ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН
ГОДИШНА ПРОГРАМА
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2014-2020 Г.
ЗА 2020 Г.
Мярка / дейност

Стойност
/хил.лв./

Източник
на средства
Общински
Държавен
Фондове на ЕС,
Частни
бюджет
бюджет
друга
източници
чуждестранна
помощ
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
Мярка1.1.1.: Подкрепа за развитието на частния сектор, на основата на МСП
Дейности:
Провеждане на регулярни срещи с бизнеса за информиране относно общински
проекти

3

Създаване на бизнес справочник в интернет страницата на общината;

-

Организиране на годишна среща за развитието на местният бизнес с акцент
върху иновациите

1










Мярка1.1.2.: Подпомагане предоставянето на бизнес услуги, свързани със стартиране на нов бизнес и/или създаването на нови работни места
Дейности:
Организирането и прилагането на дейности по посредничество и улесняване
предоставянето на разрешителни, достъп до стопанска площ

-

Организиране на обучения за стартиране на бизнес

2




Мярка1.1.3: 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
Дейности:
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Организиране на взаимодействия между централните власти, общината,
местният бизнес, местни и национални организации, свързани със сектора
Обмяна на опит, иновационни проекти и технологии чрез участие на общината
в проекти по ТГС и Транснационално сътрудничество

-




5

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
Дейности:
Разработване на проекти за преработване на земеделската продукция



-

Усвояване на изоставени земи и увеличаване на средният размер на
обработваемите участъци за увеличаване на площите с насъждения
Мярка 1.2.2.: Развитие на животновъдството



Дейности:
Подкрепа на животновъдите за увеличението на броя на животните и
повишаване на продуктивни показатели в животновъдството

20

Обучения за млади фермери

10

















Мярка 1.2.3.: Стимулиране развитието на биоземеделие
Дейности:
Обмяна на опит и добри практики и популяризиране на биоземеделието чрез
организиране на територията на общината на форум и борса за представяне
5
на биопродукти от български и чуждестранни производители
Организиране на рекламна кампания на биопродуктите, произведени в
5
общината
Приоритет 1.3: Привличане на инвестиции
Мярка 1.3.1.: Приличане на инвестиции чрез установяване на трайни бизнес партньорства
Дейности:
Отделяне и регулиране на общински терени за привличане на стратегически
инвеститори

-
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Мярка 1.3.2.: Стимулиране на ПЧП и инициативи за икономическо развитие
Дейности:
Развитие на публично-частните партньорства и на бизнес организациите,


работещи в подкрепа на местния бизнес
Стратегическа цел 2: Подобряване качеството средата в общината и повишаване привлекателността й като туристическа дестинация
Приоритет 2.1: Подобряване състоянието и развитие на инфраструктурата
Мярка 2.1.1: Разширяване и модернизация на местната транспортна инфраструктура - пътна мрежа, публичен транспорт
Дейности:
Ремонт на уличната мрежа в община Долна Митрополия

1 999





Подобряване при необходимост на експлоатационното състояние на


6 197
общинската пътна мрежа
Мярка 2.1.2: Подобряване на водоснабдяването и канализацията и пречистването на отпадните води в проблемни населени места и квартали
Дейности:
Разширяване на системата от водоизточници в общината с оглед на решаването


на проблема с дефицитите на водните количества за битови и производствени
690
цели
Мярка 2.1.3: Подобряване на състоянието и МТБ на образователната, здравната, социалната, културната и спортна инфраструктура в общината
Дейности:
Ремонт, подобряване на материалната база и оборудването в училищата в
общината
Ремонт, подобряване на материалната база и оборудването на детски градини
и ясли

50
30




Ремонт и обновяване на оборудването на здравните заведения в общината

20



Ремонт и обновяване на специализираните здравни заведения

55
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Ремонт на читалищни сгради и модернизиране на библиотеките в общината

350

Възстановяване/обновяване на спортната инфраструктура

60



Устройване, облагородяване и поддръжка на гробищните паркове

5







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
Дейности:
Осигуряване на компютри и достъп до тях на всеки ученик
Създаване на клубове по интереси
Насърчаване на практикуването на различни видове спорт при децата

1







150







2







Мярка 2.2.2.: Обучения и ориентация на младото поколение към професии от местно значение и професии с трудова реализация
Дейности:
Организиране и провеждане на професионално насочване на всеки ученик
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

20
29













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
Дейности:
Създаване на нови социални услуги

150
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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
Дейности:
Обучения
за
придобиване
на
професионална
квалификация
и



5
преквалификация, съобразено с нуждите на пазара на труда
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



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

-

Насърчаване на 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
Дейности:
Увеличаване на затревените площи и ликвидиране на потенциални източници

5
на прахови емисии
Мярка 2.4.2.: Рационално управление и ползване на водните ресурси



Дейности:
Задоволяване на нуждите от питейна вода на селата, които имат недостиг на
500



вода, чрез търсене на нови водоизточници
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
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Дейности:
Периодично почистване на депото в гр. Долна Митрополия

1 452





Почистване на локални замърсявания с битови отпадъци около населените

20
места в община Долна Митрополия;
Подобряване на системата за разделно събиране на опаковки и отпадъци от


5
опаковки в общината
Мярка 2.4.4.: Опазване и популяризиране на биоразнообразието







Дейности:
Поддържане на база данни за защитените обекти на територията на общината
Подобряване на информираността и повишаване активността на обществото
за опазване на биологичното разнообразие

-









-

Приоритет 2.5.: Развитие на туризма
Мярка 2.5.1.: Консервация, опазване, експониране и повишаване на атрактивността на природно културното наследство.
Дейности:
Разработване на карта на недвижимите културни ценности на територията на
общината

1

Подобряване на достъпността до туристическите атракции
Развитие на общата и специализираната туристическа инфраструктура







20







1 500







Мярка 2.5.2.: Развитие на туристическите продукти, туристическото предлагане и различните форми на туризъм – еко, ловен и риболовен, културен,
конгресен, бизнес и селски
Дейности:
Създаване на интегрирани и тематични туристически продукти

10
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Създаване на туристически културно – информационен център
Подпомагане на организирането на национални празници, изложби, концерти,
театрални и шоу програми
Подпомагане организирането на национални празници, изложби, концерти,
театрални и шоу програми

237
1
18





















Мярка 2.5.3: Развитие на цялостна маркетингова политика за популяризиране на община Долна Митрополия като туристическа дестинация
Дейности:
Разработване и прилагане на общинска концепция за развитие на туризма
Разработване и разпространение на рекламни материали

10







Подкрепа и презентиране на възможностите за развитие на туризъм в
околностите на Долна Митрополия
Стратегическа цел 3: Повишаване на административния капацитет и подобряване на териториалното сътрудничество
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
Дейности:
Обучения на служители за подготовка и управление на проекти

1



Подготовка на подходящи проекти за кандидатстване за финансиране

-



Проучване на добрите практики от други български общини

-



Фокус на подготвяните проекти върху приоритетите на ОПР

-







Приоритет 3.2.: Стимулиране на местните партньорства, трансграничното и международно сътрудничество
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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
Дейности:
Участие/ организиране на форуми за обмяна на опит и добри практики между
общините

1

Участие в проекти по програмите за трансгранично сътрудничество

2

Създаване на условия за сътрудничеството с подходящи общини членки на
ЕС и общини извън ЕС
ОБЩО за Стратегическа цел 1, 2 и 3

-











14 957

ПОЛЯ ЦОНОВСКА
Кмет на Община Долна Митрополия
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