ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ ЗА 2014 г.

Приоритет/Цел/Мярка

Наименование на проекта Очакван резултат в края
или дейностите
на годината

Приложение 1

Всичко
средства,
хил.лв.

Източници на финансиране

ОБ
РБ
Мярка 2.1.1: Разширяване и модернизация на местната транспортна инфраструктура - пътна мрежа, публичен транспорт
Дейности:
Ремонт на уличната мрежа в
Ремонт ул. „Вит” - с.
26.732
26.732
община Долна Митрополия
Подем
Ремонт на улица "Г.
16.330
16.330
Димитров" в с. Ставерци
Ремонт на улица към
3.265
3.265
гробищен парк в село
Ставерци
Ремонт на улица "Юри
19.830
19.830
Гагарин" в с. Ореховица
Ремонт на ул. "Хаджи
4.835
4.835
Димитър" в с. Гостиля
Подобряване при
Ремонт път PVN 1047/ІІІ –
210.956
210.956
необходимост на
118, Долна Митрополия –
експлоатационното състояние Ясен/ - Горна Митрополия
на общинската пътна мрежа
– граница община (Долна
Митрополия - Искър) Староселци /ІІІ - 1307/ - от
км 0 + 000 до км. 7 + 130

Подобряване на достъпността
с градски транспорт до
общинския и областен център
в рамките на
агломерационният ареал

Подобряване сигурността на
гражданите

Ремонт път PVN 3049 /PVN
1045, Долна Митрополия Горна Митрополия / - /ІІІ
3004/ - депо ТБО

10.966

Ремонт път PVN 1047/ІІІ Долна Митрополия - Ясен/ Горна Митрополия граница община (Долна
Митрополия - Искър) Староселци /ІІІ 1307/ от км
7 + 130 до км. 16 + 400

20.299

Субсидии за
вътрешноградски и
междуселищни пътнически
превози и за компенсиране
на безплатните и по
намалени цени пътувания
на определени категории
граждани
Изграждане система за
видеонаблюдение в
населените места на
територията на община
Долна Митрополия
Проектиране и изграждане
пожароизвестителни
системи в ОДЗ в гр. Долна
Митрополия, гр. Тръстеник
и с. Горна Митрополия и в
сградата на общинска
администрация гр. Долна
Митрополия
подпомагане РСПБ
Закупуване на четири броя
снегоринни гребла
Ремонт на уличното
осветление и подмяна на
част от кабелната мрежа
Подпомагане дейността на
създадените доброволни
формирования

10.966

20.299

40.560

40.560

129.355

69.960

50.000

50.000

2.500
11.004

2.500
11.004

73.318

73.318

8.099

8.099

59.395

фонд ЕС

Друго

Мярка 2.1.2: Подобряване на водоснабдяването и канализацията и пречистването на отпадните води в проблемни населени места и квартали
Дейности:
Продължаване на дейностите „Интегриран воден цикъл подписано Споразумение с
3.259
3.259
по рехабилитация на
Плевен – Долна
МОСВ за изпълнение на
водопроводната мрежа за
Митрополия“
проекта, подготовка на
намаляване на загубите на
тръжни документи за избор
вода – реконструкция на
на изпълнители на СМР и за
съществуващите съоръжения и
упражняване на строителен
изграждане на нови
надзор и за двата подобекта
на територията на общината
Проект: „Реконструкция на проведени тръжни
водопроводната мрежа в с. процедури за предвидените
Подем и с. Рибен“
дейности по проекта,
сключени договори за
управление на проекта и за
упражняване на строителен
надзор
Разширяване на системата от обект: „Водоснабдяване от издадено разрешение за
водоизточници в общината с местност „Ченгене сарай” ползване на обект:
оглед решаването на проблема
„Водоснабдяване от
с дефицитите на водни
местност „Ченгене сарай”
количества за битови и
производствени цели

25.680

64.920

25.680

4.400

60.520

Мярка 2.1.3: Подобряване на състоянието и МТБ на образователната, здравната, социалната, културната и спортна инфраструктура в общината
Дейности:
Ремонт на стълбищна
Ремонт, подобряване на
12.987
0.459
12.528
клетка на
материалната база и
Административно
оборудването на
търговска сграда
административни сгради
Ремонт покрив кметство с.
7.074
7.074
Комарево
Доставка и монтаж на офис
15.738
15.738
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.
ПП "Оборотна ведомост" и
"ПРОЗОП" за община Долна
Митрополия, "WIN8.1WIN32
ENGI OEI" за кметство
Крушовене
Закупуване на компютри за 2 бр.
нуждите на кметствата
Национална програма
Строително - ремонтни
„Модернизиране на
дейности на обекти в СОУ
материалната база в
"Васил Априлов" - град
училище“, модул
Долна Митрополия
„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 на програмни
продукти

Ремонт, подобряване на
материалната база и
оборудването в училищата в
общината

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

35.650
7.834

35.650
7.834

4.058

4.058

1.175

1.175

43.565

43.565

8.100

8.100

13.996

13.996

3.760

3.760

1.200

1.200

10.494

10.494

2.100

2.100

Закупуване климатик за
физкултурен салон но ОУ
"Христо Ботев" с. Комарево

2.798

2.798

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

1.860

1.860

1.800

1.800

счетоводен програмен
продукт за нуждите на ОУ
Комарево, RZWINи ASWIN
за ОУ "Христо Смирненски
" с. Ореховица

1.180

1.180

Закупуване на компютри и 21 бр.
периферия за нуждите на
ОУ и СОУ
Ремонт на ЦДГ „Бреза“ –
филиал с. Подем
Ремонт детска градина - с.
Рибен
Закупуване на програмни счетоводен програмен
продукти
продукт за нуждите на ОДЗ
"Здравец" гр. Долна
Митрополия
Ремонтни дейности по
покрива на ОДЗ „Здравец“
– гр. Долна Митрополия

21.963

21.963

2.626

2.626

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.
Ремонт кухня и помощни
помещения към ДСП - гр.
Долна Митрополия
Ремонт помещения ДСП –
с. Подем
Ремонт покрив Клуб на
пенсионера - с. Комарево

23.253

23.253

16.960

16.960

25.597

25.597

11.700

11.700

Закупуване на част от имот реална част от имот,
за нуждите на ДСП
съставляващ ресторант с
площ 260м2 находящи се в
ниско тяло към масивна
нежилищтна сграда в УПИ I
345, кв. по плана на с.
Крушовене
Закупуване на компютъри 5 бр.

17.100

17.100

3.049

0.990

Ремонт на читалищни сгради и Изграждане на нова
модернизиране на
лекционна зала към
библиотеките в общината
сградата на НЧ „Зора 1990“ – с. Победа
Частични ремонтни
дейности и вътрешен
интериор на сценичните и
библиотечни пространства
и попълване на
библиотечния фонд

55.896

20.896

Възстановяване/обновяване на Детска площадка в с.
спортната инфраструктура
Ставерци

19.596

9.636

6.822

6.822

Ремонт, подобряване на
материалната база и
оборудването на детски
градини и ясли

Ремонт и обновяване на
оборудването на здравните
заведения в общината

Ремонт и обновяване на
специализираните социални
заведения

Адаптиране на обществени
сгради за достъп на хора с
увреждания

Изграждане рампа за
инвалиди към Здравна
служба и клуб на
пенсионера в с. Байкал

31.112

31.112

23.408

3.408

20.000

0.380

0.380

7.453

7.453

45.000

2.059
35.000

45.000

9.960

Устройване, облагородяване и Ремонтно -възстановителни
поддръжка на гробищните
работи на храм „Св.
паркове
Димитър“ в гр. Долна
Митрополия
Изграждане ограда на
Гробищен парк с.Ставерци

193.870

2.863

193.870

2.863

Пръскане с пестициди за
22.080
22.080
почистване на всички
гробищните паркове
Мярка 2.1.4.: Подобряване на енергийната ефективност на база използването на алтернативни източници на енергия
Дейности:
Енергийно саниране на
Проектиране и изграждане
10.668
големите обществени сгради на отоплителна система в
"Център за обществена
подкрепа", гр. Долна
Митрополия

10.668

19.099
19.099
Съставяне на технически
паспорти на:
Административнотърговска 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 „Евл.
Георгиев“ гр. Тръстеник и
ОУ „Кирил и Методий“
гр.Тръстеник, НЧ „Н.
Рилски“ гр. Тръстеник
Инженеринг изграждане на
Внедряване на модели за
54.000
54.000
водогрейна отоплителна
ползване на алтернативни
инсталация" на ОУ "Св. Св.
източници на енергия в
общинските сгради – училища, Кирил и Методий" в с.
Ставерци.
детски заведения, сгради на
Подмяна на нафтов
40.108
40.108
общината и др.
водогреен котел с котел на
пелети в СОУ "Евлоги
Георгив" гр. Тръстеник
Мярка 2.2.1.: Информационно обезпечаване на учебните заведения и разширяване на извънкласни и извънучилищни форми на заниманията на деца и
младежи
Дейности:
Разширяване на извънкласните Проект „Заедно за по активно включване в
299.063
299.063
и извънучилищни форми за
добро бъдеще“
образователния процес на
привличане на интереса на
учениците от етническите
децата към училището и
малцинства, изградена
знанието
мултифункционална
площадка в ОУ „Христо
Смирненски”, с. Ореховица
и бе извършен основен
ремонт на класна стая в ОУ
„ Св. Св. Кирил и Методий”,
с. Ставерци
Насърчаване на
Подпомагане на спортните
15.000
15.000
практикуването на различни
клубове на територията на
видове спорт при децата
общината
Подпомагане на
5.276
5.276
физическото възпитание и
спорта в училищата и
детските градини
Общински кръг на
0.300
0.300
ученическите спортни игри
Детски турнир по хокей на
трева
Програма за занимания по
интереси в община Долна
Митрополия през летни
месеци

5.500

2.500

Въвеждане на Програма
“Ваканция”- за
информираност и достъпност
за възможности за
практикуване на спорт в
свободното време
Мярка 2.2.2.: Обучения и ориентация на младото поколение към професии от местно значение и професии с трудова реализация
Дейности:

3.000

Разработване на учебни
програми, преодоляващи
несъответствията между
изграждащите от
образованието умения и
нуждите на пазара на труда

Организиране на форми за
развитие на творческите
таланти

Превенцията на детската
агресия

Оптимизиране на
вътрешната структура на
училищата
Осигуряване на учебници и
учебни помагала

проведени 3 двудневни
обучителни тренинги с по 30
деца от училищата в
общината –V и VІ кл.

1.000

1.000

21.692

21.692

105.780

105.780

Национална програма „На
училище без отсъствия“,
Мярка „Без свободен час

3.192

3.192

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“ в ЦДГ „Божур“,
с. Божурица, ЦДГ „Вълчо
Иванов“, с. Ставерци, ОДЗ
„Здравец“, гр. Долна
Митрополия и ОДЗ
„Щастливо детство“, гр.
Тръстеник

8.470

8.470

3.072

3.072

45.269

45.269

124.781

124.781

7.102

7.102

6.830

6.830

Финансово обезпечаване
дейността на читалищата
5 проекта, реализирани
през годината от
читалищата от общината
чрез Плевенски обществен
фонд „Читалища“

315.819

Финансово подпомагане на
самодейните колективи

1.800

1.800

476.560

315.819

2.853

2.853

Мярка 2.3.1.: Поддържане качеството на социалните услуги и създаване на нови
Дейности:
Разработване/актуализиране на Актуализиран План за
програми за интегриране на
действие за интегриране на
групи в социална изолация и групи в социална изолация
малцинствени групи
и малцинствени групи
Усъвършенстване на
съществуващите социални
услуги в общината

Домашен социален
патронаж

Брой лица: 401 бр.

476.560

Проект „Да подадем ръка”
Домашен санитар,
Сътрудник социални
дейности, Домашен
прислужник
Център за обществена
подкрепа

обгрижени 61 лица,
осигурена заетост на 35 лица

164.189

потребители на
индивидуална и групова
работа - 270 броя деца от 0
до 18 години, живеещи на
територията на община
Долна Митрополия
7 утвърдени професионални
приемни семейства, в които
са настанени 10 деца.

63.409

63.209

39.208

39.208

на 60 лица и 12 деца бе
предоставена качествена
грижа в семейна среда от
назначените 70 лични
асистенти

68.772

Приемна грижа

Проект „Подкрепа за
достоен живот”

164.189

0.200

68.772

Дом за стари хора – с.
Горна Митрополия
Подкрепа за Клубовете на
пенсионера и инвалида
Еднократни помощи за
лица с тежък социален и
/или здравен статус
Подпомагане на
хемодиализно болни, за
кръводаряване, за
подпомагане разходите за
погребения
Финансово подпомагане на
двойки, семейства и лица с
репродуктивни проблеми

обгрижени 20 броя лица,
персонал 9 щатни
длъжности
Брой лица: 1360 бр.

отпуснати помощи на 93
крайно нуждаещи се лица

подпомогнати едно
семейство и една двойка,
живеещи на семейни начала

127.926

5.700

80.618

80.618

8.000

8.000

27.409

27.409

1.000

1.000

122.226

издадени 100 бр. карти на
безплатно
Издаване на карти за
хора с увреждания
преференциално паркиране
Здравен медиатор
назначено 1 лице
4.796
4.796
Кабинет за семейно
231 лица, преминали през
2.640
2.640
планиране
кабинета
Мярка 2.3.3.: Ограничаване на безработицата и повишаване на икономическата активност на населението
Дейности:
Осигуряване на възможност за Проект "Създаване на
Бенефициент фирма
18.147
нов старт на лицата, останали магазин за строителни
„РАДЕЯ 51“ ЕООД,
без работа
материали и горива"
подпомогнато безработно
лице за стартиране на
самостоятелна стопанска
дейност
Схема „Подкрепа за
назначени 48 лица
90.259
заетост”

Насърчаване усвояването на
нови знания, професии и
умения през целия живот
Реализиране на програми за
трудова реинтеграция

18.147

90.259

Нова възможност за заетост назначени 3 лица

0.892

0.892

Заетост и обучение за хора назначени 2 лица
с трайни увреждания

6.764

6.764

2.154
11.682

2.154
11.682

3.855

3.855

79.909

79.909

11.797

11.797

49.881

49.881

чл. 36а от ЗНЗ
Старт в кариерата

назначен 1 младеж
включени 4-ма младежи

Помощ при пенсиониране
От социални помощи към
осигуряване на заетост

назначено 1 лице
11 безработни лица по
основни и 145 лица по
аварийни дейности
назначени 9 лица

Регионална програма за
заетост
Мярка 2.4.2.: Рационално управление и ползване на водните ресурси
Дейности:
Възстановяване и поддържане Възстановяване на
на язовири
отводнителен канал в с.
Комарево
Ремонт облицовка
водостоци на събирателен
канал с. Крушовене.

41.153

41.153

Мярка 2.4.3.: Подобряване управлението на битовите и строителни отпадъците чрез предотвратяване или ограничаване на тяхното вредно
Дейности:
Периодично почистване на
Реконструкция и закриване
2.555
2.555
депото в гр. Долна
на старото общинско депо в
Митрополия
землището на гр. Долна
Митрополия
Почистване на локални
Премахване на всички
6.292
6.292
замърсявания с битови
формирани микросметища
отпадъци около населените
в населените места
места в община Долна
Митрополия;
Подобряване и разширяване
проект: “Изграждане на
започнали строително 2.555
2.555
на системата за разделно
регионална система за
монтажни работи по
събиране на опаковки и
управление на отпадъците в изграждане на депото
отпадъци от опаковки в
регион Плевен”
общината
Мярка 2.4.5.: Развитие на урбанизираните територии, зелената система и възстановяване и опазване на зелените площи в общината
Разработване на ОУП на
Изработване на общ
27.240
общината
устройствен план на
община Долна Митрополия

27.240

общината

Проектиране
12.400
12.400
Геодезически заснемания
0.900
0.900
Актуализиция на
0.800
0.800
Кадастрален и
регулационен план на с.
Славовица за квартали № 1
и №2
Мярка 2.5.1.: Консервация, опазване, експониране и повишаване на атрактивността на природно културното наследство
Дейности:
Реставриране, опазване и
археологически разкопки
50.000
35.000
15.000
адаптиране на недвижимите
на римската пътна станция
културни ценности на
и кастел „Ад Путеа“
територията на общината и
терените около тях
Мярка 2.5.2.: Развитие на туристическите продукти, туристическото предлагане и различните форми на туризъм – еко, ловен и риболовен, културен,
конгресен, бизнес и селски
Утвърждаване на културните Общинска декада на
включени 150 деца и
23.826
23.826
събития и фестивали в
културата и изкуството в
ученици, от които 70
общината и подпомагане
гр. Тръстеник
представители на
организирането на нови
етническите групи
Разширяване на обхвата на
териториите, осигурени с
цифров кадастър

Мярка 3.1.1.: Усилване на капацитета и подобряване координацията за управление на средства от структурните фондове на ЕС на местно ниво и
Дейности:
Обучения на служители за
Проект: „Повишаване
проведено обучение на
78.530
78.530
подготовка и управление на
квалификацията на
служители от община Долна
проекти
служителите в община
Митрополия по 4 теми: по
Долна Митрополия”
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
Участие на представители на
общините в мониторинга за
използване на средствата от
структурните фондове на ЕС

Оценка на ОПР

Доклад за изпълнението на
Общинския план за развитие
2007 - 2013 г., външна
оценка на ОПР

14.400

Фокус на подготвяните
проекти върху приоритетите
на ОПР

Проект: „Подобряване на
процеса на разработване и
прилагане на общински
политики в община Долна
Митрополия“

разработен Общински план
за развитие 2014 - 2020 г. и
методология с унифицирана
система от индикатори за
мониторинг, контрол и
оценка при изпълнението на
конкретни политики в
общината

75.867

Общо:

4 201.064

14.400

75.867

1695.852

1185.150

820.507

499.555

