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РЕЗЮМЕ
Настоящият дoклад представя резултатите от извършената междинна оценка
на Общинския план за развитие на община Долна Митрополия за периода 20142016г.
Междинната оценка на изпълнението на Общинския план за развитие на
община Долна Митрополия, за периода 2014-2016г., се извършва, за да се осигури
независима и актуална информация за постигнатите резултати от прилагането на
плана. Предмет на анализ и оценка е изпълнението на целите и приоритетите,
заложени в Общинския план за развитие на община Долна Митрополия. ОПР
представя визия и стратегия за икономическо, социално, инфраструктурно и
екологично развитие на Общината за периода 2014-2020г. В ОПР е заложено, че за
периода му на действие ще бъдат извършени предварителна, междинна и
последваща оценка, в изпълнение на чл. 33, ал.1 от Закона за регионалното развитие
(Обн. ДВ. бр.50 от 30 Май 2008г., изм. ДВ. бр.47 от 23 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.82 от 16
Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.93 от 24 Ноември 2009г., изм. и доп. ДВ. бр.82 от 26
Октомври 2012г., изм. ДВ. бр.66 от 26 Юли 2013г., доп. ДВ. бр.22 от 11 Март 2014г.,
изм. ДВ. бр.98 от 28 Ноември 2014г., изм. ДВ. бр.9 от 3 Февруари 2015г., доп. ДВ.
бр.14 от 20 Февруари 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.15 от 23 Февруари 2016г.).
В обхвата на междинната оценка на ОПР влизат оценка на изпълнението,
релевантност на стратегията и капацитет за координация. Целите на тази оценка са
да подпомогне управлението и наблюдението на ОПР. Тя е фокусирана върху
аналитичен преглед и сравнителен анализ на резултатите и въздействието от
прилагането на ОПР на Община Долна Митрополия с оглед отразяване на
настъпилите социално-икономически промени на местно, регионално и национално
ниво, както и на реформата на кохезионната/регионалната политика на ЕС и
ефектите от прилагането на оперативните програми за България с европейско
съфинансиране
Целта на междинната оценка е да осигури независима и актуална информация
за постигнатите резултати от прилагането на Общинския план за развитие на община
Долна Митрополия през периода 2014-2016г. и да направи изводи и препоръки за
изпълнението на Плана. Оценката е адресирана към три основни аспекта:
реализация, съгласуваност/адекватност и координация при прилагането на ОПР на
община Долна Митрополия.
Извършването на междинната оценка на Общинския план за развитие на
община Долна Митрополия премина през следните етапи:
Проучване: През този етап бе създадена организацията за провеждане на
междинната оценка. Проучени бяха основните планови и стратегически
документи – Общински план за развитие на община Долна Митрополия 20142020г., Областна стратегия за развитие 2014-2020г. на област Плевен,
Регионален план за развитие на Северозападния район за периода 20142020г. Беше събрана базова информация и статистически данни за нуждите на
анализа и оценката от Общинска администрация – Долна Митрополия, ИСУН и
други.
Анализ и оценка: През този етап бе извършено обобщаване, анализ и оценка
на събраните данни, факти и информация. Изготвена беше междинната оценка
на ОПР, резултатите от която са описани в настоящия доклад. Извършен е
анализ и оценка на промените в социално-икономическото развитие на
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Общината, направена е оценка на съответствието на Общинския план за
развитие на община Долна Митрополия с областните, регионалните и
националните стратегически документи, оценка на първоначалните резултати
от изпълнението и оценка на степента на постигане на съответните цели и
оценка на използваните финансови ресурси и процедурите за управление и
наблюдение. Направени са съответните изводи и препоръки за подобряване
на работата по изпълнение на ОПР.
Съгласуване и приключване: Това е заключителният етап, свързан със
съгласуване на Доклада от междинната оценка и направените констатации с
Общинска администрация – Долна Митрополия. Направените допълнения,
коментари и забележки от страна на администрацията са взети под внимание и
са включени в доклада за междинната оценка.
За изготвяне на междинната оценка бяха използвани следните методи:
Наблюдение – пряк метод за събиране на данни и информация;
Проучване - проучване на документи, информация и данни от различни
източници;
Описание – описание на факти, данни, резултати, констатации, препоръки и
изводи;
Анализ и синтез – анализ на базовата входяща информация и данни и
обобщение на резултатите за нивото на изпълнение на ОПР;
Оценка – оценка степента на изпълнение, степента на постигане на
заложените цели, ефективност и ефикасност на използваните ресурси и други;
Сравнение – сравнение на данни, факти, показатели и резултати. На база
сравнението бяха направени изводи и препоръки;
Работа в екип – съгласуваност, разпределение на задачите и пълен синхрон в
действията на екипа за изготвяне на междинната оценка за изпълнение на
ОПР;
Индексен метод - изравняване равнището на даден показател, заложен в ОПР
към неговото равнище в минал период или време, прието за база;
Графичен метод – изобразяване на данни, факти, тенденции чрез
геометрически изображения на функционална зависимост с помощта на линии
на равнината.
При изготвянето на междинната оценка бяха обработени следните документи и
информация:
Документи за планиране развитието на община Долна Митрополия – Общински
план за развитие 2014-2020г.; Документи за планиране на развитието на
област Плевен и Северозападен район за планиране;
Програми за реализация на ОПР и Годишни доклади за наблюдение на
изпълнението на ОПР на община Долна Митрополия;
Други източници на информация – териториалните служби и НСИ, Агенция по
заетостта, служба ГРАО в Общината, ИСУН, ЕИСУРР и други.
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МЕЖДИННА ОЦЕНКА НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА
ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ ЗА ПЕРИОДА 2014-2017г.
РАЗДЕЛ I. АНАЛИЗ НА ПРОМЕНИТЕ В СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИЯ ПРОФИЛ
НА ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ.

I. Обща характеристика на община Долна Митрополия.
1. Географска характеристика, местоположение и граници.
Община
Долна
Митрополия
е
разположена в Централна Северна България.
Тя е втората по големина община в рамките
на Област Плевен, като заема площ от 674 814
декара. Територията й заема северозападната
периферия на областта, като обхваща част от
долините нареките 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 нареките 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.
Съгласно Закона за регионално развитие (ЗРР), община Долна Митрополия попада в
границите "Северна и Югоизточна България" на ниво 1, Северозападен район на ниво
2 и Област Плевен на ниво 3.
За развитието на община Долна Митрополия важна роля играе границата с
река Дунав. Освен че е естествен път, тя създава отлични предпоставки за развиване
на международни връзки с крайдунавските градове по течението й. Въпреки това,
потенциалът й не се използва пълноценно и не е добре разработен. По отношение на
бъдещото социално-икономическо развитие на общината от основно значение са
преминаващите в близост VII и IХ Паневропейски транспортни коридори. Това са
именно № VII - Дунавска водна магистрала и № IХ Сухоземен транспортен коридор,
свързващ Балтийско с Егейско море. Също така важно за регионът е пресичането на
автомагистрала “Хемус”, както и ж.п. линия София-Варна.
Община Долна Митрополия включва общо 16 населени места – 2 града и 14
села. По данни на НСИ, населението на Общината към 31.12.2015 г. наброява 18 755
души, което представлява 7.44% от населението на област Плевен. По брой
население, общината се нарежда на 3-то място в областта след общините Червен
бряг и Плевен.
В таблица 1. са представени сравнителни данни за община Долна Митрополия
и останалите общини в рамките на област Плевен.
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Таблица 1. Сравнителни данни за община Долна Митрополия.
Район/Област/Община
Площ кв.км.
Население
към
31.12.2015г.
Област Плевен
4 653 324
251 986

Брой
населени
места
123

Община Белене

285 046

9 216

6

Община Гулянци

459 201

11 144

12

Община Долна Митрополия

674 897

18 755

16

Община Долни Дъбник

307 569

11 162

7

Община Искър

243 899

6 417

4

Община Кнежа

317 812

12 808

4

Община Левски

414 692

18 447

12

Община Никопол

416 582

8 538

14

Община Плевен

809 712

123 673

25

Община Пордим

238 132

5 922

8

Община Червен бряг

485 782

25 904

14

2. Териториални и поземлени ресурси.
Структурата на поземлените ресурси в Общината е представена в таблица 2.
Таблица 2. Структура на поземлените ресурси в община Долна Митрополия към
2013г.
Видове територия

Територия по
вид (дка)

Относителен дял
%

Общо

674 897

100

1. Общо земеделска:

586 000

86.83

2. Горска.

45 799

6.79

3. Населени места и други урбанизирани
територии.

21 225

3.14

4. Водни течения и водни площи.

15 473

2.30

5. За добив на полезни изкопаеми.

1 559

0.23

6. За транспорт и инфраструктура.

4 841

0.71

3. Климат и природни ресурси.
3.1. Климат.
4
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Община Долна Митрополия заема територия с типичен умереноконтинентален климат. Тук лятото е горещо, а зимата студена. Ниската надморска
височина и равнинния характер на релефа на север създава предпоставки за
свободно преминаване на въздушни маси от север и северозапад с континентален и
океански характер. Най – студеният месец е януари, със средномесечна температура
– 0,8°С. Най-топлият месец е юли, със средномесечна температура – 24,8°С.
Средната годишна температура в района е 12,36° С. В тази част на Дунавската
равнина се проявява една от най – големите за България средногодишни
температурни амплитуди - – 25,2°С.
Средногодишните суми на валежите на територията на общината са около 550
мм/м² . В северните части на общината, по крайбрежието на река Дунав се
наблюдава честа мъгливост, относително висока влажност на въздуха и др.
3.2. Релеф.
Във физико-географско отношение Община Долна Митрополия заема част от
Дунавската равнина и долините нареките 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.
3.3. Почвено разнообразие.
Основен природен ресурс, с който общината разполага е почвеното богатство.
Почвеното разнообразие е голямо и типично за Дунавската равнина. Най-широко
разпространени са карбонатните и типични черноземи, излужени и оподзолени
черноземи, глинест кафяв до тъмно кафяв льос. Често срещани са льосовидни и
глинесто-песъкливи сиви горски почви и сиво-кафяви горски почви. На места се са
изразени слабо каменисти кафяви горски почви и рендзини. Поради наличието на
богата хидрографска мрежа е високо наличието на делувиални и алувиалноделувиални – ливадни почви. На места черноземите са с деградирала структура
поради неефективно използване. Не са регистрирани засолени и вкислени земи и
почви на територията на общината. Почвите в района се отличават с високо
естествено плодородие и в съчетание умерено-континенталния климат, се създават
благоприятни предпоставки за интензивно развитие на земеделски дейности, като
отглеждане на зърнени, зеленчукови, овощни, технически, маслодайни и фуражни
култури и лозя.
3.4. Полезни изкопаеми.
Общината е сравнително бедна на полезни изкопаеми. Сред подземните
природни богатства общината се ограничават в няколко кариери за пясък, глина и
баластриери по теченията на реките Искър и Вит, с обща площ от 28 дка.
3.5. Водни ресурси.
Територията на община Долна Митрополия се характеризира с висок воден
потенциал. В хидрографско отношение територията на общината спада към басейна
на р. Дунав и влажните зони по нея. Въпреки, че реката не в непосредствена близост
до по-голямата част на общината, тя има изключително важно значение за
развитието на стопанството (земеделие, риболов, индустрия, транспорт, туризъм).
Откъм воден потенциал общината е облагодетелствана с богата хидрографска
мрежа. Нейната територия включва в себе си реките Искър, Вит, Гостилска, язовир
Вълчовец и други по-малки микроязовири и водоеми. Водите им се използват за
напояване, риболов и добив на инертни материали. Водните площи са заемат общ
5
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терен от 15738 дка. В това число реките заемат 12233 дка, язовирите и водоемите 1755 дка, останалите са езера, блата и рибарници. Освен гореспоменатите
съществуват къси и малки рекички с дъждовно подхранване, които се пълнят основно
през пролетта.
Състоянието на хидрографската мрежа, в компилация с посочените
климатични условия в района благоприятствуват отглеждането на зърнени, някои
технически (слънчоглед) култури, зеленчукови култури, захарно цвекло, лозата и др. в
равнинната част, овощия, горска и тревна растителност на юг. В землището на село
Горна Митрополия е открит минерален извор. Въпреки това, Община Долна
Митрополия се счита за бедна на находища на минерални води.
3.6. Флора и фауна.
Флората на територията на община Долна Митрополия е представена от
дървесна храстовидна растителност, пасища и ливади. Общината е сравнително
бедна на горски масиви. Тук преобладават представителите на широколистната
растителност. Най-чести представители са тополата и акациите, които се отглеждат
за промишлени нужди. Също добре разпространени са дъб, липа, върба и други. В
земеделските територии горите и полезащитните пояси заемат 23 559 дка.
Държавният горски фонд заема площ от 21 936 дка. Защитените видове територии и
обекти в общината са 6 броя. Защитените дървесни видове са 14 на брой.
Животинският свят в рамките на общината е типичен за този край на България.
Негови представители са зайци, чакали, диви прасета, катерица, златка, белка,
сърни, пор, язовец, полевка, врана, фазан, пъдпъдък, яребица, гугутка, врабец,
ластовица, щъркел, патици, влечуги, насекоми и др. Често в границите на общината
гнездят белия щъркел, къдроглав пеликан и др. Във водните басейни се срещат:
клен, шаран, каракуда, щука, сом, кротушка, мряна, платика и др.
3.7. Природно защитени зони.
На територията на община Долна Митрополия са разположени три защитени
зони – BG0000181 „река Вит“; BG0000335 „Карабоаз“; BG0000613 „Искър“ и по
смисъла на Закона за биологичното разнообразие.
От Европейската екологична мрежа Натура 2000 в обхвата на община Долна
Митрополия попадат части от защитени зони по Директивата за опазване на дивите
птици /Директива 79/409/ЕЕС/ и две защитени зони по Директивата за опазване на
природните местообитания и дивата флора и фауна /Директива 92/43/ЕЕС/.
4. Културно-историческо наследство.
Културното наследство в община Долна Митрополия е представено от
археологически, исторически, архитектурно-строителни и художествени обекти, както
и от природните ценности, народните традиции и културните обичаи. В община
Долна Митрополия са обявени 32 археологически, исторически, художествени и
архитектурно-строителни обекта обявени за недвижими културни ценности, от които 4
са с категория „национално значение“. Културното наследство в общината е
концентрирано в Рибен, Подем, Ореховица и Байкал като в тях се намират
недвижими културни ценности с категория „национално значение“. Те свидетелстват
за историята, бита и културното развитие на местното население.
Римският лимес /Danubius limes Romana/ e оказал силно влияние върху
развитието и културната идентичност на общината. По това време градовете по река
Дунав се развиват като крепости и изпълняват преобладаващо отбранителни
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функции. Едни от най-значимите в региона са седалището на римския флот
Сексагинта Пристас /Русе/, основан от император Веспасиан, крепостта „Нове“ /край
Свищов/ и старият римски град „Улпия Ескус“ /село Гиген/.
Археологическите разкрития показват богато културно наследство. В някои от
населените места в общината са открити останки от антични некрополи, антични
селища – в местността Сухия геран, югоизточно от село Божурище са намерени части
от римски път, за който се твърди, че е пътят, свързвал Ескус с Филипопол –
Карпатите с Бяло море и е минавал през Ад Тупеа /Рибен/ със Сторгозия /Плевен/.
Първите поселища в обхвата на територията на община Долна Митрополия са от
тракийско време, населявани от племената – трери, ундикензи и трибали.
От епохата на Римската империя са останали праисторически селища в
местността „Селище“ – Palatium – североизточната част на село Байкал около 100
дка, I в пр. н. е. На запад от град Palatium се намира некропол, в който са открити
саркофази с богат култов инвентар. В близост до с. Байкал има следи от две
непроучени селища, където е намерен глинен съд от II-III в. с изображение на
човешко лице, който днес е експониран в историческия музей в град Плевен, както и
бронзов меч от бронзовата епоха съхраняващ се в Националния археологически
музей в град София. Улпия Ескус – древноримският град е разположен на изток от
село Байкал на 3 км. в местност „Градище“ близо до село Гиген. Античният град е
добре проучен и са установени границите му. Разкрити са голяма част от
укрепителната система, част от града, разкрити са и монументални административни
и култови сгради, както и главна улица и форума, градската канализация, част от
монументалната обществена сграда с отоплителна инсталация-хипокауст. Открита е
и мозайка с театрална сцена от комедията „Ахейци“ от Менандър, храмът на богиня
Фортуна. Атрактивно за туристите е и музеят с лапидариум в близост до античния
град.
В териториалния обхват на общината недвижими културни ценности с
архитектурна и художествена стойност са разположени както следва: град Тръстеник
– църква „Успение Богородично“, село Оряховица – църква „Свети Симеон Стълпник“,
село Рибен – църква „Свети Никола“, село Горна Митрополия – църква „Света
Троица“, село Ставерци – църква „Света Параскева“ и в село Гостиля – църква
„Пресвето сърце Исусово“ и Банашката къща.
Археологически недвижими културни ценности:
с. Байкал – сравнително ново село, изградено над античния град Палациум:
Праисторически селища – м. Захмет, м. Ямандидол, м. Широк дол и м.
Селище, Антични некрополи – вдясно от пътя за Гиген и на запад от Палациум,
Античен паметник – до Дунавския град, Античен водопровод – над селото,
Антични селища – м. Захмет и м. Широки дол, Римски път – югоизточно от
селото и южно от селото, Средновековни селища – м. Зехмет и м. Ямандидол.
с. Биволаре – средновековни селища – м. Чепинци и Средновековен каптаж –
м. Чепинци.
с. Божурица - Село Божурица е старо, средновековно селище. В турски
документи от средата на XV век то е регистрирано като тимар на охраната на
Никополската крепост под името Кацамуница: Римски път – м. Сухия геран,
Средновековно селище – м. Дръмката, Средновековен некропол – м.
Новачане.
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с. Брегаре – Антична крепост – Калето, Античен некропол – на левия бряг на р.
Искър.
с. Гостиля - Село Гостиля е заселено през 1890г. от българи преселници от
Банат. Изградено е над старо, късноантично селище: Антично селище – в
центъра на селото, Античен некропол – на южния край на селото,
Средновековен некропол – до свинарниците.
с. Комарево – Праисторическо селище – м. Припека и Осойна, Антично селище
– м. Припека и Осойна, Античен некропол – м. Припека и Осойна, Антично
селище – вляво от пътя за с. Крета, Античен некропол – в чертите на с.
Комарево.
с. Ореховица - Село Ореховица е старо, средновековно селище, регистрирано
в турски документи от средата на XV век под името Раховица като тимар към
крепостта Хлуник (неустановена за момента крепост в близост до Никопол),
като мезра Раховица към зеамета Плевен, като тимар Раховица, който участва
във военни походи. Антична крепост – Калето, Антично селище – м. Ченгене
сарай, Античен каптаж и водопровод – м. Царевец.
с. Подем – Мъртвица – Антична сграда – в района на селото, Античен некропол
– в югозападните райони на селото.
с. Рибен – Аd putea, Рибене, Рибне – Село Рибен е старо средновековно
селище, регистрирано в турски документи от средата на XV век като зеамет от
хасовете на Никополската крепост под името село Рибене. Праисторическо
селище – Такарско, в м. Над езерото, Антична крайпътна станция и крепост –
Аd putea, Античен некропол – м. Пукалица, Антично селище – м. Царевец,
Античен некропол – м. Царевец, м. Девичина могила, Антично селище – м.
Девичина могила, м. Голяма усойна.
с. Славовица – Антично селище – м. Совата, Антична каменоделна – м.
Манастира.
с. Ставерци - Село Ставерци е старо средновековно селище, документирано
под същото име или под името Иставриче и Иставерче в регистрите за войнуци
към крепостта Нийболу от XVI-XVII век: Антична крепост Калето, Антично
селище, Античен некропол и гробница.
гр. Тръстеник - Тръстеник е старо средновековно селище, регистрирано в
турски документи от средата на XV век, като тимар под същото име –
Тръстеник към крепостта Хлуник (неустановена в близост до Никопол):
Антично селище – м. Щърбашки геран, м. Парцелите, Античен некропол – м.
Парцелите, м. Четирите могили.
Исторически паметници: В памет на загиналите при последния бой за Плевен
руски войни от 18 пехотен Волгородски полк в Руско – турската освободителна война
е издигнат паметник –братска могила намиращ се в гр. Долна Митрополия.
В центровете на гр. Долна Митрополия и село Горна Митрополия е издигнат
паметник – обелиск на Пирогов. През 2005г. е открит в гр. Долна Митрополия
паметник на загиналите в Балканската, Междусъюзническата, първата и втората
Световни войни. В село Рибен - архитектурен паметник-пирамида на загиналите във
войните през 1912-1913 г. и паметна плоча на загиналите от с. Рибен в Първата
световна война. В с. Ставерци, с. Подем, с. Ореховица и град Тръстеник са
8

Доклад за извършена междинна оценка на ОПР на община Долна Митрополия
Януари 2017г.

издигнати - архитектурно-скулптурни паметници на загиналите във войните през
1912-1913 и 1915-1918 г.
Нематериалното културно наследство в общината е представено от народните
традиции и културните обичаи. Важни обекти на културната инфраструктура и
средище на културата и просветната дейност в населените места са читалищата. В
тях се провеждат културни дейности – традиционни празници, самодейни театрални
постановки, фестивали и др.
5. Селищна мрежа.
Община Долна Митрополия обхваща общо 16 населени места, в т.ч. два града
и 12 села.
Съгласно категоризацията на общините, община Долна Митрополия попада в
четвърта категория. Категоризацията на населените места в Общината е
представена в таблица 3.
Таблица 3. Категоризация на населените места в община Долна Митрополия
ЕАКТТЕ
Населено място
Категория
с. Байкал
02227
6
с. Биволаре
03993
6
с. Божурица
05013
6
с. Брегаре
06210
7
с. Горна Митрополия
16345
5
с. Гостиля
17364
7
гр. Долна Митрополия
22215
4
с. Комарево
38145
5
с.
Крушовене
40195
5
с. Ореховица
53655
5
с. Победа
56865
6
с. Подем
57025
5
с. Рибен
62596
6
с. Славовица
67012
6
с. Ставерци
68607
5
гр.
Тръстеник
73359
4
II. Състояние на местната икономика.
1. Обща характеристика.
Община Долна Митрополия се намира в Северозападния район от ниво 2,
който изостава по икономически параметри, както спрямо останалите райони в
страната, така и спрямо районите в Европа. Проблемите на района продължават да
се задълбочават и без целенасочена външна подкрепа, те трудно биха могли да се
решат.
Произведеният БВП на област Плевен за 2011 г. е 1559 млн лв., като показва
ръст от 6,5% спрямо предходната година, като прирастът е близък до този на
страната – 6.8%. Като цяло, област Плевен и област Враца са най-добре
развиващите се области в района. По БВП на човек от населението, област Плевен
се нарежда на второ място след област Враца (8361 лв/ч), ноизостава далеч след
средното за страната: 10248 лв/ч.
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Икономиката на общината се определя от ХВП, 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. Този икономически профил се е сформирал на база
природните ресурси, местоположението на общината, транспортните й връзки и
историческото й развитие.
Икономиката в общината се развива предимно от малки и средни предприятия.
Това от 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 като
засилващата се демографска криза, така и нарушената възрастова структура на
населението, в следствие на която намалява населението в трудоспособна възраст.
Чуждестранните преки инвестиции за 2011 г. в общината са 1934.6 хил. евро
като имат тенденция за завишаване в сравнение с предходната година и
представляват 11% от ЧПИ в областта. Разходите за придобиване на ДМА към края
на 2011 г. се равняват на 48421 хил. лв, което представлява 16.7% от разходите в
областта. Придобиването на дълготрайни материални активи има голямо значение от
гледна точка на обновяването на наличната амортизирана материална база,
увеличаване на производителността на труда и качеството на производството.
Приблизително 200 милиона евро е чуждестранната инвестиция, направена с
изграждането на фотоволтаичния парк в с. Победа.
2. Икономическо развитие по сектори.
Селско стопанство:
Селското стопанство има важно значение за развитието на икономиката на
общината. Благоприятните природо-климатични условия и традициите в този отрасъл
са предпоставка за развитие на земеделието. Основното направление за развитие
на земеделието, това е растениевъдството. Обработваемата земя в землищата на
община Долна Мирополия към 2013 г. е 422 957 дка, което е 62.66% от общата площ
на общината. Тази стойност за областта е 86 %. Наблюдава се тревожна тенденция
на намаляване на обработваемата площ спрямо 2000 г. със 12 449 дка. Това налага
вземане на мерки за стимулиране на селското стопанство. Зърнопроизводството е
традиционно приоритетно направление. Добре развити са зеленчукопроизводството и
отглеждането на трайни насаждения: лозя и овощни градини. От отглежданите
култури най-разпространена е пшеницата, следвана от слънчогледа и царевицата.
Отглеждат се още ечемик, рапица и овес. Произведената селскостопанска продукция
се използва като суровина в местната преработвателна промишленост. Средните
добиви в селското стопанство постепенно се покачват в сравнение с 2004 година.
Покачват се също и средните добиви от декар, като пшеницата от 345 тона от декар
през 2004 нараства на 451 тона през 2011/2012 г. Добивите от царевица също се
покачват като за 2011/2012 г. достигат до 408 тона/дка (в сравнение с 389 през 2004
г.). Добивите на слънчоглед също се растат. Като година с добри добиви от всички
култури се откроява 2010/2011г.
Необходимо е да се подобри състоянието
хидромелиоративните мрежи и съоръжения.

на

хидротехническите

и

Животновъдството в община Долна Митрополия също е застъпено, като се
отглеждат свине, овце, кози, по-малко птици. Биволи в общината вече почти не се
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отглеждат. Силно развито е пчеларството като в общината има общо 10 305 пчелни
семейства към 2012г. Преобладаващи са дребните производители, които са
предимно частни лица, малко са регистрираните фирми. За последните 8 години
броят на отглежданите животни е силно намалял като най-драстична е разликата в
броя на свинете (намалели с почти 75%), овцете и козите (намалели почти двойно) и
говедата. Нараства единствено броят на птиците и пчелни семейства. Тези
тенденции се запазват и задълбочават за последните 10 години. Производителите на
птици в общината са 4, като се отглеждат предимно бройлери, отглеждат се също и
пуйки и патици. Производителите на свине са трима.
Промишленост:
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 промишлеността, леката
промишленост, застъпено е и машиностроенето. Промишлените предприятия на
територията на общината са общо 33 на брой, като 10 от тях са в ситуирани в гр.
Долна Митрополия, 6 в с. Тръстеник, 3 в с. Горна Митрополия по 2 в с. Комарево, с.
Крушовене и 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, дървообработване и производство на мебели и др.
Действащите промишлени предприятия в общината са:
„Българска захар” ЕООД - Производство на захарни изделия;
„Българска захар 2002” ЕАД - Производство на захарни изделия;
”Евамел” ЕООД - Производство на мелничарски продукти;
“Грос мебел” гр. Тръстеник - Мебели за домашно обзавеждане;
Слънчев дар” ЕООД гр. Долна Митрополия – произвежда комбинирани фуражи
за животновъдството;
„Веспа Трико” ЕООД - Шивашки услуги и др.
Туризъм:
На територията на община Долна Митрополия няма изградени хотели и
почивни домове. Също така няма атракционни заведения и информационнорекламни центрове. Голяма част от средствата за подслон и местата за настаняване
на територията на общината имат нужда от ремонт. Основно местата за настаняване
се намират в село Байкал, което го определя като основна туристическа дестинация и
курортно селище в общината. Общият брой на легла за настаняване е около 85 от
които 60 легла са в село Байкал. Прилежащите острови стопанисвани от
Министерството на земеделието и горите са 3 на брой и са отдадени на концесия за
10 години на частна фирма, която ги ползва за ловен туризъм. На островите
преобладаващи дървесни видове са топола и върба.
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III. Развитие на социалната сфера и човешките ресурси.
1. Демографско развитие и тенденции.
1.1. Брой и динамика на населението.
По данни от НСи, населението на Общината към 31.12.2015г. наброява 18
755души или 7.44% от населението на област Плевен. По брой население, община
Долна Митрополия се нарежда на 3-то място в Областта.
Таблица 4. Брой население за периода 2011-2015г.
Години
Население на община Долна
Митрополия
2011г.
19 973 жители
2012г.
19 580 жители
2013г.
19 294 жители
2014г.
18 990 жители
2015г.
18 755 жители
Източник: НСИ
Фигура 1. Динамика на населението за периода 2011-2015г.

Динамика на населението за периода 20112015г.
20904
19973
19580
19294

18990
18755

2010г.

2011г.

2012г.

2013г.

2014г.

2015г.

Източник: НСИ

За разглеждания период, населението на Общината е намаляло с 2 149 души
По данни на НСИ, 37.45% от населението на Общината е съсредоточено в гр.
Тръстеник и гр. Долна Митрополия, а 62.55% от населението е съсредоточено в
селата.
За разглеждания период 2010-2015г. в Общината са родени общо 893 деца,
като най-много са родени през 2014г. – 195 деца и най-малко през 2012г. – 157 деца.
Броят на починалите жители за периода 2010-2015г. е общо 2 478 като най-висок е
броя на починалите през 2011г. – 550 души и най-нисък през 2013г. – 431 души.
Данните са представени във фигура 2.
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Фигура 2. Раждаемост и смъртност в община Долна Митрополия за периода 20102015г.

Източник: НСИ

От представената графика е видно, че броят на живородените и починалите за
анализирания период са с относително постоянни величини с малки вариации.
В резултат на представените данни, всяка година от разглеждания период се
характеризира с отрицателен естествен прираст на населението в Общината, като
най-неблагоприятната му абсолютна стойност е регистрирана през 2011г.
1.2. Структура на населението.
1.2.1. Възрастова структура на населението.
Възрастовата структура на населението в община Долна Митрополия към за
периода 2011-2015г. по данни на НСИ е представена в следната таблица.
Таблица 5. Възрастова структура на населението в община Долна Митрополия за
периода 2011-2015г.
2011г.
Население в под
– трудоспособна
възраст
Население в
трудоспособна
възраст
Население в
надтрудоспособна
възраст

2012г.

2013г.

2014г.

2015г.

Брой
2772

Отн.дял

Брой

Отн. дял

Брой

Отн. дял

Брой

Отн. дял

Брой

Отн. дял

13.88%

2710

13.84%

1373

14.13%

2734

14.40%

2716

14.48%

9741

48.77%

9726

49.67%

5304

49.64%

9437

49.69%

9365

49.93%

7460

37.35%

7144

36.49%

2733

36.23%

6819

35.91%

6674

35.59%

Източник: НСИ

От представените данни е видно, че за разглеждания период се наблюдава
малък ръст на населението в под и над трудоспособна възраст и намаляване дела
на населението в над-трудоспособна възраст. 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.
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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.
1.2.2. Полова структура на населението.
Половата структура в община Долна Митрополия се характеризира с малък
превес на жените над мъжете: съотношението към 2015г. е 48.83% мъже и 51.17%
жени.
1.2.3. Образователна структура на населението.
По отношение на образователната структура на населението, прави
впечатление, че делът на хората с висше образование в общината е значително под
средните показатели за страната и областта. Относителният дял на хората със
средно образование също е по-нисък от показателите за страната и областта. Делът
на хората със завършено основно, начално или незавършено образование е много
висок (52,58% от населението на община Долна Митрополия).
Данните от последното преброяване на НСИ през 2011г. са представени в
следната таблица:
Таблица 6.
Висше
РБългария
Област
Плевен
Община
Долна
Митрополия

Средно

Основно

19.57
16.12

43.39
45.76

23.09
24.46

Незавършено
начално
7.79
12.41

6.3

39.72

36.38

16.2

Като цяло, образователната структура на населението в Общината през 2011г.
е неблагоприятна и се характеризира с нисък дял на населението с висше
образование и относително висок дял на населението с образование по-ниско от
основното.
1.2.4. Етническа структура на населението.
Населението от българска етническа група представлява 90,3% от
населението на общината (които са посочили своята етническа принадлежност). На
второ място се подрежда ромска етническа група с 6,2% от населението.
Община Долна Митрополия слабо се отличава по отношение на етническата
структура от тази на област Плевен. В процентно отношение, българската етническа
група е над средните стойности за страната (84,79%) и е близка до стойността за
област Плевен (91,4). Делът на турската етническа група е незначителен. Ромската
етническа група се отличава с по-висок процент от средния за страната (4,87%) и
областта (4,14%). В населени места на територията на общината, където
преобладава население от ромската етническа група, е необходимо да се обърне
сериозно внимание на мерките за тяхното ефективно включване в обществените
14
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процеси, осигуряване на адекватен достъп до образование и др., чрез които да се
създадат условия за ефективно решаване на социално-икономическите проблеми,
породени от маргинализирането на тази етническа общност.
2. Заетост и доходи на населението.
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.
Данните са представени в следната таблица:
Таблица 7.

Общо

Икономически активни
Общо

Заети

Безработни

Икономически
неактивни

България

5027901

3282740

2789660

493080

1745161

Област Плевен

174495

107641

89282

18359

66854

Община Долна
Митрополия

11305

5575

4328

1247

5730

В т.ч.
отговорили

9407

4797

3778

1019

4610

Българска

8385

4468

3603

865

3917

Турска

304

109

73

36

195

Ромска

649

182

71

111

467

Друга

35

21

17

4

14

Не се
самоопределят

34

17

14

3

17

Разпределението на заетите по икономически отрасли е представено в
следната таблица:
Таблица 8.
Икономическа дейност

Брой заети

Селско, горско и рибно стопанство

628

Добивна промишленост

35

Преработваща промишленост

1132

Производство и разпределение на електрическа и
15
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топлинна енергия и на газообразни горива
Доставяне на води; канализационни услуги,
управление на отпадъци и възстановяване

67

Строителство

314

Търговия; Ремонт на автомобили и мотоциклети

611

Транспорт, складиране и пощи

165

Хотелиерство и ресторантьорство

119

Създаване и разпространение на информация и
творчески продукти; далекосъобщения

21

Финансови и застрахователни дейности

20

Операции с недвижими имоти

17

Професионални дейности и научни изследвания

40

Административни и спомагателни дейности

125

Държавно управление

452

Образование

279

Хуманно здравеопазване и социална работа

162

Култура, спорт и развлечение

25

Други дейности

70

Дейности на домакинства като работодатели;
недиференцирани дейности на домакинства по
производство на стоки и услуги за собствено
потребление

5

Дейности на екстериториални организации и
служби

3

Непосочена

9

От разпределението на заетите лица по икономически дейности е видно, че
най-много 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.
Равнището на безработицата в община Долна Митрополия, представляващо
дела на безработните от активните лица, е 23,8%. Към 31.12.2012г. регистрираните
безработни лица в община са 1328 бр.
16

Доклад за извършена междинна оценка на ОПР на община Долна Митрополия
Януари 2017г.

Безработните жени са 666, което представлява 50,15% от безработните лица
за общината. Структурата на безработицата при жените показва, че 38,1% от тях са
на възраст над 50 години, 66,8% са без специалност и професия, 59,9% от
безработните жени са с основно и по-ниско образование, а 35,4% от жените са
продължително безработни.
Безработните младежи до 29 години в община Долна Митрополия са 276 души,
което представлява 20,8% от регистрираните безработни в общината. Структурата на
безработицата при младежите показва, че 51,8% от тази група са жени, 65,9% са без
специалност и професия, 56,8% от безработните младежи са с основно и по-ниско
образование, а 22,1% от младежите до 29 г. са продължително безработни.
Регистрираните безработни лица с намалена трудоспособност са 37 души или
2,8% от всички безработни от общината.
Трайно безработните лица с продължителност на регистрация над 1 година са
423 души или 31,96% от всички безработни лица в общината, от които:
Безработните с престой на пазара на труда от една до две години са 202 души
или 15,2% от всички безработни;
Безработните с престой на пазара на труда над 2 години са 221 души или
16,6% от всички безработни;
55,79% от продължително безработните са жени;
72,6% от продължително безработните са без специалност и професия;
49,6% от продължително безработните са с основно и по-ниско образование.
3. Образование.
Образователната инфраструктура в община Долна Митрополия включва 7
детски градини и 9 учебни институции:
Детски заведения:
 в гр. Долна Митрополия - ОДЗ "Здравец";
 гр. Тръстеник - ОДЗ "Щастливо детство";
 с. Божурица - ЦДГ "Божур";
 с. Горна Митрополия - ОДЗ "Незабравка";
 с. Комарево - ЦДГ „Бреза“;
 с. Крушовене - ЦДГ "Кокиче";
 с. Ореховица - ЦДГ "Слънце";
 с. Ставерци - ЦДГ "В. Иванов"
Училища:
СОУ"Васил Априлов”, гр. Долна Митрополия;
СОУ "Евлоги Георгиев“, гр. Тръстеник;
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ОУ "Христо Ботев", с. Божурица;
ОУ "Св. св. Кирил и Методий“, с. Горна Митрополия;
ОУ „Христо Ботев”, с. Комарево;
ОУ „Климент Охридски”, с. Крушовене;
ОУ „Христо Смирненски”, с. Ореховица;
ОУ „Св.св. Кирил и Методий”, с. Ставерци.
В община Долна Митрополия функционира и едно специално училище –
Средно професионално възпитателно училище Христо Ботев, разположено в с.
Победа. СПВУИ “Христо Ботев” е единственото в страната възпитателно училище за
момичета и девойки с девиантно поведение. В училището се обхващат всички
образователни степени.
4. Здравеопазване.
Здравното обслужване в общината е представено от един медицински център
„Медицински център I – Долна Митрополия” ЕООД
- с общински обхват.
Специализираната медицинска помощ се осъществява от квалифицирани
медицински кадри. Общината е отдала под наем кабинети на общо практикуващи
лекари. Доболничната помощ се осигурява от общопрактикуващи лекари. Лекарските
практики към 2013г. са общо 15 на брой. В част от селищата има разкрити
стоматологични кабинети. Общият брой на стоматолозите е 10, като те са на
индивидуални практики. В областта на детското и ученическо здравеопазване община
Долна Митрополия осигурява необходимите условия, като включва яслени групи в
обединените детски заведения, кадрово осигурени с 8 медицински сестри, и
училищните здравни кабинети, кадрово осигурени със 7 медицински сестри.
5. Социално подпомагане
Социалните услуги, които се предоставят от община Долна Митрополия са
следните:
 Домашен социален патронаж
Домашният социален патронаж /ДСП/ е форма на дългосрочно или краткосрочно
предоставяне на услуги в общността, която се финансира от общинския бюджет,
дарения и хуманитарни помощи, спонсорство и осъществяване на проекти, свързани
с дейността. Социалната услуга е мобилна и обхваща всички 16 населени места в
община Долна Митрополия. Съществуват три кухни майки - в гр. Долна Митрополия, в
с. Подем и в с. Крушовене. Материалните бази и в трите кухни са остарели и се
нуждаят от ремонтни дейности.
 Клуб на пенсионера и хора с увреждания
В община Долна Митрополия функционират 16 клуба по селища, като форма
на социална интеграция. Този вид социална услуга е финансирана от общинския
бюджет, от спонсорство и от събирания членски внос от членовете в клубовете.
 Център за обществена подкрепа
В град Долна Митрополия през 2012г. е открит Център за обществена подкрепа
с капацитет 30 места, като делегирана държавна дейност. Центърът за обществена
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подкрепа е комплекс от социални услуги предназначени за деца и семейства с цел
предотвратяване на изоставянето на децата и настаняването им в специализирани
институции, превенция на насилието и отпадане от училище, деинституционализация
и реинтеграция на деца, обучение в умения за самостоятелен живот и социална
интеграция на деца от институции, консултиране и подкрепа на семейства в риск,
оценяване, обучение и подкрепа на приемни родители и осиновители.
 Приемна грижа
Дирекция “Социално подпомагане” Долна Митрополия, съвместно с община Долна
Митрополия и Центъра за обществена подкрепа в гр. Долна Митрополия работят за
по-добро и качествено предоставяне на социалната услуга в общността – Приемна
грижа. Местоположение на социалната услуга е във всички населени места в
териториалния обхват на община Долна Митрополия.
 Личен асистент
Общият брой на личните асистенти в община Долна Митрополия е 54 бр. Те са
назначени по трудови договори на четири часов и шест часов работен ден.
Обслужваните лица са 42 бр. възрастни, а 12 бр. деца. Предоставянето на този вид
социална услуга се реализира чрез Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския
социален фонд.
 Кабинет за семейно планиране
Кабинета за семейно планиране е съвместна дейност на Българската асоциация по
семейно планиране и сексуално здраве гр. Плевен и Община Долна Митрополия за
предоставяне на здравни услуги на уязвими групи от жители на общината. Основните
дейности на този вид социална услуга в общността е консултиране на младежи,
родители и бъдещи родители относно превенция на нежелана бременност, подкрепа
и закрила на бременността и „Училище за бременни”. Този вид социална услуга е
мобилна.
 Проект „Да подадем ръка”
Основната цел на проекта, реализиран по Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси” 2007-2013, схема „Помощ в дома” съфинансиран от Европейския
социален фонд на Европейския съюз, е създаване на звено за услуги в домашна
среда.
 Дом за стари хора:
На територията общината, като специализирана институция функционира „Дом
за стари хора” в с. Горна Митрополия. Капацитет е 20 броя, от които 10 броя мъже и
10 броя жени.
6. Култура.
В гр. Долна Митрополия функционира Музей на въздухоплаването, създаден
през 1983г., чиято сграда се намира в сградата на бившето Военновъздушно училище
„Георги Бенковски“, Експозиционното пространство конструктивно е разделено на три
зали, в които са представени експонати от музейната колекция на бившето
Военновъздушно училище, от Стаята на воинската слава на поделение 24870 –
Каменец и материали, постъпили като дарения от приятели на музея. Музейният
комплекс включва и външна експозиция, в която са представени реални макети на
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самолетите УМиГ-15, МиГ-17, МиГ-21, L-29, както и ЗРК „Двина”, разположени около
Дома на културата и в района на централната алея.
На територията на община Долна Митрополия функционират 16 народни
читалища (във всяко населено място), както следва:
Читалище
НЧ „Пробуда- 1925г.”
НЧ „Пробуда – 1927г.”
НЧ „В.Левски- 1911г.”
НЧ „Христо Ботев- 1924г.”
НЧ „Г.Раковски”
НЧ „Искра- 1923г.”
НЧ „Просвета- 1927г.”
НЧ „Наука- 1905г.”
НЧ „Саморазвитие- 1887г.”
НЧ „Отец Паисий”

Населено място
с. Байкал
с. Биволаре
с. Божурица
с. Брегаре
с. Гостиля
с. Горна Митрополия
гр. Долна Митрополия
с. Комарево
с. Крушовене
с. Ореховица

НЧ „Зора – 1990г.”
НЧ „Пробуда – 1907г.”
НЧ „Х.Георгиев-1915г.”
НЧ „Д.Благоев – 1926г.”
НЧ „В. Левски- 1898г. ”
НЧ „Неофит Рилски- 1872г.”

с. Победа
с. Подем
с. Рибен
с. Славовица
с. Ставерци
гр. Тръстеник

7. Спорт.
Спортна инфраструктура (футболни игрища) има изградена във всички
населени места без с. Гостиля, като в гр. Долна Митрополия те са две. Към
училищата в общината има изградени спортни секции.
Регистрираните спортни клубове са основно по футбол: ФК “Ботев” – гр. Долна
Митрополия, ФК “Спартак” - с. Божурица, но в последните години сред учениците се
популяризира спортът хокей на трева. Регистрирани са отбори има в СОУ „Евлоги
Георгиев“ гр. Тръстеник и ОУ „Климент Охридски“ с. Крушовене.
На територията на общината ежегодно се организират редица спортни събития
и състезания, които стимулират и активизират извършаване на спортна дейност сред
местното население, особено сред младите.
IV. Ифраструктурно развитие, свързаност и достъпност на територията.
1. Транспортна инфраструктура и достъпност на територията.
Община Долна Митрополия е разположена на територия, през която минава
Транс-Европейски коридор номер 7 – р. Рейн — р. Майн — р. Дунав. В
непосредствена близост е и главен път E83, част от европейската пътна мрежа,
осигуряваш връзката между Бяла (Област Русе) – Плевен – Ябланица – Ботевград –
София. Комбинацията от всички видове транспорт в общината – воден, въздушен,
железопътен и автомобилен е сериозно преимущество за развитието на икономиката,
туризма и другите отраслови сектори в района.
Републиканската пътна мрежа е представена от второкласни и третокласни
пътища - II-11, III-118 Гулянци – Подем – Долна Митрополия – ( о.п. Плевен – Луковит
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), III-137 Кнежа – Гостиля – Ставерци – Крушовене ( Оряхово – Гиген ) и III-3004 ( О.п.
Плевен – Луковит ) Опанец – Долна Митрополия – Тръстеник – Оряховица ( Ставерци
– Крушовене ).
Второкласният път II-11 е с нарушена асфалтова настилка особено в участъка
от с. Крушовене – грн. Оряхово. Републиканският път III-118 се нуждае от
рехабилитация в цялото си протежение на територията на общината. Участъкът от
път III-137, Брегаре – грн. Искър е друга зона за рехабилитация от републиканската
пътна мрежа в границите на общината. Състоянието на път III-3004 е задоволително,
като от ремонт се нуждае отсечката Тръстеник – Долна Митрополия.
Общата дължина на общинската пътна мрежа възлиза на 109,1 км.
Съществуващата общинска пътна мрежа се нуждае в по-голямата си част от
рехабилитация на асфалтовото покритие. Уличната мрежа е добре развита и покрива
нуждите на населението.
1.2. Железопътен транспорт.
През територията на община Долна Митрополия преминава железопътен
транспорт, като мрежата е по-слабо развита от средните стойности за гъстота на жп
мрежата са под тези за страната. Дължината на жп линиите е 23км, с 1 брой коловози
и 5 броя Ж.П гари, като обслужваните населени места са : гр. Долна Митрополия, с.
Биволаре, с. Победа, с. Божурица, с. Подем, с. Рибен и с. Комарево.
1.3. Воден транспорт.
Община Долна Митрополия е свързана с река Дунав чрез път PVN1040 (II-11)Байкал-пристанище Байкал. Необходими са инвестиции в инфраструктурата и
модернизацията на пристанищните съоръжения, като към момента те са остарели и
недобре развити.
1.4. Въздушен транспорт.
Летателна дейност се извършва на военното летище Долна Митрополия, но не
се използва за пътнически цели.
2. ВиК инфраструктура.
2.1. Водоснабдителна инфраструктура.
Община Долна Митрополия използва услугите на дружество „В и К” ЕООД – гр.
Плевен за водоснабдяването на населението и промишлеността. Долна Митрополия
се водоснабдява преди всичко посредством тръбни кладенци и дренажи в терасата
на р. Вит. Всички населени места от общината са водоснабдени. В село Славовица,
гр. Долна Митрополия и др. през летните месеци при засушаване се налага режим на
питейната вода.
Селище

Водоизточници

Местоположение

Дебит

Качество

Байкал

Каптаж

„Главата“

6,6 л/сек.

Годна за пиене

Байкал

Тръбен кладенец

16,0 л/сек.

Годна за пиене

– 2 бр.

„Паметниците“

Подем

Шахтов кладенец

„Полимерстрой“

10,0 л/сек.

Годна за пиене

Рибен

Каптаж

„Езерото“

40,0 л/сек.

Годна за пиене
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Дренаж

Г. Митрополия

Шахтов кладенец

„Езерото“

1,0 л/сек.

Годна за пиене

8,3 л/сек.

Годна за пиене

5 - л/сек.

Годна за пиене

9,0 л/сек.

Годна за пиене

+ 4 бр. тръбни
кладенци
Г. Митрополия

Шахтов кладенец
– 2 бр.

Д. Митрополия

Дренаж

Под

язовир

„Вълчовец“
Д.Митрополия

Шахтов кладенец

Под язовир

7,6 л/сек.

Годна за пиене

Оряховица

Дренаж

„Царевец”

8,0 л/сек.

Годна за пиене

Славовица

Дренаж

“Манастира”

2,0 л/сек.

Годна за пиене

Славовица

Дренаж

“Семистан”

8,4 л/сек.

Годна за пиене

Тръстеник

Каптаж

3,8 л/сек.

Годна за пиене

Тръстеник

Дренаж – 2 бр.
Шахтови
кладенци
Дренаж + шахтов
кладенец
3 бр. Шахтови
кладенци

“Щърбашки геран” 1
„Щърбашки геран“ 2

6,0 л/сек.

Годна за пиене

„Щърбашки геран“
–3
„Геранчетата“

4,2 л/сек.

Годна за пиене

15,6 л/сек.

Годна за пиене

Тръстеник
Д. Митрополия
– Тръстеник

Водопроводната мрежа е изградена в голям процент от етернитови тръби,
които са силно амортизирани и водят до загуби на питейна вода, влошени хигиенни
качества на водата, поради което необходима допълнителна подмяна на тръбите с
качествени полиетиленови тръби за ограничаване загубата на водните ресурси.
Загубите на вода през годините са на постоянно високо ниво.
Община Долна Митрополия е включена в съвместен проект с община Плевен
за „Интегриран воден цикъл Плевен – Долна Митрополия”, работата по който
продължава. По оперативна програма „Околна среда“, общината участва и с два
проекта: „Канализационна и водопроводна мрежа на град Тръстеник, помпена
станция и довеждащ колектор” и „Водопроводна и канализационна мрежа на гр.
Долна Митрополия и довеждащ колектор”.
2.2. Канализационна инфраструктура.
Не са изградени канализационни мрежи на територията на община Долна
Митрополия. Изключение прави ВВВУ „Г. Бенковски“ – гр. Долна Митрополия, които
заустват отпадъчните си води, чрез канализационна мрежа, в колектора на гр.
Плевен, който ги отвежда в пречиствателната станция на с. Божурица.
3. Енергийна инфраструктура.
Електроснабдяването на община Долна Митрополия се осъществява от
Националната
енергийна
система,
като
електропреносната
и
електроразпределителната мрежа и съоръженията към нея се стопанисват,
поддържат
и
реконструират
от
„ЧЕЗ
Разпределение
България"
АД.
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Електрозахранването на общината се извършва от районна
„Електрозахранване“ АД – Плевен в гр. Тръстеник с мощност 50 MVA.

подстанция

Община Долна Митрополия разполага с разработена и приета програма
енергийна ефективност, като общият стремеж при изпълнението на ПЕЕ
намаляването на разходите за енергия в общинския бюджет. Чрез система
енергийно ефективни мерки ще позволи да се осигурят свободни средства
решаване на други обществени проблеми. Ще се подобрят комфорта и качеството
енергийните услуги. Ще се постигне съществено намаляване на замърсяване
околната среда.

за
е
от
за
на
на

На територията на общината има изградени две фотоволтаични централи в
землищата на град Долна Митрополия и село Подем. Има възможност за
оползотворяване на отпадъците от селското стопанство за производство на
биогорива, който не е оползотворен.
4. Газопреносна мрежа.
Общината попада към обособена територия Мизия, като фирма „Черноморска
технологична компания“ АД предвижда газификацията на град Долна Митрополия и
поетапно на други населени места. Фирмата разполага от 2009г. с лиценз за
осъществяване на дейност за разпределение на природен газ за срок от 35 години.
Към момента мрежата е слабо развита, но след изпълнението и на трите етапа
заложени в проекта на „Черноморска технологична компания“ АД, ще осигури
възможността от включването на голям брой битови и стопански клиенти.
5. Комуникационна мрежа.
Общината разполага с достатъчен брой пощенски станции – 16 на брой, за
снабдяването на населението с пощенски услуги. Телефонните услуги също са добре
развити. Цифрово покритие на БТК с автоматичен достъп към националната и
международната съобщителната мрежа е осигурено във всички населени места.
Покритието на всички мобилни оператори е по цялата територия на общината. Три
интернет доставчика осъществяват дейност на територията на Община Долна
Митрополия.
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V. Основни изводи в резултат на анализа на промените в социално икономическия профил на община Долна Митрополия.
Основните изводи в резултат на анализа на промените в социално икономическия профил на община Долна Митрополия са следните:
1. Община Долна Митрополия обхваща общо 16 населени места, в т.ч. два града
и 12 села. Съгласно категоризацията на общините, община Долна Митрополия
попада в четвърта категория.
2. Населението на община Долна Митрополия към 31.12.2015г. наброява 18 755
души, което представлява 7.44% от населението на област Плевен.
3. За периода 2011-2015г. се наблюдава малък ръст на населението в под и над
трудоспособна възраст и намаляване дела на населението в надтрудоспособна възраст. Делът на населението в трудоспособна възраст е
значително по-нисък от показателите за област Плевен и страната.
4. За периода 2007-2013г. 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.
5. Равнището на безработицата в община Долна Митрополия, представляващо
дела на безработните от активните лица, е 23.8%. Към 31.12.2012г.
регистрираните безработни лица в община са 1328 броя.
6. 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.
7. Образователната структура на населението в Общината е неблагоприятна:
делът на хората с висше образование в общината е значително под средните
показатели за страната и областта. Относителният дял на хората със средно
образование също е по-нисък от показателите за страната и областта. Делът
на хората със завършено основно, начално или незавършено образование е
много висок (52.58% от населението на община Долна Митрополия).
8. Образователната инфраструктура в община Долна Митрополия включва 7
детски градини и 9 учебни институции. В община Долна Митрополия
функционира и едно специално училище – Средно професионално
възпитателно училище Христо Ботев, разположено в с. Победа. СПВУИ
“Христо Ботев” е единственото в страната възпитателно училище за момичета
и девойки с девиантно поведение.
9. Здравното обслужване в общината е представено от един медицински център
„Медицински център I – Долна Митрополия” ЕООД - с общински обхват.
Специализираната медицинска помощ се осъществява от квалифицирани
медицински кадри. В областта на детското и ученическо здравеопазване
община Долна Митрополия осигурява всички необходими условия.
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10. Отлично ниво на предоставяните социални услуги в общината.
11. Културната дейност в Общината през 2015г. се развива от общо 16 на брой
читалища.
12. Развита спортна инфраструктура. На територията на общината ежегодно се
организират редица спортни събития и състезания, които стимулират и
активизират извършаване на спортна дейност сред местното население,
особено сред младите.
13. Селското стопанство има важно значение за развитието на икономиката на
общината. Благоприятните природо-климатични условия и традициите в този
отрасъл са предпоставка за развитие на земеделието. Основно направление
за развитие на земеделието е растениевъдството.
14. Най-добре застъпени са хранително-вкусовата промишлеността, леката
промишленост, застъпено е и машиностроенето. Промишлените предприятия
на територията на общината са общо 33 на брой
15. Няма развита туристическа инфраструктура. Необходимо е да се използват
възможностите за различни форми на туризъм, въз основа на богатото
културно-историческо наследство на Общината.
16. Община Долна Митрополия е разположена на територия, през която минава
Транс-Европейски коридор номер 7 – р. Рейн — р. Майн — р. Дунав. В
непосредствена близост е и главен път E83, част от европейската пътна
мрежа, осигуряваш връзката между Бяла (Област Русе) – Плевен – Ябланица –
Ботевград – София. Комбинацията от всички видове транспорт в общината –
воден, въздушен, железопътен и автомобилен е сериозно преимущество за
развитието на икономиката, туризма и другите отраслови сектори в района.
17. Добра енергийна и комуникационна инфраструктура.
18. Всички населени места в Общината са водоснабдени, но водопроводната
мрежа е амортизирана. Не са изградени канализационни мрежи на
територията на община Долна Митрополия.
РАЗДЕЛ II. ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ
НА ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ С ОБЛАСТНИТЕ, РЕГИОНАЛНИТЕ И
НАЦИОНАЛНИТЕ СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ.
Планът за развитие на Община Долна Митрополия е разработен в
съответствие с националната законова рамка на регионалното развитие и на
регионалната политика, и по-специално с изискванията на Закона за регионалното
развитие, Законите за общинските бюджети, за местното самоуправление и местната
администрация и други. Отчетени са и конкретните указания и изисквания на
Министерството на регионалното развитие при разработването на планове за
общинско развитие.
При формулирането на основните цели и приоритети на Плана за развитие на
община Долна Митрополия са отчетени основните постановки и приоритети на
Националните планове за икономическо и регионално развитие, за развитието на
земеделието и селските райони, Националната стратегия за регионално развитие,
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както и на Плановете за развитие на Северозападния район за планиране и на
област Плевен.
В тази част от Междинната оценка е оценена степена на съответствие на
Общинския план за развитие на община Долна Митрополия за периода 2014-2020г. с
областните, регионалните и националните стратегически документи.
1. Степен на съответствие на визията на община Долна Митрополия с
областните, регионалните и националните стратегически документи.
В табличен вид е направена съпоставка между визията за развитие на община
Долна Митрополия и визията за развитие на РБългария, съгласно Националната
стратегия за регионално развитие на Република България за периода 2012-2022г.;
визията за развитие на Северозападен район, съгласно Регионален план за развитие
на Северозападния район за периода 2014-2020г. и визията за развитие на област
Плевен, съгласно Областната стратегия за развитие на област Плевен за периода
2014-2020г.
Таблица 9. Съответствие на визията на община Долна Митрополия с
областните, регионалните и националните стратегически документи.
Визия за развитие на
община Долна
Митрополия, съгласно
Общинския план за
развитие за периода
2014-2020г.

Визия за
развитие на
РБългария,
съгласно
Националната
стратегия за
регионално
развитие на
Република
България за
периода 20122022г.

Община
Долна
Митрополия
ще
се
развива като вътрешно
интегрирана
териториална
единица,
осигуряваща
адекватни
условия за динамизиране
на
развитието
и
постигане на устойчив и
балансиран растеж на
икономиката
в
Североизточната
периферия
на
Плевенският
агломерационен ареал.

Българските
райони
–
привлекателни
за
живеене,
ефективно
използващи своя
потенциал
за
постигане
на
устойчив растеж,
създаване
на
нови
работни
места, бизнес и
туризъм,
със
съхранено
природно
и
културно
Чрез
ефективна наследство.
капитализация на своите
сравнителни предимства,
ресурси и потенциали,
към
хоризонта
на
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Визия за
развитие на
Северозападен
район, съгласно
Регионален план
за развитие на
Северозападния
район за периода
2014-2020г.

Визия за
развитие на
област Плевен,
съгласно
Областната
стратегия за
развитие на
област Плевен за
периода 20142020г.

Северозападен
район преодолява
същественото
социално
икономическо
изоставане
и
сериозните
структурни
и
демографски
проблеми
чрез
подходящи
инвестиции
в
свързваща
инфраструктура и
укрепване
на
потенциала
за
растеж,
създаващи
предпоставки за
догонващо
развитие
в

Област Плевен икономически и
земеделски
център
на
Дунавския
регион,
функционално и
териториално
интегриран
със
съседните
области,
социално
приобщаващ
и
стабилен,
с
изградена
инфраструктура и
добра
транспортна
достъпност,
с
осигурена защита
на природното и
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програмният
период
общината ще предлага
конкурентни условия за
живот,
бизнес
и
просперитет на местната
общност.

национален
европейски
мащаб.

и културно
наследство.

Основните центрове в
рамките на общината,
градовете
Долна
митрополия и Тръстеник,
ще се развиват като
вторични
вътрешноагломерационни
опорни
центрове, чрез
които ще се осигурят
необходимите условия за
приобщаващ растеж на
останалата
част
на
общината.
Извод: От направената съпоставка става видно, че визията за развитие на
община Долна Митрополия е актуална и съгласувана с актуализираните
стратегически документи за регионално развитие на ниво държава, район за
планиране и област.
2. Степен на съответствие на приоритетите на община Долна Митрополия с
областните, регионалните и националните стратегически документи.
Стратегическата част на Общинския план за развитие на община Долна
Митрополия се състои от стратегически цели, приоритети към всяка цел и мерки за
развитие, като към всяка мярка са посочени конкретни дейности за изпълнение.
В табличен вид е направена съпоставка между приоритетите за развитие на
община Долна Митрополия и приоритетите за развитие на РБългария, съгласно
Националната стратегия за регионално развитие на Република България за периода
2012-2022г.; приоритетите за развитие на Северозападен район, съгласно
Регионален план за развитие на Северозападния район за периода 2014-2020г. и
приоритетите за развитие на област Плевен, съгласно Областната стратегия за
развитие на област Плевен за периода 2014-2020г.
Таблица 10. Съответствие на приоритетите на Общинския план за развитие на
община Долна Митрополия за периода 2014-2020г. с областните, регионалните и
националните стратегически документи.
Приоритети за
развитие на община
Долна Митрополия,
съгласно Общински
план за развитие за
периода 2014-2020г.

Приоритети за
развитие на
РБългария, съгласно
Националната
стратегия за
регионално развитие
на Република
България за периода
2012-2022г.

Приоритети за
развитие на
Северозападен район,
съгласно Регионален
план за развитие на
Северозападния район
за периода 2014-2020г.

27

Приоритети за развитие
на област Плевен,
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Стратегическа цел 1
Стимулиране
на
развитието
на
икономическа
среда,
насърчаваща
предприемаческия
дух,
свободна
конкуренция
и
развит пазар.

Икономическо
сближаване
в
европейски,
национален
и
вътрешнорегионален
план чрез развитие
на
собствения
потенциал
на
районите и опазване
на околната среда.

Развитие
на
конкурентноспособна
икономика
чрез
развитие
на
собствения потенциал
на СЗР.

Икономически растеж
чрез
ревитализиране
на
традиционните
икономически отрасли
и
увеличаване
на
секторната
конкурентоспособност
и заетост.

Стратегическа цел 2
Подобряване
качеството средата в
общината
и
повишаване
привлекателността й
като
туристическа
дестинация.

Социално
Съхранение
и Постигане на социално
сближаване
и развитие на човешкия сближаване, укрепване
намаляване
на капитал.
и развитие на човешкия
регионалните
капитал.
диспропорции
в
социалната
сфера
чрез създаване на
условия за развитие
и
реализация
на
човешкия капитал.
Стратегическа цел 3

Повишаване
на
административния
капацитет
и
подобряване
на
териториалното
сътрудничество.

Териториално
сближаване
и
развитие
на
трансграничното,
междурегионалното
и
транснационалното
сътрудничество.

Подобряване
териториалната
устойчивост
свързаност.

на Развитие на модерна
инфраструктура,
и висококачествени
комунални услуги и
подобрени условията
на
живот
в
урбанизирана среда.

Стратегическа цел 4
Балансирано
териториално
развитие
чрез
укрепване
на
мрежата от градове центрове,
подобряване
свързаността
в
районите
и
качеството
на
средата
в
населените места.

Съхраняване
на
природното и културно
наследство
за
бъдещите поколения.
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Извод: Стратегическите цели на Общинския план за развитие са разработени
в съответствие с приоритетите на Областната стратегия за развитие, Регионалния
план за развитие и националните документи за стратегическо планиране, като се
базират на визията за местно развитие и анализа на социално-икономическото
развитие на община Долна Митрополия. На таблица 10. може да бъде проследена
съгласуваността и сходството между документите, като Общинския план за развитие
на община Долна Митрополия прилага на по-ниското териториално ниво
националните политики и политиките на Северозападен район за планиране и област
Плевен, като същевременно ги допълва, отчитайки териториалните особености и
специфики.
РАЗДЕЛ III. ОЦЕНКА НА ПЪРВОНАЧАЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА
ОПР НА ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ И ОЦЕНКА НА СТЕПЕНТА НА ПОСТИГАНЕ
НА ЗАЛОЖЕНИТЕ ЦЕЛИ.
1. Кратък преглед на стратегическата част на ОПР на община Долна Митрополия
за периода 2014-2020г.
Стратегическата част на документа включва дефинирана визия за развитието
на община Долна Митрополия, стратегическа цели, приоритети, мерки и конкретни
дейности за реализация.
Визията на Общината е дефинирана като:
Община Долна Митрополия ще се развива като вътрешно интегрирана
териториална единица, осигуряваща адекватни
условия за динамизиране на
развитието и постигане на устойчив и балансиран растеж на икономиката в
Североизточната периферия на Плевенският агломерационен ареал. 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
вътрешноагломерационни опорни центрове, чрез които ще се осигурят необходимите
условия за приобщаващ растеж на останалата част на общината.

Дефинирани са следните стратегически цели, приоритети, мерки и дейности за
реализация:
Таблица 11. Приоритети и мерки за развитие на ОПР
Стратегическа цел 1: Стимулиране на развитието на икономическа среда,
насърчаваща предприемаческия дух, свободна конкуренция и развит пазар
Приоритет 1.1: Постигане на конкурентноспособна, динамична и рентабилна местна
икономика, реализираща местните потенциали и предимства развит пазар
Мярка
Програма/проект към мярката
Мярка1.1.1.: Подкрепа за развитието на  Разработване и прилагане на целева
частния сектор, на основата на МСП
общинска програма за насърчаване и
подкрепа развитието на МСП;
 Провеждане на регулярни срещи с
бизнеса
за
информиране
относно
общински проекти.
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 Подпомагане
на
утвърдените
предприятия в общината чрез общинска
стратегия за промотиране, маркетинг и
реклама на общинският бизнес;
 Създаване на бизнес асоциация в
общината;
 Създаване на бизнес справочник в
интернет страницата на общината;
 Организиране на годишна
среща за
развитието на местния бизнес с акценти
върху иновациите.
 Използване на възможностите на ОП
„Иновации и конкуретноспособност“ и
Стратегия за прилагане на ИТИ в СЗР от
ниво 2
Мярка
1.1.2.:
Подпомагане  Разработване и прилагане на Общинска
предоставянето на бизнес услуги,
програма
за
популяризиране
на
свързани със стартиране на нов бизнес
данъчните преференции и облекчения,
и/или създаването на нови работни
които могат да се ползват при наемане на
места
лица от определени рискови групи на
пазара на труда;
 Организирането
и
прилагането
на
дейности
по
посредничество
и
улесняване
предоставянето
на
разрешителни, достъп до стопанска
площ;
 Създаване на център за подкрепа на
малък и среден бизнес.
 Организиране на обучения за стартиране
на бизнес
 Създаване на „Старт-ъп“ център в
община Долна Митрополия
Мярка 1.1.3.: Подпомагане създаването  Организиране на взаимодействия между
на мрежи от предприятия, работещи в
централните власти, общината, местния
близки сфери (и по-специално в
бизнес,
местни
и
национални
сферата
на
хранително-вкусовата
организации, свързани със сектора;
промишленост),
като
основа
за  Създаване на консултантски звена и
създаване на клъстери
центрове;
 Подготовка на програми за развитие на
клъстери;
 Обмяна на опит, иновационни практики и
технологии чрез участие на общината в
проекти по ТГС и Транснационално
сътрудничество
(ИНТЕРРЕГ
и
Югоизточна Европа)
Приоритет 1.2: Стимулиране развитието на земеделието с оглед повишаване
добавената стойност на продукцията и затваряне цикъла на агробизнеса
Мярка
Програма/проект към мярката
Мярка
1.2.1.:
растениевъдството

Развитие

на  Стимулиране на създаването на мрежа
за консултации и обмяна на опит за
млади фермери
чрез иницииране на
регулярен форум;
 Насърчаване
на
производителите,
занимаващи се със зърнопроизводство
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чрез оказване на специализирана помощ;
 Усвояване на изоставени земи и
увеличаване на средния размер на
обработваемите
участъци
за
увеличаване на площите с насаждения;
 Разработване
на
проекти
за
преработване
на
земеделската
продукция;
 Изграждане
и
експлоатация
на
специализирана инфраструктура: Зърнен
терминал с прилежащи складови площи
при с. Байкал.
Мярка
1.2.2.:
Развитие
на  Подкрепа
на
животновъдите
за
животновъдството
увеличението на броя на животните и
повишаване на продуктивни показатели в
животновъдството;
 Насърчаване на развъдната дейност чрез
стимулиране на развъдни организации и
фермери, непосредствени участници в
развъдния процес;
 Обучения за млади фермери.
Мярка 1.2.4.: Стимулиране развитието  Изготвяне и прилагане на Стратегия за
на биоземеделие
развитие на устойчиво земеделие в
община Долна Митрополия, където да се
направи анализ и оценка на текущата
ситуация и да се разработи стратегическа
рамка за развитието на устойчиво
земеделие на база на местните ресурси;
 Обмяна на опит и добри практики и
популяризиране на биоземеделието чрез
организиране
на
територията
на
общината на форум и борса
за
представяне на биопродукти от български
и чуждестранни производители;
 Организиране на рекламна кампания на
биопродуктите, произведени в общината;
 Създаване на Общински АгроБио бизнесцентър.
Приоритет 1.3: Привличане на инвестиции
Мярка
Програма/проект към мярката
Мярка 1.3.1.: Приличане на инвестиции  Създаване
и
промотиране
на
чрез установяване на трайни бизнес
специализиран
интернет
портал
и
партньорства
инвестиционен профил на общината
 Изготвяне на план за устройство и
развитие на индустриална зона в гр.
Долна Митрополия;
 Отделяне и регулиране на общински
терени за привличане на стратегически
инвеститори;
 Подкрепа
за
създаването
на
партньорства с бизнеса в страната чрез
организирано участие на общинският
бизнес в международни, национални и
регионални бизнес форуми;
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 Организиране на форуми и срещи в
община Долна Митрополия;
Мярка 1.3.2.: Стимулиране на ПЧП и

инициативи за икономическо развитие
 Създаване
на
бизнес-консултативен
съвет с представители на бизнеса,
бизнес
асоциации и академичната
общност;
 Развитие
на
публично-частните
партньорства и на бизнес организациите,
работещи в подкрепа на местния бизнес.
Стратегическа цел 2: Подобряване качеството средата в общинатаи повишаване
привлекателността й като туристическа дестинация
Приоритет 2.1: Подобряване състоянието и развитие на инфраструктурата
Мярка
Програма/проект към мярката
Мярка
2.1.1:
Разширяване
и  Ремонт на уличната мрежа в община
модернизация на местната транспортна
Долна Митрополия;
инфраструктура пътна мрежа,  Подобряване при необходимост на
публичен транспорт
експлоатационното
състояние
на
общинската пътна мрежа;
 Подобряване на достъпността с градски
транспорт до общинският и областен
център в рамките на агломерационният
ареал
 Изграждане на велоалеи.
Мярка
2.1.2:
Подобряване
на  Продължаване
на
дейностите
по
водоснабдяването и канализацията и
рехабилитация на водопроводната мрежа
пречистването на отпадните води в
за намаляване на загубите на вода –
проблемни населени места и квартали
реконструкция
на
съществуващите
съоръжения и изграждане на нови;
 Водоснабдяване
на
неводоснабдени
райони;
 Продължаване на изграждането на
канализационната мрежа в общината и
изграждане
на
съоръжения
за
пречистване на отпадни води;
 Разширяване
на
системата
от
водоизточници в общината с оглед
решаването на проблема с дефицитите
на водни количества за битови и
производствени цели
Мярка
2.1.3:
Подобряване
на  Ремонт, подобряване на материалната
състоянието и МТБ на образователната,
база и оборудването в училищата в
здравната, социалната, културната и
общината;
спортна инфраструктура в общината
 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
социалните
заведения;
 Ремонт
на
читалищни
сгради
и
модернизиране на библиотеките в
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общината;
 Възстановяване/обновяване на спортната
инфраструктура;
 Адаптиране на обществени сгради за
достъп на хора с увреждания;
 Устройване,
облагородяване
и
поддръжка на гробищните паркове.
Мярка
2.1.4.:
Подобряване
на  Газификацията
на
град
Долна
енергийната ефективност на база
Митрополия;
използването
на
алтернативни  Енергийно
саниране на големите
източници на енергия
обществени сгради;
 Разработване
на
демонстрационен
проект по програма „Хоризонт 2020“ за
енергийно
независима
обществена
сграда, генерираща 0-ви емисии и
отпадъци
 Внедряване на модели за ползване на
алтернативни източници на енергия в
общинските сгради – училища, детски
заведения, сгради на общината и др.;
Приоритет 2.2.: Подобряване качеството на и достъпа до образованието и
създаване на благоприятна среда за реализация на младото поколение
Мярка
Програма/проект към мярката
Мярка
2.2.1.:
Информационно  Осигуряване на компютри и достъп до тях
обезпечаване на учебните заведения и
на всеки ученик;
разширяване
на
извънкласни
и  Провеждане
на
обучения
по
извънучилищни форми на заниманията
информационни
технологии
сред
на деца и младежи
учителите.
 Разширяване
на
извънкласните
и
извънучилищни форми за привличане на
интереса на децата към училището и
знанието;
 Създаване на клубове по интереси.
 Насърчаване на практикуването на
различни видове спорт при децата;
 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  Организиране
и
провеждане
на
младото поколение към професии от
професионално насочване на всеки
местно значение и професии с трудова
ученик;
Разработване
на
учебни
реализация
програми,
преодоляващи
несъответствията между изграждащите
от образованието умения и нуждите на
пазара на труда;
 Организиране на форми за развитие на
творческите таланти.
Приоритет 2.3.: Подобряване качеството на социалните услуги и интегриране на
групи в социална изолация и малцинствени групи
Мярка
Програма/проект към мярката
Мярка 2.3.1.: Поддържане качеството на  Разработване/актуализиране на програми
за интегриране на групи в социална
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социалните услуги и създаване на нови

Мярка 2.3.2.: Обучение и квалификация
на възрастни, на трайно безработни и
на
други
лица
от
групите
в
неравностойно положение на пазара на
труда и провеждане на активна
политика в пазара на труда

Мярка
2.3.3.
Ограничаване
безработицата
и
повишаване
икономическата
активност
населението

на
на
на

изолация и малцинствени групи;
 Усъвършенстване на съществуващите
социални услуги в общината;
 Създаване на нови социални услуги;
 Изграждане на дневни центрове и домове
за възрастни хора;
 Обучения
за
придобиване
на
професионална
квалификация
и
преквалификация, съобразено с нуждите
на пазара на труда;
 Предлагане на обучения за придобиване
на знания и умения за създаване на
собствен
бизнес,
повишаване
на
мениджърските умения и др.;
 Програма за обучения и квалификация
на роми;
 Провеждане
на
активна
общинска
политика в пазара на труда, ориентирана
към заетост на рисковите групи и на
групите в неравностойно положение по
отношение на достъпа до заетост.
 Повишаване качеството на услугите в
сферата на заетостта;
 Осигуряване на възможност за нов старт
на лицата, останали без работа;
 Насърчаване усвояването на нови
знания, професии и умения през целия
живот;
 Реализиране на програми за трудова
реинтеграция.

Приоритет 2.4.: Опазване на околната среда
Мярка
Мярка 2.4.1.: Запазване чистотата
атмосферния въздух

Програма/проект към мярката

на  Разработване и прилагане на стимули за
насърчаване на газоснабдяването на
домакинствата,
за
намаляване
използването на твърди горива за битови
нужди;
 Увеличаване на затревените площи и
ликвидиране на потенциални източници
на прахови емисии.

Мярка 2.4.2.: Рационално управление и  Задоволяване на нуждите от питейна
ползване на водните ресурси
вода на селата, които имат недостиг на
вода,
чрез
търсене
на
нови
водоизточници;
 Възстановяване
и
поддържане
на
язовири;
 Информиране на обществеността за
състоянието
на
водните
ресурси,
начините и методите за пестеливо
използване на водата.
Мярка

2.4.3.:

Подобряване  Периодично почистване на депото в гр.
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управлението на битовите и строителни
Долна Митрополия; Поддържане на
отпадъците чрез предотвратяване или
площадките в селищата за депониране
ограничаване
на
тяхното
вредно
на биоразградимите отпадъци;
въздействие върху човешкото здраве и  Бракуване и подмяна на амортизираната
околната среда
обслужваща техника с високоефективна;
 Почистване на локални замърсявания с
битови отпадъци около населените места
в община Долна Митрополия;
 Подобряване
и
разширяване
на
системата за разделно събиране на
опаковки и отпадъци от опаковки в
общината;
Мярка
2.4.4.:
Опазване
и  Изграждане и поддържане на база данни
популяризиране на биоразнообразието
за защитените обекти на територията на
общината;
Подобряване
на
информираността
и
повишаване
активността на обществото за опазване
на биологичното разнообразие;
 Създаване на условия за по-ефективно
обучение и образование за опазване на
биологичното разнообразие.
Мярка
2.4.5.:
Развитие
на  Разработване на ОУП на общината
урбанизираните територии, зелената  Разширяване на обхвата на териториите,
система и възстановяване и опазване
осигурени с цифров кадастър
на зелените площи в общината
 Опазване и поддържане на зелената
система в общината като цяло, големите
и малките паркове в общината;
 Въвеждане
на
системност
в
провеждането на основните дейности по
поддържане на зелената система: нови
засаждения, зацветяване, поддръжка на
фитосанитарното
състояние
на
дървесната
растителност,
коситба,
поливане, растителна защита и т.н.;
Приоритет 2.5. : Развитие на туризма
Мярка
Програма/проект към мярката
Мярка 2.5.1.: Консервация, опазване,  Реставриране, опазване и адаптиране на
експониране
и
повишаване
на
недвижимите културни ценности на
атрактивността на природно културното
територията на общината и терените
наследство.
около тях;
 Интегриране на културното наследство в
стратегиите и ОУПО Долна Митрополия;
 Разработване на карта на недвижимите
културни ценности на територията на
общината;
 Устройство, експониране и подобряване
атрактивността
на
туристическите
ресурси и хинтерланд;
 Подобряване
на
достъпността
до
туристическите атракции;
 Участие
в
разработването
и
предлагането на обща туристическа
дестинация „Вия Траяна“ с общините
Гулянци, Плевен, Ловеч и Троян;
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Мярка
2.5.2.:
Развитие
на
туристическите
продукти,
туристическото
предлагане
и
различните форми на туризъм – еко,
ловен
и
риболовен,
културен,
конгресен, бизнес и селски

 Развитие на общата и специализирана
туристическа инфраструктура.
 Създаване на общински бранд
 Създаване на интегрирани и тематични
туристически продукти.
 Стимулиране
развитието
на
настанителната база и обслужващите
дейности
(включително
обектите
общественото хранене) чрез използване
на възможностите на ОП и Стратегията
за прилагане на ИТИ в СЗР
 Създаване на туристически културно –
информационен център;
 Създаване на база данни за региона с
подробна информация за ресурсите,
атракциите
и
възможностите
за
алтернативен туризъм в общината.
 Привличане
на
наши
и
чужди
инвеститори
за
изграждане
на
туристическата инфраструктура;
 Утвърждаване на културните събития и
фестивали в общината и подпомагане
организирането на нови;
 Подпомагане
организирането
на
национални празници, изложби, концерти,
театрални и шоу програми
 Разработване и прилагане на общинска

Мярка 2.5.3: Развитие на цялостна
маркетингова
политика
за
популяризиране на община Долна
Разработване и разпространение на
Митрополия
като
туристическа
рекламни материали
дестинация
 Подкрепа
и
презентиране
на
възможностите за развитие на туризъм в
околностите на Долна Митрополия;
 Представяне на туристически борси;
 Организиране на информационни турове.
Стратегическа цел 3: Повишаване на административния капацитет
и подобряване на териториалното сътрудничество
Приоритет 3.1.: Подобряване на капацитета на служителите в общината
Мярка
Програма/проект към мярката

Мярка 3.1.1.: Усилване на капацитета и  Обучения на служители за подготовка и
подобряване
координацията
за
управление на проекти;
управление
на
средства
от  Подготовка на подходящи проекти за
структурните фондове на ЕС на местно
кандидатстване за финансиране;
ниво и изграждане на партньорство
 Проучване на добрите практики от други
български общини;
 Търсене на стимули за служителите на
общинската администрация да участват
активно в изпълнението на проектите;
 Участие на представители на общините в
мониторинга за използване на средствата
от структурните фондове на ЕС;
 Фокус на подготвяните проекти върху
приоритетите на ОПР.
Приоритет 3.2. Стимулиране на местните партньорства, трансграничното и
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международно сътрудничество
Мярка

Програма/проект към мярката

Мярка 3.2.1.: Създаване и утвърждаване  Създаване на условия за междуобщинско
на трайни връзки със съседните
коопериране с цел кандидатстване и
общини за съвместна работа и участие
управление на проекти от фондовете на
в
проекти
и
развитие
на
ЕС и предоставяне на услуги от общ
трансграничното
и
международно
интерес на участващите общини;
сътрудничество
 Участие/ организиране на форуми за
обмяна на опит и добри практики между
общините;
 Участие в проекти по програмите за
трансгранично сътрудничество;
 Създаване
на
условия
за
сътрудничеството с подходящи общини
членки на ЕС и общини извън ЕС;
 Участие в съвместни проекти за обмяна
на опит и добри практики.

2 Оценка на първоначалните резултати от изпълнението на ОПР и оценка
степента на постигане на заложените цели.
2.1. Оценка на първоначалните резултати от изпълнението на ОПР.
Оценката е изготвена на база предоставени от община Долна Митрополия Годишни доклади за наблюдение изпълнението на Общинския план за 2014г., 2015г.
и Отчет за изпълнение на Програмата за управление на Кмета на община Долна
Митрополия за 2016г., както и Програми за реализация на Плана за 2014г., 2015г. и
2016г.
2.1.1. Оценка на първоначалните резултати от изпълнението на предвидените
мерки по Стратегическа цел 1: Стимулиране на развитието на икономическа
среда, насърчаваща предприемаческия дух, свободна конкуренция и развит
пазар.
Стратегическата цел вкл. 3 приоритета с подробно описани мерки и дейности
за изпълнение.
По Приоритет 1.1: Постигане на конкурентноспособна, динамична и рентабилна
местна икономика, реализираща местните потенциали и предимства
Мярка 1.1.1.: Подкрепа за развитието на частния сектор, на основата на МСП
За периода 2014-2016г. са положени значителни усилия 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.
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.
Мярка 1.1.2.: Подпомагане предоставянето на бизнес услуги, свързани със
стартиране на нов бизнес и/или създаването на нови работни места
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За привличането на потенциални инвеститори са промотирани свободни
терени и сгради – общинска собственост. Организирани и проведени са редица
информационни срещи с представители на бизнеса за запознаването им с
възможностите за финансиране от фондовете на ЕС и с изпълнението на общински
инфраструктурни проекти. Оказана е и помощ от страна на местната власт
разработването на проекти по различни европейски и национални програми.
Мярка 1.1.3.: Подпомагане създаването на мрежи от предприятия, работещи в
близки сфери (и по-специално в сферата на хранително-вкусовата
промишленост), като основа за създаване на клъстери
Като стъпка в посока за насърчаване на предприемаческия дух и създаване на
консултантски звена и центрове, в края на 2015г., е одобрен за финансиране проект
по ПРСР, мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“, подмярка 19.1. „Помощ
за подготвителни дейности“ за създаване на Местна инициативна група.
Безвъзмездната финансова помощ по проекта е в размер на 58 674.90 лв. Проектът е
реализиран през 2016г., в резултат на който е учредено и регистрирано Сдружение с
нестопанска цел „Местна инициативна група Долна Митрополия - Долни Дъбник“.
Водещ партньор в проекта е община Долна Митрополия. Проведени са редица
информационни мероприятия от страна на местната власт, насочени към
представителите на бизнеса, неправителствените организации и други институции с
цел популяризиране на подхода ЛИДЕР и ВОМР - информационни семинари на теми
свързани с учредяването и дейността на МИГ; работни и информационни срещи за
консултиране на общността при разработването на Стратегията за местно развитие;
обучения на представители на партньорите и на местни лидери на теми свързани с
прилагане на Стратегията за местно развитие, функции и отговорности на МИГ и др.;
обществени обсъждания на разработваната стратегия. В резултат на всичко това е
разработена Стратегия за местно развитие, която основна цел е насочена към
устойчивото развитие на територията чрез повишаване на конкурентоспособността на
селското стопанство, увеличаване на заетостта и разнообразяване на дейностите в
неземеделския сектор, инвестиции в публична и социална инфраструктура. Предстои
изготвената Стратегия да бъде представена за одобрение и финансиране от страна
на МЗХ и ДФЗ.
По Приоритет 1.2: Стимулиране развитието на земеделието с оглед повишаване
добавената стойност на продукцията и затваряне цикъла на агробизнеса
Мярка 1.2.1.: Развитие на растениевъдството
През 2016г. приключват всички процедури по съгласуване на Общия
устройствен план за територията на община Долна Митрополия. Разработеният план
и изготвените към него документи са съгласувани с всички институции, приети са от
Експертния съвет по устройство на територията и след изтичане на
законоустановените срокове за тяхното обявяване ще бъдат внесени за одобрение в
Общинския съвет.
Положени са значителни усилия от страна на Общината 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 2016г. са реализирани редица частни инвестиции –
най вече в областта на селското стопанство.
Мярка 1.2.2.: Развитие на животновъдството
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През 2016г. приключват всички процедури по съгласуване на Общия
устройствен план за територията на община Долна Митрополия. Разработеният план
и изготвените към него документи са съгласувани с всички институции, приети са от
Експертния съвет по устройство на територията и след изтичане на
законоустановените срокове за тяхното обявяване ще бъдат внесени за одобрение в
Общинския съвет.
Положени са значителни усилия от страна на Общината 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 2016г. са реализирани редица частни инвестиции –
най вече в областта на селското стопанство.
Мярка 1.2.4.: Стимулиране развитието на биоземеделие
През 2016г. приключват всички процедури по съгласуване на Общия
устройствен план за територията на община Долна Митрополия. Разработеният план
и изготвените към него документи са съгласувани с всички институции, приети са от
Експертния съвет по устройство на територията и след изтичане на
законоустановените срокове за тяхното обявяване ще бъдат внесени за одобрение в
Общинския съвет.
Положени са значителни усилия от страна на Общината 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 2016г. са реализирани редица частни инвестиции –
най вече в областта на селското стопанство.
По Приоритет 1.3: Привличане на инвестиции
Мярка 1.3.1.: Приличане на инвестиции чрез установяване на трайни бизнес
партньорства
За привличането на потенциални инвеститори през разглеждания период са
промотирани свободни терени и сгради – общинска собственост. Организирани и
проведени са редица информационни срещи с представители на бизнеса за
запознаването им с възможностите за финансиране от фондовете на ЕС и с
изпълнението на общински инфраструктурни проекти.
Мярка 1.3.2.: Стимулиране на ПЧП и инициативи за икономическо развитие
За разглеждания период не са извършвани дейности по мярката, поради липса
на подходящи възможности за финансиране на предвидените дейности.
2.1.2. Оценка на първоначалните резултати от изпълнението на предвидените
мерки по Стратегическа цел 2: Подобряване качеството средата в общината и
повишаване привлекателността й като туристическа дестинация.
Стратегическата цел вкл. 5 приоритета с подробно описани мерки и дейности
за изпълнение.
По Приоритет 2.1: Подобряване състоянието и развитие на инфраструктурата
Мярка 2.1.1: Разширяване и модернизация на местната транспортна
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инфраструктура - пътна мрежа, публичен транспорт
2014г.

2015г.

2016г.

Дейности

Дейности
Дейности

Ремонт на уличната мрежа
в
община
Долна
Митрополия, в т.ч.:
Ремонт ул. „Вит” - с.
Подем;

Ремонт
на
уличната
мрежа в община Долна
Митрополия Бетониране
на улица "Христо Ботев"
с. Байкал от ОТ 52 до ОТ
53;

Ремонт на уличната
мрежа
в
община
Долна
Митрополия
Ремонт ул. "Христо
Ботев"с. Байкал от ОТ
52 до ОТ 53;

Ремонт на улица "Г.
Димитров"
в
с.
Ставерци;

Ремонт на улица "Стара
планина" в с.Брегаре от
ОТ 20 до ОТ 36;

Ремонт на улица към
гробищен парк в село
Ставерци;

Ремонт на улица "Хаджи
Димитър" в с. Горна
Митрополия от ОТ 158
до ОТ 81;

Ремонт на мост ул. "Л.
Димитрова"
между
ОТ147 и ОТ168 в с.
Гостиля;

Ремонт на улица "Юри
Гагарин"
в
с.
Ореховица;
Ремонт на ул. "Хаджи
Димитър" в с. Гостиля;

Ремонт
на
улица
"Панайот Хитов" в с.
Горна Митрополия от ОТ
184 а до ОТ 241;
Ремонт на улица "Христо
Ботев"
в
с.
Горна
Митрополия от ОТ 20
до ОТ 179;
Ремонт
на
ул.
Възраждане в с. Гостиля
от ОТ 147 до ОТ 133;
Бетониране на част от
улица "Дунав"
в с.
Подем от ОТ 44 до ОТ
115;
Ремонт улица "Цанко
Церковски"
в
с.
Ореховица от ОТ 154 до
ОТ 45;
Ремонт улица от ОК 375
до ОК 386
в
с.
Ореховица;
Ремонт на улица "Кочо
Честименски"
с.
Ставерци от ОТ 82 до
ОТ 102;
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Ремонт
тротоарни
настилки на ул. "Хан
Кубрат"с. Комарево от
ОТ124 до ОТ 123;
Ремонт на ул. "Христо
Ботев" с. Подем;
Поддържане
на
уличното осветление;
Реконструкция
и
рехабилитация
на
съществуващи
общински
улици
и
съоръженията към тях
в гр. Тръстеник и гр. Д.
Митрополия, общ. Д.
Митрополия – ППР.
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Ремонт
тротоарни
настилки от ОК 121 през
ОК 120 до ОК 307 в с.
Комарево;
Ремонт
отводнителен
канал по ул. "Пирин" от
ОТ 26
до ОТ 24, с.
Комарево, община Долна
Митрополия;
Ремонт
отводнителен
канал по ул. "Лозница" от
ОТ 138 до ОТ 139, с.
Комарево, община Долна
Митрополия;
Благоустрояване
на
централен
градски
площад на гр. Долна
Митрополия – ППР.
Подобряване
на
експлоатационното
състояние на общинската
пътна мрежа:

Подобряване
на
експлоатационното
състояние на общинската
пътна мрежа:

Подобряване
на
експлоатационното
състояние на общинската
пътна мрежа:

Ремонт път PVN 1047/ІІІ
–
118,
Долна
Митрополия – Ясен/ Горна Митрополия –
граница община (Долна
Митрополия - Искър) Староселци /ІІІ - 1307/ от км 0 + 000 до км. 7 +
130;

Ремонт на път № РVN
2046 - / ІІІ - 118, Подем Долна Митрополия / Биволаре / РVN 1042 /от
км 0 + 000 до км 1 + 800;

Рехабилитация
на
общинска пътна мрежа
на PVN 1041,/III-118,
Комарево
Долна
Митрополия/ - Подем Рибен - ДЗС " 1 май"
от
км.0+750
до
км.3+300, PVN 2046, /
III-118, Подем-Долна
Митрополия/-Биволаре
от
км.0+000
до
км.1+800, PVN 3044/III118,
Подем-Долна
Митрополия/Божурица-/PVN 1042/
от
км.0+000
до
км.2+100 – ППР;

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

Ремонт път № РVN 1042
- / РVN 1041 / Рибен Божурица - Граница
общ.
(
Долна
Митрополия - Плевен ) Опанец / ІІІ - 3004 / от км
0+000 до км 3+470;
Ремонт път № РVN 1042
- / РVN 1041 / Рибен Божурица - Граница
общ.
(
Долна
Митрополия - Плевен ) Опанец / ІІІ - 3004 / от
км.8+750 до км 12+000;
Ремонт път № РVN 1041
- / ІІІ - 118, Комарево Долна Митрополия /
Подем - Рибен - ДЗС 1
май от км 0+000 до км
41

Ремонт път № PVN
1020 с. Славовица / ІІ
-11/ Гиген - Искър Граница
общ.
(
Гулянци
Долна
Митрополия
)
Славовица - / ІІІ - 3004
/ от км 21+200 до км
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4+700;

13+500;

Ремонт път PVN 3049 /
РVN
1045,
Долна
Митрополия - Горна
Митрополия / - / ІІІ 3004 / - Депо за ТБО от
км. 0+000 до 1 + 100;

Ремонт път № PVN
1045 с. Горна - Долна
/ ІІІ - 118 /
Долна
Митрополия - Горна
Митрополия /
РVN
1047/.от км 0 + 000 до
км 6 + 300;

Ремонт път № РVN 2043
- / ІІІ - 118, Подем Долна Митрополия /
Победа - Тръстеник / ІІІ 3004 / от км 0 + 000 до
км 7 + 000;
Ремонт на път № РVN
3044 / ІІІ - 118, Подем Долна Митрополия / Божурица / РVN 1042 /
от км 0 + 000 до км 2 +
100;
Изграждане
бетонови
отводнителни
канавки
на път № РVN 1020 - /
ІІ -11/ Гиген - Искър Граница общ. ( Гулянци
- Долна Митрополия ) Славовица - / ІІІ - 3004 /
от км 9+900 до км.
9+566;
Рехабилитация
общинска пътна мрежа:

на

„Разширение на мост в с.
Горна Митрополия, на
път PVN 1047 при км. 5 +
750”;
Рехабилитация на път
PVN 1045 – Горна
Митрополия – Долна
Митрополия
и
„Рехабилитация на път
PVN 3049 / обход на гр.
Долна Митрополия / – I
етап” - ППР";
Рехабилитация
на
общинска пътна мрежа
на PVN 1041, /ІІІ-118,
Комарево
Долна
Митрополия/ - Подем –
42

Ремонт път ПИ 000034
за гробищен парк с.
Крушовене;
Ремонт път № PVN
3049 "Ремонт път РVN
3049/PVN 1045, Долна
Митрополия - /ІІІ 3004/ -депо ТБО" от км
0 + 000 до км 4 + 100;
Реконструкция
на
общински пътища №
PVN
1020
с.
Славовица / ІІ -11/
Гиген
Искър
Граница
общ.
(
Гулянци
Долна
Митрополия
)
Славовица - / ІІІ - 3004
/; № PVN 1045 с. Горна
- Долна / ІІІ - 118 /
Долна Митрополия Горна Митрополия /
РVN 1047/ и № PVN
2043 /ІІІ - 118 Подем Долна
Митрополия/Победа Тръстеник/ ІІІ - 3004/
на територията на
община
Долна
Митрополия – ППР;
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Рибен - ДЗС „1 май” от
км.0+750 до км. 3+300,
PVN
2046,
/ІІІ-118,
Подем-Долна
Митрополия/-Биволаре
от км. 0+000 до км.1+800,
PVN 3044, /ІІІ-118, Подем
– Долна Митрополия/Божурица - /PVN 1042/ от
км.0+000 до км. 2+100 –
ППР;
Рехабилитация
на
общински път № РVN
1047/ ІІІ - 118, Долна
Митрополия - Ясен /
Горна Митрополия –
граница общ. ( Долна
Митрополия - Искър ) Староселци / ІІІ - 137 / от
км 0 до кm 7+310 и
разширение на мост в
с.Горна Митрополия при
км. 5+750 – ППР.
Подобряване
на
достъпността с градски
транспорт до общинския и
областен център в рамките
на
агломерационният
ареал:

-

Субсидии
за
вътрешноградски
и
междуселищни
пътнически превози и
за компенсиране на
безплатните
и
по
намалени
цени
пътувания
на
определени категории
граждани;

Закупуване
и
монтиране
на
автобусна спирка с.
Горна Митрополия;
Закупуване на 4 бр.
снегорини;
Закупуване на 2 бр.
гребла за сняг.

Подобряване сигурността Подобряване
сигурността
на гражданите
на гражданите:
Изграждане система за
видеонаблюдение
в
населените места на
територията на община
Долна Митрополия;

Укрепване
ерозионни
деформации в района на
ул."Александър
Стамболийски"
в
с.
Божурица – ППР;

Проектиране
изграждане

Укрепване свлачище с №
14.05013.02 прилежащо

и
на

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

43

Доклад за извършена междинна оценка на ОПР на община Долна Митрополия
Януари 2017г.

пожароизвестителни
системи в ОДЗ в гр.
Долна Митрополия, гр.
Тръстеник и с. Горна
Митрополия
и
в
сградата на общинска
администрация
гр.
Долна Митрополия;

на ул. Скобелев в с.
Божурица - ППР;

Подпомагане РСПБ;

Укрепване
дере в гр.
Тръстеник, общ. Долна
Митрополия – ППР;

Закупуване на четири
броя
снегоринни
гребла;

Укрепване свлачище с №
PVN
10.53655.14
в
района на ул. "Стара
планина" с. Ореховица ППР;

Закупуване на четири
броя снегоринни гребла.

Ремонт на уличното
осветление и подмяна
на част от кабелната
мрежа;
Подпомагане дейността
на
създадените
доброволни
формирования.

Мярка 2.1.2: Подобряване на водоснабдяването и канализацията и
пречистването на отпадните води в проблемни населени места и квартали.
2014г.

2015г.

2016г. – януари 2017г.

Дейности

Дейности

Дейности

Продължаване
на
дейностите
по
рехабилитация
на
водопроводната мрежа за
намаляване на загубите на
вода – реконструкция на
съществуващите
съоръжения и изграждане
на нови :

Продължаване
на
дейностите
по
рехабилитация
на
водопроводната мрежа за
намаляване на загубите на
вода – реконструкция на
съществуващите
съоръжения и изграждане
на нови:

Продължаване
на
дейностите
по
рехабилитация
на
водопроводната мрежа за
намаляване на загубите на
вода – реконструкция на
съществуващите
съоръжения и изграждане
на нови:

„Интегриран
воден
цикъл Плевен – Долна
Митрополия“;

Реконструкция
на
водопроводната мрежа
в селата Подем и
Рибен, община Долна
Митрополия,
обл.
Плевен;

Изготвен
проект
„Реконструкция
на
водопроводна
мрежа
на
с.
Байкал,
с.
Брегаре, с. Славовица
и с. Ставерци”;

Проект: „Реконструкция
на
водопроводната
мрежа в с. Подем и с.
Рибен“;

Изготвен
инвестиционен проект
за обект: "Изграждане
на нов водопровод за
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допълнително
водоснабдяване
на
гр.Тръстеник
от
съществуваща помпена
станция от местноста
"Ченгене
сарай"
в
землието
на
с.Ореховица
до
напорен резервоар в
землището
на
гр.Тръстеник, община
Долна Митрополия"
Разширяване на системата
от
водоизточници
в
общината
с
оглед
решаването на проблема с
дефицитите
на
водни
количества за битови и
производствени цели:
Издадено разрешение
за ползване на обект:
„Водоснабдяване
от
местност
„Ченгене
сарай”обект:
„Водоснабдяване
от
местност
„Ченгене
сарай”;
Продължаване
на
изграждането
на
канализационната мрежа в
общината и изграждане на
съоръжения
за
пречистване на отпадни
води:
„Канализационна
и
водопроводна мрежа
на град Тръстеник,
помпена станция и
довеждащ колектор” –
ППР;
„Водопроводна
и
канализационна мрежа
на
град
Долна
Митрополия
и
довеждащ колектор” –
ППР.
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Мярка 2.1.3: Подобряване на състоянието и МТБ на образователната, здравната,
социалната, културната и спортна инфраструктура в общината
2014г.

2015г.
Дейности

2016г.
Дейности
Дейности

Ремонт, подобряване на Ремонт, подобряване на Ремонт, подобряване на
материалната
база
и материалната
база
и материалната база и
оборудването
на оборудването
на оборудването
на
административни сгради:
административни сгради:
административни сгради:
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
програмни продукти

на

Закупуване
на
компютри за нуждите на
кметствата

Ремонт на стълбищна
клетка
на
Административно
търговска сграда с пл. №
363 в кв.34, УПИ ІІ на гр.
Долна Митрополия;
Подмяна дограма
кметство Ставерци;

на

Проектиране
и
изграждане
пожароизвестителни
системи
в
сграда
общинска
администрация гр. Долна
Митрополия;
Закупуване на компютри
за нуждите на общинска
администрация;
Закупуване
програмен
продукт "ПРОЗОП" за
нуждите
на
община
Долна Митрополия;

Ремонт
сграда
Кметство с. Победа в
УПИ І, кв.4;
Ремонт
"Общински
център
за
извънучилищни
дейности и занятия
по интереси" в кв.21
на с. Байкал;
Закупуване
на
сървър Persy Stinger;
Закупуване на помпа
Vilo за отоплителна
инсталация
в
сградата
на
общинска
администрация
гр.Долна
Митрополия;
Закупуване
подопочистваща
машина;

на

Закупуване
програмен
продукт ОПАЛ Х за
сводиране на отчети;

Закупуване
компютърна
конфигурация;

Закупуване
програмен
продукт ЕКВА КОНТРОЛ
за равнение на сметки и
параграфи;

1бр.
преносим
компютър /лаптоп;

Закупуване
на
ПП
Микроинвест "ТРЗ" и
"ЛС" за нуждите на
кметство Божурица;
Закупуване
Работна
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на
ПП
заплата

4бр-

Закупуване на ПП
Ажур 7 за сводиране
на
счетоводни
и
финансови данни;
Закупуване на ПП RZ
WIN
за
автоматизирана
обработка на данни
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"RZWIN"
за
нуждите
кметство Ставерци;

за персонал и рабона
заплата;

Закупуване
на
счетоводен
програмен
продукт " Ажур" за
кметство Ставерци.
Ремонт, подобряване на
материалната
база
и
оборудването в училищата
в общината:

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

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

Национална
програма
„Модернизиране
на
материалната база в
училище“,
модул
„Подобряване
на
училищната среда“;

Ремонт на покрив на
кухня - столова на ОУ
"Христо Ботев"
в с.
Комарево;

Ремонт
остъклени
фасади на СУ "
Васил Априлов" Д.
Митрополия;

Подмяна
водогреен
котел на отоплителна
инсталация в ОУ "Св.
св. Кирил и Методий" с.
Горна Митрополия;

Ремонт на покрив
санитарен възел на
ОУ
„Христо
Смирненски“
–
с.Ореховица;

„Оптимизиране
на
вътрешната структура на
училищата
и
самостоятелните
общежития”;

Закупуване генератор
за ОУ "Св.Св.Кирил и
Методий"
с.Г.Митрополия;

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 но
ОУ "Христо Ботев" с.
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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
програмни продукти;

на

Закупуване на компютри
и периферия за нуждите
на ОУ и СОУ.
Ремонт, подобряване на
материалната
база
и
оборудването на детски
градини и ясли:

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

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

Ремонт на ЦДГ „Бреза“ –
филиал с. Подем;

Ремонт ЦДГ "Слънце" с.
Ореховица;

Ремонт детска градина с. Рибен;

Ремонт покрив на ОДЗ
"Здравец" гр. Долна
Митрополия - ІІ етап;

Ремонт ЦДГ Божур филиал с Биволаре в
УПИ І-118, кв.4;

Закупуване
програмни продукти;

на

Ремонтни дейности по
покрива
на
ОДЗ
„Здравец“ – гр. Долна
Митрополия.

Ремонт на покрив на
ОДЗ „Щастливо детство”
гр. Тръстеник;
Проектиране
и
изграждане
пожароизвестителни
системи в ОДЗ в гр.
Долна Митрополия , гр.
Тръстеник,
с.
Г.
Митрополия;
Проектиране
и
изграждане
на
отоплителна
инсталация
на
ЦДГ
"Божур"
- филиал
с.Рибен;
Закупуване
на
електрическа печка за
нуждите на ЦДГ "Божур"
с. Божурица.
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Ремонт
ОДЗ
"Незабравка"
в
УПИХІ-590,кв.26 на с.
Горна Митрополия;
Ремонт
ЦДГ
"В.
Иванов" с. Ставерци
в УПИІ, кв.23;
Ремонт покрив ЦДГ
"Бреза" с. Комарево;
Ремонт ЦДГ "Слънце"
с. Ореховица – ППР;
Ремонт ЦДГ "Слънце"
с.
Ореховица
Красива България;
Закупуване кухненско
оборудване за ДГ
"Здравец"
гр.Долна
Митрополия;
Закупуване кухненско
оборудване
за
ДГ"Щастливо
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детство"
гр.Тръстеник.
Ремонт и обновяване на Ремонт и обновяване на
оборудването на здравните оборудването на здравните
заведения в общината:
заведения в общината:
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;

Закупуване
на
климатични
сплит
системи за нуждите на
"Медицински център І "
ЕООД в гр. Долна
Митрополия.

Ремонт Здравна служба
с. Брегаре.
Ремонт и обновяване на Ремонт и обновяване на Ремонт и обновяване на
специализираните социални специализираните социални специализираните
заведения:
заведения:
социални заведения:
Ремонт кухня и помощни
помещения към ДСП гр. Долна Митрополия;
Ремонт помещения ДСП
– с. Подем;

Преустройство
на
съществуващ ресторант
в
помещение
за
"Социален патронаж" в
село Крушовене - І - ви
етап;

Ремонт покрив Клуб на
пенсионера
с.
Комарево;

Разширение на ДСП гр.
Долна Митрополия –
ППР;

Закупуване на част от
имот за нуждите на ДСП;

Закупуване на компютър
за ДСП.

Закупуване на компютри.

Реконструкция
на
общински
сгради
ползвани от Дом за
стари хора с.Горна
Митрополия,
ДСП
с.Подем,
ДСП
гр.Долна Митрополия
и ДСП с.Крушовене –
ППР;
Закупуване на 2бр.
Компютърни
конфигурации;
Ремонтиране на клуб
в УПИ І-1794, кв. 183
на гр. Тръстеник;
Проект „Закупуване
на
кухненско
оборудване
за
нуждите на Домашен
социален патронаж и
трапезарии
при
Община
Долна
Митрополия“;
Ремонтиране на клуб
намиращ се м/у кв.
78, 83, 79 на гр.
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Тръстеник;
Закупуване канален
климатик за ДСП
с.Крушовене.
Ремонт
на
читалищни Ремонт
на
читалищни
сгради и модернизиране на сгради и модернизиране на
библиотеките в общината:
библиотеките в общината:
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.

Въвеждане на мерки за
енергийна ефективностетап 1- топлоснабдяване,
отоппление
и
вентилация за читалище
"Неофит
Рилски"
гр.
Тръстеник ППР;
Участие в проекти на
„Плевенски Обществен
Фонд –ЧИТАЛИЩА“.

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

Преустройство
на
съществуваща
детска
площадка в кв. 4, УПИ І,
в с. Победа;

Реконструкция
и
обновяване
на
съществуващи
стадиони
в
гр.Тръстеник,
гр.Долна Митрополия,
с.Горна Митрополия и
с.Комарево – ППР;
Изграждане
на
спортна площадка в
гр.Тръстеник.

Адаптиране на обществени
сгради за достъп на хора с
увреждания:
Изграждане рампа за
инвалиди към Здравна
служба
и
клуб
на
пенсионера в с. Байкал;
Устройване,
облагородяване
и
поддръжка на гробищните
паркове:
Ремонтно

-

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

на
с.

Гробищен
с.Ставерци;

парк

Изграждане на параклис
в УПИ - І КВ. 3 на
с.Биволаре.

почистване
на
гробищните паркове в
населените места и
пръскане
с
пестициди;
Изграждане
на
параклис в УПИ - І КВ.
3 на с.Биволаре;

Пръскане с пестициди за
почистване на всички
гробищните паркове.

Изграждане ограда на
гробищен парк ул.
"В.Левски"в кв. 174,
гр. Тръстеник.

Мярка 2.1.4.: Подобряване на енергийната ефективност на база използването на
алтернативни източници на енергия
2014г.

2015г.

2016г.

Дейности
Енергийно
големите
сгради:

Дейности

саниране на Енергийно
обществени големите
сгради:

Проектиране
и
изграждане
на
отоплителна система в
"Център за обществена
подкрепа", гр. Долна
Митрополия;
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“

Дейности

саниране на Енергийно
обществени големите
сгради:

Въвеждане на мерки за
енергийна ефективност
чрез подмяна на котел в
СОУ"Евл.
Георгиев",
филиал- НУ " Св.Св.
Кирил и Методий", УПИ
I - 394, кв.86
гр.
Тръстеник;
Въвеждане на мерки за
енергийна ефективност
чрез подмяна на котел в
ОДЗ"Здравец",ул."
Христо Ботев" № 4, гр.
Долна Митрополия
Въвеждане на мерки за
енергийна ефективност
чрез подмяна на котел в
ОДЗ"Щастливо
детство",ул."
Св.Св.
Кирил и Методий" № 4,
гр. Тръстеник.
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саниране на
обществени

Ремонт за подобряване
на
енергийната
ефективност
на
общински
сгради
в
с.Горна
Митрополия,
гр.Долна Митрополия,
гр.Тръстеник – ППР;
Обновяване
на
жилищен
блок,
гр.
Долна Митрополия, ул.
„Св.
Св.
Кирил и
Методий“ № 66, УПИ V1004,
кв.
19“
по
Националната
програма за енергийна
ефективност
на
многофамилни
жилищни сгради.
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гр.Тръстеник, НЧ „Н.
Рилски“ гр. Тръстеник
Внедряване на модели за
ползване на алтернативни
източници на енергия в
общинските
сгради
–
училища,
детски
заведения,
сгради
на
общината и др.
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

По Приоритет 2.2.: Подобряване качеството на и достъпа до образованието и
създаване наблагоприятна среда за реализация на младотопоколение
Мярка 2.2.1.: Информационно обезпечаване на учебните заведения и
разширяване на извънкласни и извънучилищни форми на заниманията на деца
и младежи
2014г.

2015г.

2016г.

Дейности
Разширяване
на
извънкласните
и
извънучилищни форми за
привличане на интереса на
децата към училището и
знанието:
Проект „Заедно за по добро бъдеще“;

Дейности

Дейности

Разширяване
на
извънкласните
и
извънучилищни форми за
привличане на интереса на
децата към училището и
знанието:
„Осигуряване
учебници
и
помагала”;

на
учебни

„Без свободен час“;
Национална програма
„С грижа за всеки
ученик“;
Осигуряване на компютри Осигуряване на компютри
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и достъп до тях на всеки и достъп до тях на всеки
ученик:
ученик:
Закупуване
на
два
броя компютри за ОУ
Св.Св.
Кирил
и
Методий
с.
Г.
Митрополия;
Закупуване на лаптоп таблет ASUST100TAM
за нуждите на ОЦИДЗИ
с. Байкал;
Изграждане
на
компютърна мрежа с
сървър
и
девет
терминала
в
ОУ
"Св.св.Кирил
и
Методий" с. Ставерци;

Закупуване на 2бр.
Компютърни
конфигурации
за
нуждите
на
ОУ"Св.Св.Кирил
и
Методий"
с.Горна
Митрополия;
Закупуване на Лаптоп
за
ОУ
"Климент
Охридски"
с.
Крушовене.

Национална програма
„Информационни
и
комуникационни
технологии в училище“.

Насърчаване
на Насърчаване
на Насърчаване
на
практикуването
на практикуването
на практикуването
на
различни видове спорт при различни видове спорт при различни видове спорт при
децата:
децата:
децата:
Подпомагане
на
спортните клубове на
територията
на
общината;
Подпомагане
на
физическото
възпитание и спорта в
училищата и детските
градини;

Подпомагане
на
физическото
възпитание и спорта в
училищата и детските
градини;
Подпомагане
на
спортните клубове на
територията на община
Долна Митрополия

Подпомагане дейността
на спортните клубове,
регистрирани
като
юридически лица с
нестопанска
цел,
в
които са обхванати
различни видове спорт
– футбол, тенис на
маса, тенис на корт и
хокей на трева;

Общински
кръг
на
ученическите спортни
игри;

Общински
кръг
на
ученическите спортни
игри;

Детски турнир по хокей
на трева.

Детски турнир по хокей
на трева за купата на
кмета на община Долна
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Митрополия;
Финансово
подпомагане
на
национални
състезателки по бойни
изкуства от гр. Долна
Митрополия.
Въвеждане на Програма
“Ваканция”
за
информираност
и
достъпност
за
възможности
за
практикуване на спорт в
свободното време:

Въвеждане на Програма
“Ваканция”за
информираност
и
достъпност
за
възможности
за
практикуване на спорт в
свободното време:

Програма за занимания
по интереси в община
Долна Митрополия през
летни месеци;

Програма за занимания
по интереси в община
Долна Митрополия през
летните месеци“;
Осигуряване на учебния
процес
Национална
програма "Оптимизация на
училищната мрежа":
Национална програма
"Без свободен час в
училище";
Национална програма
"Осигуряване
на
съвременна
образователна среда";
Компенсиране на част
от
разходите
за
транспортни услуги на
педагогическия
персонал;
Осигуряване
на
безплатен транспорт на
децата
от
подготвителните групи
в детските градини и
учениците
до
16годишна възраст от
населените места, в
които няма училища и
детски градини;
Дофинансиране
маломерни и
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слети
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паралелки
в
общинските училища.

Мярка 2.2.2.: Обучения и ориентация на младото поколение към професии от
местно значение и професии с трудова реализация.
2014г.

2015г.

2016г.

Дейности

Дейности

Разработване на учебни
програми, преодоляващи
несъответствията
между
изграждащите
от
образованието умения и
нуждите на пазара на
труда:
Превенция на детската
агресия;
Оптимизиране
на
вътрешната структура
на училищата;
Осигуряване
учебници
и
помагала;

на
учебни

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
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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;
Организиране на форми за
развитие на творческите
таланти
Финансово
обезпечаване
дейността
на читалищата
5
броя
проекти,
реализирани
през
годината
от
читалищата
от
общината
чрез
Плевенски обществен
фонд „Читалища“;
Финансово
подпомагане
на
самодейните колективи

По Приоритет 2.3.: Подобряване качеството на социалните услуги и интегриране
на групи в социална изолация и малцинствени групи
Мярка 2.3.1.: Поддържане качеството на социалните услуги и създаване на нови
2014г.

2015г.

2016г.

Дейности
Дейности
Усъвършенстване
на Усъвършенстване
на
съществуващите социални съществуващите
услуги в общината:
социални
услуги
в
общината:
Домашен
социален
патронаж;
Домашен
социален
патронаж;
Проект
„Да
подадем
ръка” Домашен санитар,
Клубове
на
Сътрудник
социални
пенсионера и хора с
дейности,
Домашен
увреждания;
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Дейности
Усъвършенстване
съществуващите
социални
услуги
общината:
Домашен
патронаж;

на
в

социален

Клубове
на
пенсионера и хора с
увреждания;

Доклад за извършена междинна оценка на ОПР на община Долна Митрополия
Януари 2017г.

прислужник;

Център за обществена
подкрепа;

Център за обществена
подкрепа;

Приемна грижа;

Приемна грижа;

Личен асистент;

Личен асистент;

за

Кабинет за семейно
планиране;

Кабинет за
планиране;

Дом за стари хора – с.
Горна Митрополия;

„Дом за стари хора” с.
Горна Митрополия;

„Дом за стари хора” с.
Горна Митрополия;

Подкрепа за Клубовете
на
пенсионера
и
инвалида;

Еднократна
финансова помощ по
Решение
№
838,
Протокол
№
75/16.02.2015 г. на
Общински съвет Долна Митрополия.

Еднократна
финансова помощ по
Решение
№
838,
Протокол
№
75/16.02.2015 г. на
Общински
съвет
Долна Митрополия.

Център за
подкрепа;

обществена

Приемна грижа;
Проект
„Подкрепа
достоен живот”;

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;
Издаване на карти за
преференциално
паркиране;
Здравен медиатор;
Кабинет
за
планиране;

семейно

Разработване/актуализиране
на програми за интегриране
на
групи
в
социална
изолация и малцинствени
групи:
Актуализиран План за
действие за интегриране
на групи в социална
изолация
и
малцинствени групи;
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Мярка 2.3.2.: Обучение и квалификация на възрастни, на трайно безработни и на
други лица от групите в неравностойно положение на пазара на труда и
провеждане на активна политика в пазара на труда
За анализирания период не са извършвани дейности по мярката.
Мярка 2.3.3. Ограничаване на безработицата и повишаване на икономическата
активност на населението
2014г.

2015г.

2016г.

Дейности
Дейности

Дейности

Осигуряване на възможност Осигуряване
на
за нов старт на лицата, възможност за нов старт
останали без работа:
на лицата, останали без
работа:
Проект "Създаване на
магазин за строителни
НП „Активиране на
материали и горива";
неактивните лица“;

Осигуряване
на
възможност за нов старт
на лицата, останали без
работа:

Схема „Подкрепа
заетост”;

за

Нова възможност
заетост;

за

Програма „Старт
кариерата”.

на

НП „Активиране
неактивните лица“

на

Програма „Старт
кариерата”.

на

Заетост и обучение за
хора
с
трайни
увреждания;

Насърчаване усвояването на
нови знания, професии и
умения през целия живот:

Насърчаване усвояването
на нови знания, професии
и умения през целия
живот:

Старт в кариерата.

Проект "Обучения и
заетост за младите
хора" до 29 годишна
възраст.
Реализиране на програми за Реализиране на програми Реализиране на програми
трудова реинтеграция:
за трудова реинтеграция: за трудова реинтеграция:
Помощ
пенсиониране;

при

От социални помощи към
осигуряване на заетост;
Регионална програма за
заетост.

НП „ОСПОЗ” 2015г.;
Регионална програма
за заетост 2015г.;
НП "ЗОХТУ";
НП
„Помощ
пенсиониране“.
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при

Национална програма
„Заетост и обучение за
хора
с
трайни
увреждания“;
Програма „Помощ при
пенсиониране“;
Регионална

програма
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за заетост 2016 г.

По Приоритет 2.4.: Опазване на околната среда
Мярка 2.4.1.: Запазване чистотата на атмосферния въздух
По мярката не са реализирани проекти за разглеждания период.
Мярка 2.4.2.: Рационално управление и ползване на водните ресурси
Основните дейности за изпълнение на мярката, са изпълнени през 2014г. и са
следните:
Възстановяване на отводнителен канал в с. Комарево;
Ремонт облицовка водостоци на събирателен канал с. Крушовене.
Ежегодно се провеждат Денят на водата и Денят на р. Дунав, с който се
информира обществеността за състоянието на водните ресурси, начините и методите
за пестеливо използване на водата.
Мярка 2.4.3.: Подобряване управлението на битовите и строителни отпадъците
чрез предотвратяване или ограничаване на тяхното вредно въздействие върху
човешкото здраве и околната среда
2014г.

2015г.

2016г.

Дейности
Дейности

Дейности

Периодично почистване на
депото
в
гр.
Долна
Митрополия:

Периодично почистване
на депото в гр. Долна
Митрополия:

Реконструкция
и
закриване на старото
общинско
депо
в
землището на гр. Долна
Митрополия.

Регионална система за
управление
на
отпадъците в регион
Плевен за общините
Плевен,
Долни
Дъбник,
Долна
Митрополия,
Искър,
Пордим и Гулянци.

Почистване
на
локални
замърсявания
с
битови
отпадъци около населените
места в община Долна
Митрополия:
Премахване на
формирани
микросметища

всички
в

Почистване на локални
замърсявания с битови
отпадъци
около
населените
места
в
община
Долна
Митрополия:

Почистване на локални
замърсявания с битови
отпадъци
около
населените
места
в
община
Долна
Митрополия:

Изграждане
на
регионална
система
за
управление
на

Почистване
на
локални замърсявания
в
следствие
на
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населените места;

Подобряване и
на системата
събиране на
отпадъци от
общината:

отпадъците в регион
Плевен;

формирани
нерегламентирани
сметища от битови
отпадъци.

разширяване
за разделно
опаковки и
опаковки в

Проект: “Изграждане на
регионална система за
управление
на
отпадъците
в
регион
Плевен”.

Мярка 2.4.4.: Опазване и популяризиране на биоразнообразието
Информация за защитените обекти на територията на общината има в
Програмата за опазване паметниците на културата на територията на община Долна
Митрополия, като информацията е включена и в издадения Пътеводител на община
Долна Митрополия (на български и английски език).
Мярка 2.4.5.: Развитие на урбанизираните територии, зелената система и
възстановяване и опазване на зелените площи в общината
2014г.

2015г.

2016г.

Дейности
Дейности
Разработване на ОУП на Разработване на ОУП на
общината:
общината:
Изработване
на
общ
устройствен
план
на
община
Долна
Митрополия
–
Проектиране.

Одобрен и съгласуван
общ устройствен план
на
община
Долна
Митрополия

Разширяване на обхвата на Разширяване на обхвата
териториите, осигурени с на териториите, осигурени
цифров кадастър:
с цифров кадастър:
Геодезически
заснемания;
Актуализиция
на
Кадастрален
и
регулационен план на с.
Славовица за квартали
№ 1 и №2;

Закупуване програмен
продукт за управление
на земеделски земи;
Изработване на горско
стопански план на
общиснки
горски
територии;
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Въвеждане на системност
в
провеждането
на
основните дейности по
поддържане на зелената
система:
нови
засаждения, зацветяване,
поддръжка
на
фитосанитарното
състояние на дървесната
растителност,
коситба,
поливане,
растителна
защита и т.н. :
Залесяване
на
неземеделски земи в
община
Долна
Митрополия;

Въвеждане на системност
в
провеждането
на
основните дейности по
поддържане на зелената
система:
нови
засаждения, зацветяване,
поддръжка
на
фитосанитарното
състояние на дървесната
растителност,
коситба,
поливане,
растителна
защита и т.н.:
Презалесяване
местността
"Коридорите".

в

Изработване на горско
стопански
план
на
общински
горски
територии;
Реализиран е проект
„Залесяване
на
неземеделски земи на
територията на община
Долна Митрополия“.
Опазване и поддържане
на зелената система в
общината
като
цяло,
големите
и
малките
паркове в общината:
Закупуване
пръскачка;

моторна

Закупуване на 12 бр.
моторни храсторези;
Обработка
популацията
комари;

срещу
на

Поддържането
на
зелените
площи
в
населените места;
Закупуване
на
2
бр.двуосно,
самосвално ремарке
модел ( АТ2RT4).
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По Приоритет 2.5.: Развитие на туризма
Мярка 2.5.1.: Консервация, опазване, експониране и повишаване на
атрактивността на природно културното наследство.
2014г.

2015г.

2016г.

Дейности
Дейности

Дейности

Развитие на общата и
специализирана
туристическа
инфраструктура:
Изграждане
на
Пристанище
за
обществен транспорт с
регионално значение
на река Дунав за
извършване
на
пътнически превози с.
Байкал,
Община
Долна Митрополия –
ППР.
Реставриране, опазване и
адаптиране на недвижимите
културни
ценности
на
територията на общината и
терените около тях:
Археологически разкопки
на
римската
пътна
станция и кастел „Ад
Путеа“.

Реставриране, опазване и
адаптиране
на
недвижимите
културни
ценности на територията
на общината и терените
около тях:

Реставриране, опазване и
адаптиране
на
недвижимите
културни
ценности на територията
на общината и терените
около тях:

Консервация,
частична реставрация
и социализация на
римска
крайпътна
станция „Ad Putea“ с.
Рибен, община Долна
Митрополия,
обл.
Плевен – ППР;

Извършване
на
археологически
разкопки на римска
крайпътна станция „Ad
Putea“ с. Рибен.

Извършване
на
археологически
разкопки на римска
крайпътна станция „Ad
Putea“ с. Рибен.
Разработване на карта на
недвижимите
културни
ценности на територията
на общината:
62

Доклад за извършена междинна оценка на ОПР на община Долна Митрополия
Януари 2017г.

Разработена е Карта
на общината, в която
са
включени
поголемите
забележителности (на
български и английски
език).

Мярка 2.5.2.: Развитие на туристическите продукти, туристическото предлагане
и различните форми на туризъм – еко, ловен и риболовен, културен, конгресен,
бизнес и селски
2014г.

2015г.

2016г.

Дейности

Дейности

Дейности

Утвърждаване на културните
събития и фестивали в
общината и подпомагане
организирането на нови:

Утвърждаване
на
културните събития и
фестивали в общината и
подпомагане
организирането на нови:

Утвърждаване
на
културните събития и
фестивали в общината и
подпомагане
организирането на нови:

Общинска декада на
културата и изкуството
в гр. Тръстеник.

Общинска декада на
културата и изкуството
в гр. Тръстеник.

Общинска
декада на
културата и изкуството в
гр. Тръстеник.

Мярка 2.5.3: Развитие на цялостна маркетингова политика за популяризиране на
община Долна Митрополия като туристическа дестинация
Разработени и разпространени са рекламни материали за популяризиране на
община Долна Митрополия като туристическа дестинация.
2.1.3. Оценка на първоначалните резултати от изпълнението на предвидените
мерки по Стратегическа цел 3: Повишаване на административния капацитет и
подобряване на териториалното сътрудничество.
Стратегическата цел вкл. 2 приоритета с подробно описани мерки и дейности
за изпълнение.
По Приоритет 3.1. : Подобряване на капацитета на служителите в общината
Мярка 3.1.1.: Усилване на капацитета и подобряване координацията за
управление на средства от структурните фондове на ЕС на местно ниво и
изграждане на партньорство
За изпълнение на мярката са реализирани 2 проекта, финансирани по ОП
„Административен капацитет“: проект: „Повишаване квалификацията на служителите
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в община Долна Митрополия” и проект: „Подобряване на процеса на разработване и
прилагане на общински политики в община Долна Митрополия“.
По Приоритет 3.2. Стимулиране на местните партньорства, трансграничното и
международно сътрудничество
Мярка 3.2.1.: Създаване и утвърждаване на трайни връзки със съседните
общини за съвместна работа и участие в проекти и развитие на
трансграничното и международно сътрудничество
За разглеждания период са разработени 6 проекта по ТГС Румъния –
България, от които един е одобрен и предстои неговото изпълнение през 2017г.
Подписани са споразумения за сътрудничество с 6 румънски партньори (кметство,
окръжни съвети, музей и др.)
2.2. Оценка на степента на изпълнение на заложените стратегически цели,
приоритети и мерки в ОПР.
Оценката на степента на изпълнение на заложените приоритети и мерки в
Общинския план за развитие на община Долна Митрополия за периода 2014-2016г. е
направена на база заложената в Плана индикативна финансова таблица за
изпълнение и предоставени от Общината Годишни доклади за наблюдение
изпълнението на Плана и Програми за реализация на Плана за всяка година от
периода.
2.2.1. Оценка на степента на изпълнение на Стратегическа цел 1.
Таблица 12. Оценка на степента на изпълнение на Стратегическа цел 1.
Стратегическа цел 1: Стимулиране на развитието на икономическа
16.90%
среда, насърчаваща предприемаческия дух, свободна
конкуренция и развит пазар
Приоритет 1.1: Постигане на конкурентноспособна, динамична и
22.38%
рентабилна местна икономика,
реализираща местните
потенциали и предимства
7.14%
Мярка 1.1.1.: Подкрепа за развитието на частния сектор, на основата
на МСП
Неизпълнено
Разработване и прилагане на целева общинска програма за
насърчаване и подкрепа развитието на МСП;
Частично
Провеждане на регулярни срещи с бизнеса за информиране относно
изпълнено
общински проекти.
Неизпълнено
Подпомагане на утвърдените предприятия в общината чрез общинска
стратегия за промотиране, маркетинг и реклама на общинският бизнес;
Неизпълнено
Създаване на бизнес асоциация в общината;
Неизпълнено
Създаване на бизнес справочник в интернет страницата на общината;
Неизпълнено
Организиране на годишна среща за развитието на местния бизнес с
акценти върху иновациите.
Неизпълнено
Използване
на
възможностите
на
ОП
„Иновации
и
конкуретноспособност“ и Стратегия за прилагане на ИТИ в СЗР от
ниво 2.
10%
Мярка 1.1.2.: Подпомагане предоставянето на бизнес услуги, свързани
със стартиране на нов бизнес и/или създаването на нови работни
места
Неизпълнено
Разработване и прилагане на Общинска програма за популяризиране
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на данъчните преференции и облекчения, които могат да се ползват
при наемане на лица от определени рискови групи на пазара на труда;
Организирането и прилагането на дейности по посредничество и
улесняване предоставянето на разрешителни, достъп до стопанска
площ;
Създаване на център за подкрепа на малък и среден бизнес.
Организиране на обучения за стартиране на бизнес
Създаване на „Старт-ъп“ център в община Долна Митрополия
Мярка 1.1.3.: Подпомагане създаването на мрежи от предприятия,
работещи в близки сфери (и по-специално в сферата на хранителновкусовата промишленост), като основа за създаване на клъстери
Организиране на взаимодействия между централните власти,
общината, местния бизнес, местни и национални организации,
свързани със сектора;
Създаване на консултантски звена и центрове;
Подготовка на програми за развитие на клъстери;
Обмяна на опит, иновационни практики и технологии чрез участие на
общината в проекти по ТГС и Транснационално сътрудничество
(ИНТЕРРЕГ и Югоизточна Европа)
Приоритет 1.2: Стимулиране развитието на земеделието с оглед
повишаване добавената стойност на продукцията и затваряне
цикъла на агробизнеса
Мярка 1.2.1.: Развитие на растениевъдството
Стимулиране на създаването на мрежа за консултации и обмяна на
опит за млади фермери чрез иницииране на регулярен форум;
Насърчаване
на
производителите,
занимаващи
се
със
зърнопроизводство чрез оказване на специализирана помощ;
Усвояване на изоставени земи и увеличаване на средния размер на
обработваемите участъци за увеличаване на площите с насаждения;
Разработване на проекти за преработване на земеделската продукция;

Частично
изпълнено
Неизпълнено
Незипълнено
Неизпълнено
50%
Изпълнено
Изпълнено
Неизпълнено
Неизпълнено

13.33%

40%
Неизпълнено

Изпълнено
Изпълнено
Неизпълнено

Изграждане и експлоатация на специализирана инфраструктура:
Зърнен терминал с прилежащи складови площи при с. Байкал.
Мярка 1.2.2.: Развитие на животновъдството

Неизпълнено

Подкрепа на животновъдите за увеличението на броя на животните и
повишаване на продуктивни показатели в животновъдството;
Насърчаване на развъдната дейност чрез стимулиране на развъдни
организации и фермери, непосредствени участници в развъдния
процес;
Обучения за млади фермери.

Неизпълнено

Мярка 1.2.4.: Стимулиране развитието на биоземеделие
Изготвяне и прилагане на Стратегия за развитие на устойчиво
земеделие в община Долна Митрополия, където да се направи анализ
и оценка на текущата ситуация и да се разработи стратегическа рамка
за развитието на устойчиво земеделие на база на местните ресурси;
Обмяна на опит и добри практики и популяризиране на
биоземеделието чрез организиране на територията на общината на
форум и борса за представяне на биопродукти от български и
чуждестранни производители;
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Организиране на рекламна кампания на биопродуктите, произведени в
общината;
Създаване на Общински АгроБио бизнес- център.

Неизпълнено
Неизпълнено

Приоритет 1.3: Привличане на инвестиции

15%

Мярка 1.3.1.: Приличане на инвестиции чрез установяване на трайни
бизнес партньорства
Създаване и промотиране на специализиран интернет портал и
инвестиционен профил на общината
Изготвяне на план за устройство и развитие на индустриална зона в
гр. Долна Митрополия;
Отделяне и регулиране на общински терени за привличане на
стратегически инвеститори;

30%
Неизпълнено
Неизпълнено
Частично
изпълнено

Подкрепа за създаването на партньорства с бизнеса в страната чрез
организирано участие на общинският бизнес в международни,
национални и регионални бизнес форуми;
Организиране на форуми и срещи в община Долна Митрополия;

Неизпълнено

Мярка 1.3.2.: Стимулиране на ПЧП и инициативи за икономическо
развитие
Създаване на бизнес-консултативен съвет с представители на
бизнеса, бизнес асоциации и академичната общност;
Развитие на публично-частните партньорства и на бизнес
организациите, работещи в подкрепа на местния бизнес.

0%

Изпълнено

Неизпълнено
Неизпълнено

Основните инвестиции за периода за реализацията на Стратегическа цел 1 са
насочени за изпълнение на предвидените мерки по Приоритет 1.1: Постигане на
конкурентноспособна, динамична и рентабилна местна икономика, реализираща
местните потенциали и предимства. В най-висока степен е постигната Мярка 1.1.3.:
Подпомагане създаването на мрежи от предприятия, работещи в близки сфери (и поспециално в сферата на хранително-вкусовата промишленост), като основа за
създаване на клъстери, следвана от Мярка 1.1.2.: Подпомагане предоставянето на
бизнес услуги, свързани със стартиране на нов бизнес и/или създаването на нови
работни места и Мярка 1.1.1.: Подкрепа за развитието на частния сектор, на основата
на МСП.
По Приоритет 1.1. са реализирани общо 4 дейности по предвидените мерки,
като в най-висока степен е постигнато изпълнението на Мярка 1.1.3.: Подпомагане
създаването на мрежи от предприятия, работещи в близки сфери (и по-специално в
сферата на хранително-вкусовата промишленост), като основа за създаване на
клъстери.
По Приоритет 1.2: Стимулиране развитието на земеделието с оглед
повишаване добавената стойност на продукцията и затваряне цикъла на агробизнеса
са реализирани общо 2 дейности по предвидените мерки.
По Приоритет 1.3: Привличане на инвестиции също са реализирани общо 2
дейности по предвидените мерки.
Извод: Като цяло Стратегическа цел 1: Стимулиране на развитието на
икономическа среда, насърчаваща предприемаческия дух, свободна конкуренция и
развит пазар е изпълнена на 16.90% Ниската степен на изпълнение на целта се
дължи на липса на подходящи механизми и възможности за финансиране за
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постигане на предвидените мерки и дейности по Приоритетите. С учредяването през
2016г. на „Местна инициативна група Долна Митрополия-Долни Дъбник“ и
разработената Стратегия за местно развитие значително се увеличават
възможностите на Общината за постигане на всички мерки и предвидени дейности за
реализация на Стратегическата цел в остатъка от програмния период на Общинския
план за развитие.
2.2.2. Оценка на степента на изпълнение на Стратегическа цел 2.
Таблица 13. Оценка на степента на изпълнение на Стратегическа цел 2.
Стратегическа цел 2: Подобряване качеството средата в общината и
56.25%
повишаване привлекателността й като туристическа дестинация
Приоритет 2.1: Подобряване състоянието и развитие на
68.75%
инфраструктурата
75%
Мярка 2.1.1: Разширяване и модернизация на местната транспортна
инфраструктура - пътна мрежа, публичен транспорт
Изпълнено
Ремонт на уличната мрежа в община Долна Митрополия;
Изпълнено
Подобряване при необходимост на експлоатационното състояние на
общинската пътна мрежа;
Изпълнено
Подобряване на достъпността с градски транспорт до общинският и
областен център в рамките на агломерационният ареал
Неизпълнено
Изграждане на велоалеи.
75%
Мярка 2.1.2: Подобряване на водоснабдяването и канализацията и
пречистването на отпадните води в проблемни населени места и
квартали
Изпълнено
Продължаване на дейностите по рехабилитация на водопроводната
мрежа за намаляване на загубите на вода – реконструкция на
съществуващите съоръжения и изграждане на нови;
Неизпълнено
Водоснабдяване на неводоснабдени райони;
Изпълнено
Продължаване на изграждането на канализационната мрежа в общината
и изграждане на съоръжения за пречистване на отпадни води;
Изпълнено
Разширяване на системата от водоизточници в общината с оглед
решаването на проблема с дефицитите на водни количества за битови и
производствени цели
87.5%
Мярка 2.1.3: Подобряване на състоянието и МТБ на образователната,
здравната, социалната, културната и спортна инфраструктура в общината
Изпълнено
Ремонт, подобряване на материалната база и оборудването в училищата
в общината;
Изпълнено
Ремонт, подобряване на материалната база и оборудването на детски
градини и ясли;
Изпълнено
Ремонт и обновяване на оборудването на здравните заведения в
общината;
Изпълнено
Ремонт и обновяване на специализираните социалните заведения;
Ремонт на читалищни сгради и модернизиране на библиотеките в
общината;
Възстановяване/обновяване на спортната инфраструктура;

Частично
изпълнено
Изпълнено

Адаптиране на обществени сгради за достъп на хора с увреждания;

Частично
изпълнено
Изпълнено

Устройване, облагородяване и поддръжка на гробищните паркове.
Мярка 2.1.4.: Подобряване на енергийната ефективност на база
използването на алтернативни източници на енергия
Газификацията на град Долна Митрополия;
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Енергийно саниране на големите обществени сгради;
Разработване на демонстрационен проект по програма „Хоризонт 2020“
за енергийно независима обществена сграда, генерираща 0-ви емисии и
отпадъци
Внедряване на модели за ползване на алтернативни източници на
енергия в общинските сгради – училища, детски заведения, сгради на
общината и др.;
Приоритет 2.2.: Подобряване качеството на и достъпа до
образованието и създаване на благоприятна среда за реализация на
младото поколение
Мярка 2.2.1.: Информационно обезпечаване на учебните заведения и
разширяване на извънкласни и извънучилищни форми на заниманията на
деца и младежи
Осигуряване на компютри и достъп до тях на всеки ученик;
Провеждане на обучения по информационни технологии сред учителите.
Разширяване на извънкласните и извънучилищни форми за привличане
на интереса на децата към училището и знанието;
Създаване на клубове по интереси.
Насърчаване на практикуването на различни видове спорт при децата;
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.
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 Финансово
обезпечаване дейността на читалищата
Приоритет 2.3.: Подобряване качеството на социалните услуги и
интегриране на групи в социална изолация и малцинствени групи
Мярка 2.3.1.: Поддържане качеството на социалните услуги и създаване
на нови
Разработване/актуализиране на програми за интегриране на групи в
социална изолация и малцинствени групи;
Усъвършенстване на съществуващите социални услуги в общината;
Създаване на нови социални услуги;
Изграждане на дневни центрове и домове за възрастни хора;
Мярка 2.3.2.: Обучение и квалификация на възрастни, на трайно
безработни и на други лица от групите в неравностойно положение на
пазара на труда и провеждане на активна политика в пазара на труда
Обучения за придобиване на професионална квалификация и
преквалификация, съобразено с нуждите на пазара на труда;
Предлагане на обучения за придобиване на знания и умения за
създаване на собствен бизнес, повишаване на мениджърските умения и
др.;
Програма за обучения и квалификация на роми;
Провеждане на активна общинска политика в пазара на труда,
ориентирана към
заетост на рисковите групи и на групите в
неравностойно положение по отношение на достъпа до заетост.
Мярка 2.3.3. Ограничаване на безработицата и повишаване на
икономическата активност на населението
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Повишаване качеството на услугите в сферата на заетостта;
Осигуряване на възможност за нов старт на лицата, останали без работа;
Насърчаване усвояването на нови знания, професии и умения през целия
живот;
Реализиране на програми за трудова реинтеграция
Приоритет 2.4.: Опазване на околната среда
Мярка 2.4.1.: Запазване чистотата на атмосферния въздух
Разработване и прилагане на стимули за насърчаване на
газоснабдяването на домакинствата, за намаляване използването на
твърди горива за битови нужди;
Увеличаване на затревените площи и ликвидиране на потенциални
източници на прахови емисии.
Мярка 2.4.2.: Рационално управление и ползване на водните ресурси
Задоволяване на нуждите от питейна вода на селата, които имат недостиг
на вода, чрез търсене на нови водоизточници;
Възстановяване и поддържане на язовири;
Информиране на обществеността за състоянието на водните ресурси,
начините и методите за пестеливо използване на водата.
Мярка 2.4.3.: Подобряване управлението на битовите и строителни
отпадъците чрез предотвратяване или ограничаване на тяхното вредно
въздействие върху човешкото здраве и околната среда
Периодично почистване на депото в гр. Долна Митрополия; Поддържане
на площадките в селищата за депониране на биоразградимите отпадъци;
Бракуване и подмяна на амортизираната обслужваща техника с
високоефективна;
Почистване на локални замърсявания с битови отпадъци около
населените места в община Долна Митрополия;
Подобряване и разширяване на системата за разделно събиране на
опаковки и отпадъци от опаковки в общината;
Мярка 2.4.4.: Опазване и популяризиране на биоразнообразието
Изграждане и поддържане на база данни за защитените обекти на
територията на общината;
Подобряване на информираността и
повишаване активността на обществото за опазване на биологичното
разнообразие;
Създаване на условия за по-ефективно обучение и образование за
опазване на биологичното разнообразие.
Мярка 2.4.5.: Развитие на урбанизираните територии, зелената система и
възстановяване и опазване на зелените площи в общината
Разработване на ОУП на общината
Разширяване на обхвата на териториите, осигурени с цифров кадастър
Опазване и поддържане на зелената система в общината като цяло,
големите и малките паркове в общината;
Въвеждане на системност в провеждането на основните дейности по
поддържане на зелената система: нови засаждения, зацветяване,
поддръжка на фитосанитарното състояние на дървесната растителност,
коситба, поливане, растителна защита и т.н.;
Приоритет 2.5. : Развитие на туризма
Мярка 2.5.1.: Консервация, опазване, експониране и повишаване на
атрактивността на природно културното наследство.
Реставриране, опазване и адаптиране на недвижимите културни ценности
на територията на общината и терените около тях;
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Интегриране на културното наследство в стратегиите и ОУПО Долна
Митрополия;
Разработване на карта на недвижимите културни ценности на
територията на общината;
Устройство,
експониране
и
подобряване
атрактивността
на
туристическите ресурси и хинтерланд
Подобряване на достъпността до туристическите атракции;
Участие в разработването и предлагането на обща туристическа
дестинация „Вия Траяна“ с общините Гулянци, Плевен, Ловеч и Троян;
Развитие на общата и специализирана туристическа инфраструктура.
Мярка 2.5.2.: Развитие на туристическите продукти, туристическото
предлагане и различните форми на туризъм – еко, ловен и риболовен,
културен, конгресен, бизнес и селски
Създаване на общински бранд
Създаване на интегрирани и тематични туристически продукти.
Стимулиране развитието на настанителната база и обслужващите
дейности
(включително обектите общественото хранене) чрез
използване на възможностите на ОП и Стратегията за прилагане на ИТИ
в СЗР
Създаване на туристически културно – информационен център;
Създаване на база данни за региона с подробна информация за
ресурсите, атракциите и възможностите за алтернативен туризъм в
общината.
Привличане на наши и чужди инвеститори за изграждане на
туристическата инфраструктура;
Утвърждаване на културните събития и фестивали в общината и
подпомагане организирането на нови;
Подпомагане организирането на национални празници, изложби,
концерти, театрални и шоу програми
Мярка 2.5.3: Развитие на цялостна маркетингова политика за
популяризиране на община Долна Митрополия като туристическа
дестинация
Разработване и прилагане на общинска концепция за развитие на
туризма• Разработване и разпространение на рекламни материали
Подкрепа и презентиране на възможностите за развитие на туризъм в
околностите на Долна Митрополия;
Представяне на туристически борси;

Изпълнено
Изпълнено
Неизпълнено
Неизпълнено
Неизпълнено
Изпълнено
25%
Неизпълнено
Неизпълнено
Неизпълнено

Неизпълнено
Неизпълнено
Неизпълнено
Изпълнено
Изпълнено
25%
Неизпълнено
Изпълнено
Неизпълнено
Неизпълнено

Организиране на информационни турове.

Основните инвестиции за периода за реализацията на Стратегическа цел 2:
Подобряване качеството средата в общината и повишаване привлекателността й
като туристическа дестинация, са насочени за изпълнение на предвидените мерки по
Приоритет 2.1: Подобряване състоянието и развитие на инфраструктурата, следван
от Приоритет 2.2.: Подобряване качеството на и достъпа до образованието и
създаване на благоприятна среда за реализация на младото поколение, Приоритет
2.4.: Опазване на околната среда и Приоритет 2.3.: Подобряване качеството на
социалните услуги и интегриране на групи в социална изолация и малцинствени
групи.
По Приоритет 2.1: Подобряване състоянието и развитие на инфраструктурата
са реализирани общо 16 дейности по предвидените мерки, като в най-висока степен е
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постигнато изпълнението на Мярка 2.1.3: Подобряване на състоянието и МТБ на
образователната, здравната, социалната, културната и спортна инфраструктура в
общината, следвана от Мярка 2.1.1: Разширяване и модернизация на местната
транспортна инфраструктура - пътна мрежа, публичен транспорт и Мярка 2.1.2:
Подобряване на водоснабдяването и канализацията и пречистването на отпадните
води в проблемни населени места и квартали.
По Приоритет 2.2.: Подобряване качеството на и достъпа до образованието и
създаване на благоприятна среда за реализация на младото поколение са изпълнени
общо 14 дейности по предвидените мерки, като в най-висока степен е постигнато
изпълнението на Мярка 2.2.1.: Информационно обезпечаване на учебните заведения
и разширяване на извънкласни и извънучилищни форми на заниманията на деца и
младежи, следвана от Мярка 2.2.2.: Обучения и ориентация на младото поколение
към професии от местно значение и професии с трудова реализация..
По Приоритет 2.3.: Подобряване качеството на социалните услуги и
интегриране на групи в социална изолация и малцинствени групи са изпълнени общо
7 дейности по предвидените мерки, като в най-висока степен е постигнато
изпълнението на Мярка 2.3.3. Ограничаване на безработицата и повишаване на
икономическата активност на населението
По Приоритет 2.4.: Опазване на околната среда са изпълнени общо 11
дейности по предвидените мерки, като в най-висока степен е постигнато
изпълнението на Мярка 2.4.4.: Опазване и популяризиране на биоразнообразието и
Мярка 2.4.5.: Развитие на урбанизираните територии, зелената система и
възстановяване и опазване на зелените площи в общината.
По Приоритет 2.5. : Развитие на туризма са изпълнени общо 7 дейности по
предвидените мерки, като в най-висока степен е постигнато изпълнението на Мярка
2.5.1.: Консервация, опазване, експониране и повишаване на атрактивността на
природно културното наследство.
Извод: Като цяло Стратегическа цел 2: Подобряване качеството средата в
общината и повишаване привлекателността й като туристическа дестинация е
изпълнена на 56.25%, което показва, че са вложени целенасочени усилия от страна
на Общината за постигане на заложените мерки. Реализирани са голям брой проекти
и участия на Общината в различни инициативи и са вложени голям процент общински
средства за постигането на целта, в резултат на което е подобрено качеството на
живот за жителите на Община Долна Митрополия.
2.2.3. Оценка на степента на изпълнение на Стратегическа цел 3.
Таблица 14. Оценка на степента на изпълнение на Стратегическа цел 3.
Стратегическа цел 3: Повишаване на административния
55%
капацитет и подобряване на териториалното сътрудничество
Приоритет 3.1.: Подобряване на капацитета на служителите в
80%
общината
80%
Мярка 3.1.1.: Усилване на капацитета и подобряване координацията
за управление на средства от структурните фондове на ЕС на
местно ниво и изграждане на партньорство
Изпълнено
Обучения на служители за подготовка и управление на проекти;
Изпълнено
Подготовка на подходящи проекти за кандидатстване за
финансиране;
Изпълнено
Проучване на добрите практики от други български общини;
Изпълнено
Търсене на стимули за служителите на общинската администрация
да участват активно в изпълнението на проектите;
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Участие на представители на общините в мониторинга за
използване на средствата от структурните фондове на ЕС;
Фокус на подготвяните проекти върху приоритетите на ОПР.
Приоритет 3.2. Стимулиране на местните партньорства,
трансграничното и международно сътрудничество
Мярка 3.2.1.: Създаване и утвърждаване на трайни връзки със
съседните общини за съвместна работа и участие в проекти и
развитие на трансграничното и международно сътрудничество
Създаване на условия за междуобщинско коопериране с цел
кандидатстване и управление на проекти от фондовете на ЕС и
предоставяне на услуги от общ интерес на участващите общини;
Участие/ организиране на форуми за обмяна на опит и добри
практики между общините;
Участие в проекти по програмите за трансгранично сътрудничество;

Неизпълнено

Създаване на условия за сътрудничеството с подходящи общини
членки на ЕС и общини извън ЕС;
Участие в съвместни проекти за обмяна на опит и добри практики.

Неизпълнено

Неизпълнено
30%
30%
Частично
изпълнено
Неизпълнено
Изпълнено

Неизпълнено

Основните инвестиции за периода за реализацията на Стратегическа цел 3:
Повишаване на административния капацитет и подобряване на териториалното
сътрудничество, са насочени за изпълнение на предвидените мерки по Приоритет
3.1.: Подобряване на капацитета на служителите в общината. Приоритетът е
изпълнен на 80%, като са реализирани 4 от общо 6 от предвидените дейности по
мярката. По-ниската степен на изпълнение на Приоритет 3.2. Стимулиране на
местните партньорства, трансграничното и международно сътрудничество се дължи
на липса на възможности за финансиране на реализация на различни проекти с
участие на други общини.
Извод: Като цяло Стратегическа цел 3: Повишаване на административния
капацитет и подобряване на териториалното сътрудничество е изпълнена на 55%.
Използвани са всички възможности за реализация на предвидените мерки по
Приоритетите.
3. Обобщение на направените изводи и препоръки.
В резултат на оценката на първоначалните резултати от изпълнението на ОПР
на община Долна Митрополия и оценката на степента на постигане на заложените
цели бяха направени следните изводи и препоръки:
1. За периода 2014-2016г. община Долна Митрополия е постигнала много добър
напредък в изпълнението на Общинския план за развитие.
2. В най-висока степен е изпълнена Стратегическа цел 2: Подобряване
качеството средата в общината и повишаване привлекателността й като
туристическа дестинация
- 56.25%,
а най-ниско е изпълнението на
Стратегическа цел 1: Стимулиране на развитието на икономическа среда,
насърчаваща предприемаческия дух, свободна конкуренция и развит пазар 16.90%. Ниската степен на изпълнение на Стартегическа цел 1 се дължи на
липса на подходящи механизми и възможности за финансиране за постигане
на предвидените мерки и дейности по Приоритетите. С учредяването през
2016г. на „Местна инициативна група Долна Митрополия-Долни Дъбник“ и
разработената Стратегия за местно развитие значително се увеличават
възможностите на Общината за постигане на всички мерки и предвидени
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дейности за реализация на Стратегическата цел в остатъка от програмния
период на Общинския план за развитие.
3. Стратегическа цел 3 е постигната на 55% за разглеждания период.
4. За разглеждания период е изготвяна Програма за реализация на Плана за
всяка година от неговото действие. Основна препоръка е разработването й в
началото на всяка година от оставащия период на действие на стратегическия
документ да се конкретизират количествени и качествени показатели за
измерване степента на изпълнение на стратегическите цели.

РАЗДЕЛ IV. ОЦЕНКА НА ЕФЕКТИВНОСТТА И ЕФИКАСНОСТТА НА
ИЗПОЛЗВАНИТЕ РЕСУРСИ И ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И НАБЛЮДЕНИЕ.
1. Оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси.
Оценката на използваните финансови ресурси за изпълнение на Плана е
изготвена на база съпоставка между Индикативната финансова таблица към Плана
за развитие и предоставена информация от община Долна Митрополия за
фактически извършените разходи и направени инвестиции за постигане на
стратегическите цели.
Таблица 15. Индикативна финансова таблица за изпълнение на Плана за развитие.
Стратегическа
Стойност (в хил. лв.) за периода 2014-2020г.
цел/Приоритет
Общо

Община

Държава

Фондове,
ЕС, други

Частни
средства

Стратегическа цел 1:
Стимулиране
на
развитието
на
икономическа
среда,
насърчаваща
предприемаческия дух,
свободна конкуренция и
развит пазар
Приоритет 1.1: Постигане
на
конкурентноспособна,ди
намична и рентабилна
местна
икономика,
реализираща местните
потенциали
и
предимства

170,5

62,5

24,5

32

50,5

Приоритет
1.2:
Стимулиране развитието
на земеделието с оглед
повишаване добавената
стойност на продукцията
и затваряне цикъла на

619

205

-

75

339
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агробизнеса
Приоритет
1.3:
Привличане
на
инвестиции
Стратегическа цел 2:
Подобряване качеството
средата в общината и
повишаване
привлекателността
й
като
туристическа
дестинация

44

24

-

-

20

Приоритет
2.1:
Подобряване
състоянието и развитие
на инфраструктурата

65 450

6109

11 190

44 015

300

Приоритет
2.2.:
Подобряване качеството
на
и
достъпа
до
образованието
и
създаване
наблагоприятна среда за
реализация
на
младотопоколение

808

34

43

421

310

Приоритет
2.3.:
Подобряване
качеството на социалните
услуги и интегриране на
групи
в социална изолация и
малцинствени групи
Приоритет 2.4.: Опазване
на околната среда
Приоритет 2.5.: Развитие
на
туризма
Стратегическа
цел
3:
Повишаване
на
административния
капацитет и подобряване
на
териториалното
сътрудничество
Приоритет
3.1.
:
Подобряване
на капацитета на
служителите в общината
Приоритет 3.2. :
Стимулиране на местните
партньорства,
трансграничното и
международно

2 060

206

412

1 442

-

8 440

1 726

1 543

4 320

1 121

14 448

478

2 880

6 010

5 000

5

0,5

1

3,5

-

77

77

-

-

-
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сътрудничество
ОБЩО

92 121,5

Индикативният финансов ресурс за изпълнение на предвидените мерки по
Стратегическа цел 1: Стимулиране на развитието на икономическа среда,
насърчаваща предприемаческия дух, свободна конкуренция и развит пазар възлиза
на 833 500 лв. За периода 2014-2016г. са направени инвестиции за 57 818.72 лв. като
източник на финансиране е ДФ „Земеделие“ – Програма за развитие на сеслките
райони. Създадена е Местна Инициативна група за разнообразяване на
икономическите дейности в селските райони. Разработена е Стратегия за местно
развитие, която основна цел е насочена към устойчивото развитие на територията
чрез повишаване на конкурентоспособността на селското стопанство, увеличаване на
заетостта и разнообразяване на дейностите в неземеделския сектор, инвестиции в
публична и социална инфраструктура. Предстои изготвената Стратегия да бъде
представена за одобрение и финансиране от страна на МЗХ и ДФЗ. С реализацията
на тези основни дейности ще се даде едно по-добро начало и ще се открият нови
възможности за стимулиране на развитието на икономическа среда, насърчаваща
предприемаческия дух, свободна конкуренция и развит пазар, което в остатъка от
периода на Общинския план за развитие ще позволи по-висок процент на финансово
изпълнение на Стратегическа цел 1. Поради липса на подходящи досега механизми и
възможности за финансиране на предвидените мерки, е налице ниската степен на
относителния дял на финансово изпълнение на Стратегическата цел, а именно 6.94%
Индикативният финансов ресурс за изпълнение на Стратегическа цел 2:
Подобряване качеството средата в общината и повишаване привлекателността й
като туристическа дестинация за периода 2014-2020г. възлиза на 87 560 000 лв. като
разпределението по видове източници е следното:

Фигура 3.

За периода на изготвяне на междинната оценка, а именно 2014-2016г. са
направени инвестиции на обща стойност 17 005 779.58 лв. Относителният дял на
цялостното финансово изпълнение на Стратегическата цел е 19.42%. Относителният
дял на финансовото изпълнение по различни видове източници е представено в
следната графика:
Фигура 4.
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От графиката могат да бъдат направени следните изводи:
За периода 2014-2016г., относителният дял на направените инвестиции за
постигане на Приоритетите на Стратегическа цел 2 от Общинския бюджет
представлява 41% от заложените в Индикативната финансова таблица
финансови ресурси.
За периода 2014-2016г., относителният дял на направените инвестиции за
постигане на Приоритетите на Стратегическа цел 2 чрез Републиканския
бюджет представлява 25% от заложените в Индикативната финансова таблица
финансови ресурси.
За периода 2014-2016г., относителният дял на направените инвестиции за
постигане на Приоритетите на Стратегическа цел 2 чрез частни инвестиции
представлява 19% от заложените в Индикативната финансова таблица
финансови ресурси.
Най-нисък е относителния дял на финансово изпълнение чрез инвестиции от
Фондове на ЕС и други, поради продължителният преход от програмен период
2007-2013г. към 2014-2020г. и липсата на подходящи Програми за
финансиране на предвидените мерки по Приоритетите.
Индикативният финансов ресурс за изпълнение на Стратегическа цел 3:
Повишаване на административния капацитет и подобряване на териториалното
сътрудничество за периода 2014-2020г. възлиза на 82 000 лв. Съгласно
Индикативната финансова таблица, тези средства са предвидени от Общинския
бюджет. За периода на междинната оценка, Общината е вложила средства за
изпълнение на целта в размер на 14 400 лв. През 2014г. обаче са реализирани и 2
проекта, а именно „Повишаване квалификацията на служителите в община Долна
Митрополия” и „Подобряване на процеса на разработване и прилагане на общински
политики в община Долна Митрополия“, финансирани по ОП „Административен
капацитет“ на обща стойност 154 397 лв. В този случай, може да се каже че е налице
финансово преизпълнение в 2 пъти на Стратегическа цел 3.
Изводи: В резултат на оценката на използваните финансови ресурси
основните изводи са:
1. За изпълнение на Стратегическа цел 1: Стимулиране на развитието на
икономическа среда, насърчаваща предприемаческия дух, свободна
конкуренция и развит пазар е реализиран проект на стойност 57 818.72 лв. като
източник на финансиране е ДФ „Земеделие“ – Програма за развитие на
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сеслките райони. Създадена е Местна Инициативна група за разнообразяване
на икономическите дейности в селските райони.
2. Относителният дял на финансовото изпълнение на Стратегическа цел 1:
Стимулиране на развитието на икономическа среда, насърчаваща
предприемаческия дух, свободна конкуренция и развит пазар е 6.94%. Поради
липса на подходящи досега механизми и възможности за финансиране на
предвидените мерки, е налице ниската степен на относителния дял на
финансово изпълнение на Стратегическата цел. Реализираният проект за
създаване на Местна Инициативна група за разнообразяване на
икономическите дейности в селските райони е основна предпоставка за
постигане на предвидените дейности по Стратегическата цел до края на
периода на действие на ОПР.
3. За изпълнение на Стратегическа цел 2: Подобряване качеството средата в
общината и повишаване привлекателността й като туристическа дестинация са
направени инвестиции и са изпълнени проекти на стойност 17 005 779.58 лв.
4. Относителният дял на финансовото изпълнение на Стратегическа цел 2:
Подобряване
качеството
средата
в
общината
и
повишаване
привлекателността й като туристическа дестинация е 19.42%. Извършени са
редица инициативи от страна на Община Долна Митрополия за постигане на
Стратегическата цел и са реализирани проекти, финансирани от ЕС,
Национален бюджет и Частни средства. Най-голям е относителният дял на
финансово изпълнение на Целта със средства от Общинския бюджет – 41%.
Най-нисък е относителния дял на финансово изпълнение чрез инвестиции от
Фондове на ЕС и други, поради продължителният преход от програмен период
2007-2013г. към 2014-2020г. и липсата на подходящи Програми за
финансиране на предвидените мерки по Приоритетите.
5. За изпълнение на Стратегическа цел 3: Повишаване на административния
капацитет и подобряване на териториалното сътрудничество са направени
инвестиции и са изпълнени проекти на стойност 168 797 лв.
6. Налице финансово преизпълнение в 2 пъти на Стратегическа цел 3.
7. Основни източници на финансиране са средства от общинския и
републиканския бюджет, целеви субсидии, фондове на Европейския съюз и
други.
8. През периода 2014 - 2016г. са реализирани проекти, допринасящи за
изпълнението на Общинския план за развитие, финансирани от Програма за
развитие на селските райони, Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси”, ОП „Околна среда“, Оперативна програма „Административен
капацитет”, национални програми за насърчаване на заетостта и други.
9. Предприетите мерки и инициативи за изпълнение на Стратегическите цели,
както и изразходваните средства, имат пряк положителен ефект върху
инфраструктурата в Общината, условията на живот и качеството на
природната и жизнената среда.

2. Процедури за управление и наблюдение на Плана.
В Община Долна Митрополия е създадена добра организация за прилагане и
изпълнение на Общинския план за развитие от гледна точка на планирани и
реализирани проекти, вътрешен мониторинг и контрол, като се спазват нормативните
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изискванията съгласно
прилагането му.

Закона

за

регионалното

развитие

и

Правилника

за

Съгласно чл.23 от Закона за Регионалното развитие (сила от 31.08.2008 г. Обн.
ДВ. бр.50 от 30 Май 2008г., изм. ДВ. бр.47 от 23 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.82 от 16
Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.93 от 24 Ноември 2009г., изм. и доп. ДВ. бр.82 от 26
Октомври 2012г., изм. ДВ. бр.66 от 26 Юли 2013г., доп. ДВ. бр.22 от 11 Март 2014г.,
изм. ДВ. бр.98 от 28 Ноември 2014г., изм. ДВ. бр.9 от 3 Февруари 2015г., доп. ДВ.
бр.14 от 20 Февруари 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.15 от 23 Февруари 2016г.), Кметът на
Общината има следните отговорности:
1. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2016 г.)
организира изработването на общинския план за развитие и го внася за обсъждане и
приемане от общинския съвет;
2. ръководи, организира и контролира дейността по изпълнението на общинския план
за развитие;
3. представя годишен доклад за наблюдението на изпълнението на общинския план
за развитие за одобряване от общинския съвет;
4. осигурява публичност и прозрачност на общинския план за развитие, както и на
действията по реализацията му.
Посредством Заповед на Кмета на община Долна Митрополия се назначава
Специализирана група за наблюдение на Плана за развитие на общината. В
Общинския план са разписани отговорностите на Специализираната групата за
наблюдение на Плана, а именно:
разглеждане и утвърждаване индикаторите за наблюдение на изпълнението на
плана;
периодичен преглед на постигнатия напредък по отношение на целите;
анализиране резултатите от изпълнението на приоритетите, целите, мерките и
степента на постигане на интервенциите;
разглеждане резултатите от междинната оценка, ако такава е възложена;
ежегодно подготвя доклад за изпълнението на плана, който Кметът внася в
Общинския съвет;
разглеждане предложения за
приоритетите, целите и мерките;

преразпределение

на

средствата

по

предложения за промени, свързани с постигането на целите плана или
подобряване на управлението му.
Изводи: За периода 2014г. - 2016г. са изготвяни Годишни доклади на
Специализираната група за наблюдение на Плана за развитие на община Долна
Митрополия, които са представяни ежегодно за одобрение пред Общински съвет –
Долна Митрополия. В резултат на това е спазено изискването на чл.23 от Закона за
Регионалното развитие и е извършван ежегоден мониторинг за изпълнението на
Общинския план за развитие. Годишните доклади и всички стратегически и програмни
документи, свързани с Общинския план за развитие, са налични на интернет
страницата на Общината, с което е осигурена публичност и прозрачност на процеса.
За анализирания период е изготвяна Програма за реализация за всяка година
от действието на Плана за развитие, която също е налична на интернет страницата
на Общината.
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РАЗДЕЛ V. ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН
ЗА РАЗВИТИЕ.
Основен извод от изготвената междинна оценка на Общинския план за
развитие на община Долна Митрополия е: положени са значителни усилия от страна
на Общината за постигане на поставените стратегически цели. Най-много дейности
са изпълнени за постигане на Стратегическа цел 2: Подобряване качеството средата
в общината и повишаване привлекателността й като туристическа дестинация и
Стратегическа цел 3: Повишаване на административния капацитет и подобряване на
териториалното сътрудничество. Липсата на подходящи възможности и механизми за
финансиране на дейностите, предвидени по Стратегическа цел 1: Стимулиране на
развитието на икономическа среда, насърчаваща предприемаческия дух, свободна
конкуренция и развит пазар, са причина за по-ниското изпълнение на Целта за
разглеждания период.
Основна препоръка е да се акцентува върху предвидените мерки и дейности,
предвидени за изпълнение на Стратегическа цел 1 и да се продължават усилията за
подобряване качеството средата в общината и повишаване привлекателността й като
туристическа дестинация, като акцент да бъде развитието на общината като
туристическа дестинация, което ще има пряк положителен ефект вурху качеството на
живот и икономиката на Общината.
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