 51“ ЕООД на стойност
18 147 лв.. По проекта е подпомогнато едно безработно лице за стартиране на
самостоятелна стопанска дейност и е назначено допълнително друго безработно лице,
регистрирано в ДБТ Долна Митрополия.
Приоритет 2.4: Опазване на околната среда
За рационално управление и ползване на водните ресурси в общината бяха
заделени средства в размер на 91 034 лв., изплатени за:
Възстановяване на отводнителен канал в с. Комарево;
Ремонт облицовка водостоци на събирателен канал с. Крушовене.
За подобряване управлението на битовите и строителни отпадъците чрез
предотвратяване или ограничаване на тяхното вредно въздействие върху
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човешкото здраве и околната среда Общината е вложила средства в размер на 11
402 лв.
През изтеклия период продължи ефективното управление на дейностите по
обезвреждане, преработка и депониране на твърдите битови отпадъци, като стриктно се
прилагаше изградената система за контрол върху тяхното изхвърляне, събиране и
извозване. Бяха премахнати всички формирани микросметища в населените места.
През годината продължиха строително-монтажните работи по изграждане на
Регионалното депо за отпадъци по проект: „Изграждане на регионална система за
управление на отпадъците в регион Плевен” по ОП „Околна среда”.
Развитие на урбанизираните територии, зелената система и възстановяване
и опазване на зелените площи в общината
Във връзка с осигуряване на устойчивост по проект „Опазване и възстановяване
на приоритетните видове и местообитания в Натура 2000, зона Вит и защитената
местност „Коридорите” по Оперативна програма „Околна среда”, комисия извърши
проверка на място на залесената дървесна растителност в ПИ №000234 по КВС за
землището на с.Биволаре във връзка с изпълнение на Договор с предмет
„Възстановяване на природни местообитания от вида 91F0 – крайречни смесени гори“.
Комисията констатира: много добро ниво на водата в езерото, което не налага
изпомпване от р.Вит; много добра заселеност на птиците (забелязани са ята от
корморани, патици и малка бяла чапла); добра прихващаемост на залесените фиданки.
В края на м.октомври 2014г. комисия от Държавно горско стопанство Плевен и
Община Долна Митрополия извърши инвентаризация на новосъздадените 1-годишни
горски култури, засадени по проекта. Установеният процент на прихващане е 84.53%.
Издадени са Карнети за инвентаризацията.
За развитие на урбанизираните територии, зелената система и
възстановяване и опазване на зелените площи в общината изплатените средства
възлизат на 41 340 лв., вложени в:
Изработване на общ устройствен план на община Долна Митрополия;
Проектиране;
Геодезически заснемания;
Актуализиция на Кадастрален и регулационен план на с. Славовица за
квартали № 1 и №2.
Приоритет 2.5: Развитие на туризма
За консервация, опазване, експониране и повишаване на атрактивността на
природно културното наследство през изтеклата 2014г. вложените общо 50 000 лв.
са за изпълнение на дейности по редовни археологически разкопки на римската пътна
станция и кастел „Ад Путеа“, намираща се днес край село Рибен, по сключен договор с
Регионалния исторически музей гр.Плевен. През сезон 2014 г. разкопките основно са
финансирани от Община Долна Митрополия по „Програма за опазване на паметниците
на културата и културното наследство на община Долна Митрополия“ в размер над 35
000 лв. Допълнително финансиране в размер на 15 000 лв. е осигурено от Министерство
на културата.
Общината участва в каталог с най-добрите Европейски инициативи на тема
„Младежка безработица“ на известната в цял свят организация Peace Child International
- летните археологически разкопки на обекта „Ад Путеа“. Единствената българска
практика, включена в каталога на организацията Peace Child International, бе тази на
Община Долна Митрополия. Общината е представена наравно с други различни
организации от Великобритания, Швейцария, Кипър, Холандия, Чехия, Португалия,
Германия, Естония, Испания, Ирландия, което не е само разширяване на
международните партньорства, а и популяризиране на туристическият потенциал на
общината.
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Представител на Общината взе участие в „Конференция за устойчив туризъм в
региона на Долен Дунав“ в гр. Калафат, Румъния - участието в конференцията бе част
от подготовката на трансгранични партньорства за новия референтен период. На
събитието бе подписана „Конвенция за устойчив туризъм в региона на Долен Дунав“
между всички представени организации- над 100 различни организации от двете страни
на р. Дунав.
За развитие на туристическите продукти, туристическото предлагане и
различните форми на туризъм – еко, ловен и риболовен, културен, конгресен,
бизнес и селски
Като продължение на успешно приключилия проект: „Общинска декада на
културата и изкуството в гр. Тръстеник, общ. Долна Митрополия“ с цел осигуряване на
устойчивост по проекта през 2014 г. се проведе трета „Общинска декада на културата и
изкуството в гр. Тръстеник, общ. Долна Митрополия“. За реализация на заложените
мероприятия Общината отдели собствени средства в размер на 23 826 лв. В третото
издание на Декадата се включиха 150 деца и ученици, от които 70 представители на
етническите групи.
Разработен и входиран бе и Формуляр за кандидатстване за финансиране на
проект „Представяне и достигане до широката общественост на автентичното
фолклорно изкуство чрез Ансамбъл за изворен фолклор „Гайдуница” с. Подем, община
Долна Митрополия“ по малка грантова схема „Представяне и достигане до широката
общественост на съвременното изкуство и култура” на Финансовия механизъм на ЕИП
на стойност 107 250лв. Целта на проекта е: Създаване и представяне на иновативно
културно представление, фолклорен продукт „От Свождането до Възкресението”;
Закупуване и доставка на оборудване; Закупуване и доставка на костюми, музикални
инструменти и реквизит. Проектното предложение е на етап одобрение.
Стратегическа цел 3: Повишаване на административния капацитет и
подобряване на териториалното сътрудничество
Приоритет 3.1: Подобряване на капацитета на служителите в общината
За усилване на капацитета и подобряване координацията за управление на
средства от структурните фондове на ЕС на местно ниво и изграждане на
партньорство общият размер на преведените средства възлиза на 168 797 лв.
Един от основните акценти, насочени към икономическото развитие на
общината, бе стратегическото планиране.
През 2014 г., в съответствие с нормативите в областта на регионално развитие,
се разработи „Общински план за развитие на община Долна Митрополия за периода
2014-2020г.“ – стратегически документ за устойчиво интегрирано развитие на
територията на общината за новия програмен период.
Финансирането на дейностите по разработването на плана беше осигурено по
проект: „Подобряване на процеса на разработване и прилагане на общински политики в
община Долна Митрополия“ по Оперативна програма „Административен капацитет“,
схема за финансиране BG051PO002/13/1.3-07. Общата стойност на проекта възлиза на
75 867,44 лв. Резултати: Усвоени процеси за планиране развитието на община Долна
Митрополия; Разработен Общински план за развитие 2014-2020 г.; Разработена
методология с унифицирана система от индикатори за мониторинг, контрол и оценка
при изпълнението на конкретни политики в общината. Разработеният План бе приет с
Решение № 574 от 06.02.2014 г. на Общински съвет – Долна Митрополия.
Същевременно в началото на 2014 г. се изготви Доклад за изпълнението на Общинския
план за развитие 2007 - 2013 г., а в края на годината бе извършена и оценка от външен
експерт за неговото изпълнение.
За подобряване на професионалната си компетентност служителите от
администрацията преминаха различни видове обучения, свързани с промени в
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законодателството в областта на: Правни аспекти на административната дейност;
Избягване на конфликт на интереси; Финансово и стопанско управление; Опазване на
околната среда; Управление на проекти - усвояване на средства от ЕС; Обществени
поръчки и др.
През 2014 г. 10 държавни служители са преминали въвеждащи задължителни
обучения в държавната администрация, проведени от експерти на Института по
публична администрация.
Продължи политиката за привличане на млади специалисти, притежаващи
знания, умения и амбиции за прилагане на съвременните тенденции във всички сфери
на административната дейност.
Община Долна Митрополия успешно приключи проект: „Повишаване
квалификацията на служителите в община Долна Митрополия” по Оперативна
програма „Административен капацитет“, схема за финансиране BG051PO002/12/2.2-07
на стойност 78 530 лв. В резултат на проекта бе проведено обучение на служители от
община Долна Митрополия по 4 теми: по чуждоезиково обучение на ИПА – 70
служители, 1 обучение в ключови компетенции – екипна ефективност – 60 служители и
1 обучение за работа с малцинствени групи и хора в неравностойно положение - 10
служители и се повиши значително тяхната квалификация.
Във връзка с изготвения през 2013 г. Функционален анализ в изпълнение на
проект „Създаване на условия и предпоставки за добро управление на територията на
община Долна Митрополия”, ОП „ Административен капацитет”, бе одобрена нова
структура на общинската администрация, считано от 01.04.2014 г. Числеността на
персонала се запази 105,5 бр., променени бяха наименованията на структурните звена –
дирекциите и отделите.
В съответствие с утвърдената нова структура на общинска администрация и с
изискванията на стандарт ISO 9001:2008 бе актуализирана цялата действаща
документация, касаеща дейността на администрацията. В резултат на положителните
резултати от ре-сертификационния одит от представител на „Германише Лойд
България” ЕООД Община Долна Митрополия придоби сертификат QS-4796 HH с
обхват „Административно–правно и информационно обслужване на граждани и
юридически лица”.
По проект „Е-Подем“, изпълняван от НСОРБ, са получени и заприходени
безвъзмездно чужди активи на стойност 24 918 лв.
Основна цел на Община Долна Митрополия е предлагането на административни
услуги с високо качество, които в максимална степен да удовлетворяват изискванията
на гражданите и бизнеса. Спазват се нормативно установените стандарти за качество и
сроковете за предоставяне на административните услуги. Установен е непрекъсваем
режим на работа за служителите в Информационен център.
През месец Януари 2014 г. се извърши прием в административния център на
всички регистри по гражданско състояние от кметствата за съхранение от 130 години,
съгласно ЗГР.
След въвеждането на Национална база данни „Население” във всички кметства
на община Долна Митрополия и по инструкция от ГД „ГРАО” са обработени 3 327 броя
актуализационни съобщения, с помощта на които е актуализирана базата данни и
електронните картони на жителите на общината.
Всички кметства на територията на общината са с инсталирани цифровизирани
регистри по гражданско състояние за съответното кметство. Това облекчава работата
на специалистите „АО”(административно обслужване) при издаване на удостоверения
за наследници.
През изтеклата година администрацията успешно изпълни организационните си
ангажименти в проведените три изборни кампании - за членове на Европейския
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парламент; за народни представители в РБ и частичен избор за кмет на кметство с.
Победа.
В деловодната система „Акстър” бяха регистрирани 88 бр. жалби от физически и
юридически лица, както и 8 021 бр. входящо-изходяща кореспонденция. Със
съдействието на софтуерна група „Акстър” бе обновена интернет страницата на
общината.
В общината са получени 1 043 броя призовки, отнасящи се до физически и
юридически лица от различни съдилища, държавни и частни съдебни изпълнители.
Всички са с оформени преписки, съгласно индивидуалните им изисквания. На база на
съставени актове за административно нарушение са изготвени 17 бр. наказателни
постановления, които са връчени на лицата.
По препоръка на отдел „Държавен архив” – Плевен към съществуващия
учрежденски архив бе създаден нов технически, като за целта бяха разработени
вътрешни правила за дейността му. През 2014 г. Община Долна Митрополия
финансира изграждането на нови помещения за учрежденски и технически архив,
които са съобразени с изискванията за съхранение на документация.
На интернет страницата на Общината гражданите имат достъп до всички
нормативни документи на местно ниво, планови документи на Общината, актуална
информация. Предоставена е възможност за подаване на сигнали за нередности по
европейски проекти, както и сигнали за корупция.
Община Долна Митрополия предоставя на гражданите следните видове средства
за обратна връзка: кутии за жалби, предложения и сигнали; анкетна карта; електронна
поща obshtina@dolnamitropolia.bg, горещ телефон и др. В резултат на получената и
анализирана информация от всички канали за обратна връзка се предприемат действия
за подобряване на административното обслужване.
Всяка важна информация от дейността на Общината се поставя на
информационните табла в сградата на общинска администрация и в Кметствата.
Интернет страницата на общината се актуализира своевременно. Общината има
сключен договор за публикуване на обяви, статии и информации с два регионални
ежедневника и активно се ползват услугите им за популяризиране на дейностите на
общината сред населението.
С цел подобряване работата на общинска администрация по предоставянето на
административни услуги, в Центъра за обслужване и информация на гражданите се
предоставят анкетни карти, които клиентите по желание попълват. Попълнените
анкетни карти се обработват периодично, като осъществената обратна връзка показва,
че отношението на гражданите към административното обслужване е положително, а
усилията на ръководството са насочени към намаляване сроковете за обслужване.
Бюджет на Община Долна Митрополия
Община Долна Митрополия е първостепенен разпоредител с бюджети с 28
второстепенни разпоредители – 15 кметства, 8 училища и 3 детски градини на
делегиран бюджет, Дом за стари хора, ДСП и трапезарии. Няма настъпили структурни
промени по отношение на подведомствените разпоредители.
Първоначалният годишен план на бюджета на Община Долна Митрополия за
2014 год. е 9 934 102 лв., а уточненият към 31.12.2014 год. е 11 270 471 лв.
Изпълнението на бюджета на общината към 31.12.2014 год. е 10 245 593 лв., което в
процентно отношение е 90.90 %.
Уточненият план на бюджета за държавни дейности е 6 507 352 лв., а
изпълнението е 6 004 902 лв., което в процентно отношение е 92.28%.
Уточненият план на бюджета за местни дейности и държавни дейности,
дофинансирани с местни приходи е 4 763 119 лв., а изпълнението е 4 240 691 лв., което
в процентно отношение е 89.03%.
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Важна особеност на бюджета на Община Долна Митрополия е тенденцията от
последните години към ориентирането към т.нар. програмен бюджет, в който са
включени все повече средства, планирани за осъществяването на програми и проекти
със социална насоченост, за програми за профилактика и развитие на детското,
училищното здравеопазване, за развитието на спорта, на културата, на образованието,
на младежките дейности и за превантивни действия с различна насоченост.
Общината има 100% участие в „Медицински център-І“ ЕООД гр. Д.Митрополия;
100% участие в „Митропол – Галеника“ ЕООД гр. Долна Митрополия, което е
ликвидирано през 2014 г.; 100% участие в „Обреди“ ЕООД гр. Д. Митрополия, което
е ликвидирано през 2014 г.; 22% участие в КРЕМА - Ставерци ООД и 33% в „БГ
ЕНЕРДЖИ ДМ“. Извършена е преоценка на дяловите участия в тези дружества, която е
осчетоводена.
Към 31.12.2014 г. от такса „Битови отпадъци“ са постъпили 480 798 лв.,
изразходени в дейност „Чистота” са 307 975 лв., отчисления за РИОСВ в размер на 116
317 лв. и платен ДДС върху дейност по сметосъбиране в размер на 41 673 лв. В края на
годината има остатък от тези средства в размер на 14 823 лв.
Основно усилията бяха насочени за ефективно управление на общинския бюджет
и общинската собственост, изразяващо се в следните конкретни мерки:
 Планиране и изразходване на бюджетните средства по приоритети;
 Прилагане на въведените през предходните години стриктни икономически
мерки и подходи, свързани с изразходването на бюджетните средства и финансовата
дисциплина;
 Продължи въведената политика на строг контрол по приходите и разходите в
бюджета с цел осигуряване на стабилност в бюджетната политика - разходването на
бюджетните средства се извършваше съгласно утвърдения бюджет и нормативната
уредба, уреждаща публичните финанси при спазване на вътрешни нормативни
документи за община Долна Митрополия;
 Осъществен е ефективен контрол при спазването на бюджетната дисциплина и
своевременно приемахме мерки за нейното подобряването.
 За подобряване на събираемостта на приходите от местни данъци и такса битови
отпадъци през 2014 г. бе запазен минималният размер на данък сгради и определеният в
предишния период размер на такса битови отпадъци.
 Благодарение на предприетите стъпки за повишаване събираемостта на
приходите от наем на общинско имущество и доброто управление на общинските
земеделски земи приходите в общинския бюджет от отдаването им под наем през 2014
г. възлизат на 520 610 лв. от наем на общинско имущество и земеделски земи и 22 375
лв. - от предоставяне на пасища на земеделски стопани;
 Разпореждането с имоти – общинска собственост се извършваше в съответствия
с изискванията на Закона за общинската собственост и приетите наредби от Общинския
съвет при спазване на принципите на публичност и прозрачност – в резултат на
проведените процедури в общинския бюджет постъпиха приходи в размер на в размер
на 94 686 лв. от продажба на общинско имущество и 87 835 лв. от продажба на
дървесина от общински горски територии;
Продължиха действията за осъществяване на строг контрол върху изпълнението
на договорените условия в реализираните сделки по Закона за общинската собственост.
През отчетния период нормативната база на местно ниво е обновявана и
актуализирана периодично в съответствие с промените в националното
законодателство. Пример за това са промените в Наредбите на Общински съвет – Долна
Митрополия, както и приетите от същия нови нормативни документи:
Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на
община долна митрополия;
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Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на
услуги;
Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна
прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на
бюджета на Община Долна Митрополия;
Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми съоръжения
на територията на община Долна Митрополия;
Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Долна
Митрополия.
III.
ОЦЕНКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО И НАПРЕДЪКА ПО РЕАЛИЗАЦИЯ
НА ПЛАНА, НЕОБХОДИМОСТ ОТ АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ПЛАНА И
ПРЕПОРЪКИ.
Основни изводи:
Основните изводи целят да характеризират провежданата местна
политика по реализация на ОПР;
ОПР на община Долна Митрополия 2014 – 2020 г. се е утвърдил като
основен документ за провеждане на интегрирана местна политика за устойчиво
развитие;
Постигнато е развитие и изпълнение на специфични цели по всички от
заложените приоритети на плана;
Като най-успешни могат да се откроят реализираните мерки по
Стратегическа цел 2;
Значителен напредък се наблюдава в ремонта на улици и пътища; в
подобряване на водоснабдяването; в извършените дейности за обновяване и саниране
на обществени сгради и културни обекти; в изграждане на детски и спортни площадки
и общо благоустрояване; в социалните услуги; в сферата на образованието и др.;
Вследствие на изпълнението по отделни приоритети, условията за живот
в общината са подобрени, включително за уязвимите групи;
Успехи има в създаване на предпоставки за интеграция и подпомагане на
уязвимите групи в обществото и за осигуряване на заетост;
Недостатъчно е присъствието на неправителствения сектор;
Недостатъчно е сътрудничеството и партньорството с бизнеса;
Финансовите ресурси, използвани за изпълнение на приоритетите на
плана са от Общинския бюджет, Националния бюджет, Фондовете по програми на ЕС и
други източници;
Публичните средства са насочвани приоритетно и балансирано за
решаване на съществени проблеми и задоволяване на нуждите на населението;
Новия ОПР за периода 2014 – 2020г. има Програма за реализация, която
съдържа пакета от мерки и проекти за изпълнение на целите и приоритетите,
необходимите финансови ресурси и срок за изпълнение;
Ежегодното наблюдение на изпълнението на ОПР ще позволи точна и
обективна оценка на това изпълнение, на ефективността на интервенциите и на
ефикасността на разходените средства.
Мерки за осигуряване на информация и публичност
Общинският план за развитие е достъпен за всички ползватели на интернет
пространството на сайта на Община Долна Митрополия – http://www.dolnamitropolia.bg.
Информация по отношение изпълнението на мерките и дейностите, залегнали в
ОПР, обществеността получава и от публикациите в местните електронни и печатни
издания и от организираните пресконференции във връзка с подписване на договори за
финансиране на проекти на Община Долна Митрополия. В електронните и печатни
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медии системно се отразява процеса на реализация на проектите. Информация се
публикува и на официалния сайт на Общината. Всеки един от одобрените за
финансиране проекти е разработен на базата на предвидените в Общинския план
приоритети, което е задължително условие на самите Оперативни програми.
На обществено обсъждане се подлагат предложенията за поемане на общински
дълг във връзка с реализацията на проекти, за които има подписани договори за
безвъзмездна финансова помощ. Изпълнението на тези проекти изисква обезпечаване с
финансови ресурси до верифицирането на разходите и възстановяването им от
Управляващите органи на оперативните програми.
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