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ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
Общинският план за развитие на община Долна Митрополия за периода 2014-2020
г. е основополагащ, стратегически, динамичен документ и важен инструмент при
формирането и провеждането на устойчиво и балансирано местно развитие в посочената Стр. | 3
територия. Документът очертава средносрочната перспектива за икономическо, социално,
инфраструктурно и екологично развитие на общината за период от седем години.
Общинският план за развитие на община Долна Митрополия 2014 – 2020 година е
приет с Решение № 575 от 06.02.2014 г. на Общински съвет Долна Митрополия. При
изготвянето му е съобразена водещата роля на Националната стратегия за регионално
развитие на Р. България 2012-2022 г., Регионалния план за развитие на Северозападния
район 2014-2020 г. и Стратегията за развитие на област Плевен 2014-2020 г.
Изпълнението на общинския план за развитие се отчита чрез годишни доклади за
наблюдението на изпълнението на общинския план за развитие по чл. 91, ал. 2 от ППЗРР,
на основата на данните от системата за наблюдение и оценка на общинския план за
развитие.
Наблюдението и оценката на изпълнението на ОПР се извършват за постигане на
ефективност и ефикасност на стратегическото планиране, програмирането, управлението
и ресурсното осигуряване на регионалното развитие. От своя страна, резултатите от
наблюдението и оценката на изпълнението на Общинския план за развитие и на
регионалните планове за развитие служат като основа за наблюдението и оценка на
Областната стратегия за развитие, Регионалния план за развитие и съответно на
Националната стратегия за регионално развитие.
Предмет на наблюдение е изпълнението на целите и приоритетите за местно
развитие, съгласно определени физически и финансови индикатори, организацията и
методите на изпълнение, прилагани от органите за управление, както и мерките за
осигуряване на информация и публичност за резултатите от изпълнението на
документите.
Орган за наблюдение на Общинския план за развитие е Общинският съвет. В
процеса на наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие, Общински съвет
– Долна Митрополия осигурява участието на заинтересованите органи, организации,
физически и юридически лица, при спазване на принципа за партньорство, публичност и
прозрачност при изпълнението на Общинския план за развитие. Кметът на общината
организира наблюдението на изпълнението на Общинския план за развитие, като за
резултатите от наблюдението на изпълнението на Общинския план за развитие се
разработва годишен доклад.
Чрез мониторинга се цели да се предостави на компетентните местни органи
(Общински съвет – Долна Митрополия, Кмета на общината, служителите от общинска
администрация), както и на всички заинтересовани страни (социално-икономическите
партньори и структури на гражданското общество), ранна информация за напредъка, или
липсата на напредъка, по заложените цели и резултати. Основната цел е да се
идентифицират отклоненията или проблемите при изпълнението на поставените задачи,
като по този начин се подобри осъществяването на плана/политиката и се улесни/подобри
по-нататъшното развитие на процеса на реализация. В резултат на осъществяването на
мониторинг могат да се направят своевременни промени в начина на изпълнение на
политиките.
Правната рамка на процеса по мониторинг, контрол и оценка на изпълнението на
Общинския план за развитие се съдържа в Закона за регионалното развитие (ЗРР) и
Правилника за неговото прилагане (ППЗРР).
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Съгласно чл. 23 от ЗРР, кметът на общината:
 организира изработването на общинския план за развитие и го внася за обсъждане
и приемане от общинския съвет;
 ръководи, организира и контролира дейността по изпълнението на общинския план
за развитие;
 представя годишен доклад за наблюдението на изпълнението на общинския план за Стр. | 4
развитие за одобряване от общинския съвет;
 осигурява публичност и прозрачност на общинския план за развитие, както и на
действията по реализацията му.
Кмет на
Община Долна
Митрополия
Общинска
администрация Долна
Митрополия

Заинтересовани
страни – граждани,
НПО, органи и
структури

Мониторинг, контрол и последваща оценка на Общинския план за
развитие в Община Долна Митрополия

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –
ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ
обсъждане и одобряване

ГОДИШЕН
ДОКЛАД
за наблюдение на
изпълнението на
ОПР
/публикуван на
http://dolnamitropolia.acstr
e.com/

Копие до Председателя на Областния съвет
за развитие в 7-дневен срок от решението на
ОбС
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Съгласно чл. 91, ал. 8 от ППЗРР, годишният доклад за наблюдението на изпълнението
на общинския план за развитие съдържа:
 Общи условия за изпълнение на Общинския план за развитие (ОПР) и в частност
промените в социално-икономическите условия в общината;
 Постигнат напредък по изпълнението на целите и приоритетите от ОПР въз основа
на индикаторите за наблюдение;
Стр. | 5
 Предприети действия за осигуряване на ефективност и ефикасност при
изпълнението на плана;
 Изпълнение на проекти, допринасящи за постигането на целите и приоритетите на
Общинският план за развитие и на Областната стратегия за развитие;
 Заключения.

Настоящият доклад се явява шести за плановия период (2014-2020 г.) и представя
резултатите от наблюдението и изпълнението на ОПР 2014-2020 г. на община Долна
Митрополия за 2019 г. Докладът е разработен в съответствие с изискванията на Закона за
регионално развитие и Правилника за неговото прилагане.
I. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА
РАЗВИТИЕ (ОПР) И В ЧАСТНОСТ ПРОМЕНИТЕ В СОЦИАЛНОИКОНОМИЧЕСКИТЕ УСЛОВИЯ В ОБЩИНАТА
При анализиране и проследяване на условията за изпълнение на ОПР са отчетени и
настъпилите промени в социално-икономическите условия, оказващи остро въздействие върху
социално-икономическото развитие на общината.

1. Местоположение.
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. Обхваща част от
долините на реките Дунав, Искър и Вит и хълмистите възвишения между тях. Граничи със
следните общини: на изток - с Плевен и Гулянци, на запад - с Кнежа и Оряхово, на юг - с
Плевен и Долни Дъбник. Северната и граница е с река Дунав. Общински център е гр.
Долна Митрополия и се намира на 11 км. от Плевен. Основните релефни форми са
равнинни. Това позволява свободното проникване на въздушни маси с океански и
континентален характер.
2. Демографска характеристика на община Долна Митрополия
По данни на НСИ, населението на Общината към 31.12.2018 г. наброява 17 694
души, което представлява 7.36% от населението на област Плевен. По брой население,
общината се нарежда на 3-то място в областта след общините Плевен и Червен бряг( виж
фигура 1)

Фигура 1
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Източник: НСИ и ИС Инфостат
Основни демографски показатели за община Долна Митрополия през периода 20162018 г. са разгледани в таблица 1:
Таблица1
№ Основни демографски показатели
2016 г. 2017 г. 2018 г.
1. Население (брой)
18 511
18 180 17 694
2. Естествен прираст (брой)
-247
-234
-303
3. Раждаемост (брой)
193
195
154
4. Смъртност (брой)
440
429
457
Източник: НСИ и ИС Инфостат
От данните в таблицата могат да бъдат направени следните изводи:
 Броят на населението бележи тенденция към намаление – общото намаление за 2018 г.
спрямо 2016 г. с 817 д.;
 Естественият прираст е с отрицателни стойности през целия разглеждан период;
 Раждаемостта е с тенденция към намаление на броя живородени, като за 2018 г. броя
им се е намалял с 39 д. спрямо 2016 г.;
 Смъртността бележи тенденция към увеличение - през 2018 г. (457 д.) по-висок
спрямо началото на разглеждания периода (440 д.);

Община Долна Митрополия включва общо 16 населени места – 2 града и 14 села. По
данни на НСИ към 31.12.2018 г. в градовете Долна Митрополия и Тръстеник живеят 38.465%
от населението в общината. Съотношението между броя на жените и броя на мъжете спрямо
общия брой на населението в общината е почти еднакво (49.12:50.88).
Възрастовата структура на населението в община Долна Митрополия е представена в
таблица 2 и фигура 2:
Таблица 2
(брой)
гр. Долна Митрополия, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ 39, тел./факс 064/680-704
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Общо
Под трудоспособна възраст
В трудоспособна възраст
Над трудоспособна възраст
Източник: НСИ и ИС Инфостат

2016 г. 2017 г. 2018 г.
18511
18180
17 694
2713
2695
2628
9248
9110
8626
6550
6375
6140
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Източник: НСИ и ИС Инфостат
От представените данни е видно, че за разглеждания период се наблюдава
запазване на населението в под и в трудоспособна възраст и намаляване дела на
населението в над-трудоспособна възраст.
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.
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 процеси, осигуряване на адекватен достъп до
образование и др., чрез които да се създадат условия за ефективно решаване на социалноикономическите проблеми, породени от маргинализирането на тази етническа общност
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3. 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 е в непосредствена близост до поголямата част на общината, тя има изключително важно значение за развитието на
стопанството (земеделие, риболов, индустрия, транспорт, туризъм). Откъм воден Стр. | 8
потенциал общината е облагодетелствана с богата хидрографска мрежа. Нейната
територия включва в себе си реките Дунав, Искър, Вит, Гостилска, и други по-малки
водоеми. Водите им се използват за напояване, риболов и други. Общият размер на
водните площи и течения на територията на общината е 10 011.47 дка или 1.49% от
общата площ.
Състоянието на хидрографската мрежа, в компилация с посочените климатични
условия в района благоприятствуват отглеждането на зърнени, някои технически
(слънчоглед) култури, зеленчукови култури, лозата и др. в равнинната част, овощна,
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.
4. Природно защитени зони.
На територията на община Долна Митрополия са разположени четири защитени
зони – „река Вит“; „Карабоаз“; „Искър“ и „Вятърницата“ 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/.
5. 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 архитектурностроителни обекта 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 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 Божурица 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 Путеа /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.
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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 Стр. | 9
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 инсталацияхипокауст. 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 Ореховица – 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.
 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.
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 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. Стр. | 10
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 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.
6. Икономическо развитие по сектори.
6.1. 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 община Долна
Митрополия към 2013 г. е 422 957 дка, а към края на 2019 г. е 501 937 дка. Наблюдава се
обнадеждаваща тенденция на увеличение на обработваемата площ спрямо 2013 г. Това
налага взимането на мерки за запазване и увеличение на обнадеждаващата тенденцията.
Зърнопроизводството е традиционно приоритетно направление. Развитие търпят
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.
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Обработваемата земя в землището на Община Долна Митрополия е представена на
фигура 3:
Фигура 3

Обработваема земя в Община
Долна Митрополия (дка)
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Източник: НСИ, ОС „З“

Необходимо е да се подобри състоянието на хидротехническите и
хидромелиоративните мрежи и съоръжения.
Животновъдството в община Долна Митрополия също е застъпено, като се
отглеждат крави, овце, кози, по-малко птици. Биволи в общината вече почти не се
отглеждат. Силно развито е пчеларството като се наблюдава тенденция за увеличаване на
пчелните семейства. Преобладаващи са дребните производители, които са предимно
частни лица, малко са регистрираните фирми.
6.2. Промишленост
Промишлеността в община Долна Митрополия е силно зависима от продукцията
на селското стопанство и се занимава предимно с нейната преработка. В тази връзка найдобре застъпени са хранително-вкусовата промишленост, леката промишленост.
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.
6.3. Туризъм
През 2017 г. е издадена заповед за категоризация на Семеен хотел „Хелга“. Това е
единственото регистрирано място за настаняване на територията на Община Долна
Митрополия. Към момента тече процес на регистрация на къщи за гости на територията
на гр. Долна Митрополия.
На територията на община Долна Митрополия няма атракционни заведения и
информационно-рекламни центрове. Места за настаняване се намират и в село Байкал,
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което го определя като основна туристическа дестинация и курортно селище в общината.
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.
7. Заетост.
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По данни от преброяването на населението на НСИ през 2011г. икономически
активните лица в община Долна Митрополия са 4797 души, което представлява 42,43% от
населението на възраст между 15 и 64 навършени години в общината и 2,74% от
икономически активните лица в област Плевен.
Заетите в община Долна Митрополия са 78,75% от икономически активните лица
на общината, от които 80,64% заети от българска етническа група, 66,97% заети от турска
етническа група. При ромското население 60% от икономически активните лица са
безработни.
От разпределението на заетите лица по икономически дейности е видно, че наймного са заетите в Преработващата промишленост. По брой заети след тях се нареждат
сектори Селско, горско, 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, на
газообразни горива, Култура, спорт и развлечения, Добивна промишленост, Създаване и
разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения, Финансови и
застрахователни дейности.
Нивото на СЗР в Област Плевен на чиято територия се намира и Община Долна
Митрополия по последни данни на НСИ към 31.12.2018 г е 10 461 лв. на годишна база.
8. Безработица.
Според данни на Дирекция „Бюро по труда“ гр. Долна Митрополия регистрираните
безработни лица в община Долна Митрополия към 31.12.2019 година са 596 бр. и са с 108
лица по малко в сравнение с декември месец 2018 г., а равнището на безработица е 10,12
на сто. Безработните жени са 325 бр. или 54,53% от безработните лица за общината.
Тревожен е факта, че 55.38% са без специалност и професия, а 46,15 % са с основно и по
ниско образование. Това се превръща в тенденция през последните години.
Безработните младежи до 29 години са 81 броя, с 44 по - малко от миналата година,
като 51,85 % от тях са жени, а 49,38 на сто от тях са без специалност и професия.
Общият брой на безработните лица с престой на пазара на труда над 1 година също
е намален в сравнение с декември месец 2018 от 210 на 161 души. Основната причина да
останат толкова дълго без работа е че 60,86 на сто от тях нямат специалност и професия.
Тази тенденция се задълбочава през 2019 г. Има и други причини, водещи до
продължителна безработица, а именно:
 Затруднена мобилност от местоживеенето до областния град, където има по големи възможности за устройване на работа. Мобилността е затруднена по различни
причини - финансови, обществен транспорт, който не винаги е подходящ за работното
време, което се предлага.
 Обезкураженост и липса или загуба на професионални умения на продължително
безработни лица.
 Влошено здравословно състояние на безработните лица, макар и в много случаи
не документирано от ТЕЛК или ЛК.
 Необходимост да полагат грижи за болни или възрастни членове на семейството деца, съпрузи или родители.
 Може да се добави и наличие на нерегламентирана и непостоянна заетост.
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 В повечето случаи причините са повече от една от посочените.
По данни на Дирекция „Бюро по труда” гр.Долна Митрополия общият брой на
включените през 2019 г. регистрирани безработни лица по различни програми и проекти е
211 бр., които са намалели в сравнение с 2018 г – 341 бр.
II. ПОСТИГНАТ НАПРЕДЪК ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЦЕЛИТЕ И
ПРИОРИТЕТИТЕ ОТ ОПР ВЪЗ ОСНОВА НА ИНДИКАТОРИТЕ ЗА
НАБЛЮДЕНИЕ
В Общинският план за развитие на община Долна Митрополия са формулирани
общи и специфични индикатори.
1.
Общите индикатори са подбрани с цел осигуряването на необходимите
адекватни информационни ресурси за общото състояние на община Долна Митрополия
през периода на наблюдение от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г.
За да се оцени постигнатия напредък по изпълнението на ОПР са използвани следните
основни общи индикатори:
1.1 Брутен вътрешен продукт на човек от населението
В района на Област Плевен на чиято територия се намира и Община Долна
Митрополия по последни данни на НСИ към 31.12.2018 г. се наблюдава повишение на
БВП на човек от населението – с 1 522,00 лв. в сравнение 2016 г. Стойността на този
индикатор продължава да е под средната стойност за страната (15 615 лв.) за 2018 г., но
макар и с леки темпове започва да нараства.

Фигура 4
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Източник: НСИ
1.2 Равнище на безработица

гр. Долна Митрополия, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ 39, тел./факс 064/680-704
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Равнището на заетост на населението на Област Плевен, на чиято територия се
намира и Община Долна Митрополия, на възраст 15 и повече навършени години по
последни данни на НСИ към 31.12.2018 г. е 97.20 хил. Наблюдава се тенденция към
запазване на процентното ниво на заетите лица спрямо лицата в работна сила.
Фигура 5
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Източник: НСИ и ИС Инфостат
По данни на Дирекция „Бюро по труда“ гр. Долна Митрополия равнището на
безработицата към 31.12.2019 г. е 10.12% и е с 2.51% по ниско в сравнение с 31.12.2018
г.(12.63%). През последните години се наблюдава тенденция към намаляване на нивото на
безработицата на територията община Долна Митрополия.
По Национални програми и проекти по Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси” през 2019 г. са включени 211 лица.
2.
Специфичните индикатори имат по-конкретен характер и са пряко
свързани с дефинираните в стратегическия документ цели, приоритети и мерки. За да се
оцени постигнатия напредък по изпълнението на ОПР през 2019 г. са използвани
следните специфични индикатори:
2.1 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:
 Брой проведени срещи с бизнеса за информиране относно
общински проекти- 10 бр.;
 Брой организирани годишни срещи за развитието на местният
бизнес с акценти върху иновациите – 3 бр.
 Брой обучени в обученията за стартиране на бизнес – 74 бр.;
гр. Долна Митрополия, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ 39, тел./факс 064/680-704
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 Брой проекти по ТГС и Транснационално сътрудничество – 3
бр.:
 Приоритет 1.2: Стимулиране развитието на земеделието с оглед
повишаване добавената стойност на продукцията и затваряне цикъла на агробизнеса:
 Брой проведени обучения за млади фермери- 31 лица;
 Дка усвоени изоставени земи – 377 дка;
Стр. | 15
 Приоритет 1.3: Привличане на инвестиции:
 Брой създадени специализирани интернет портал и инвестиционен
профил на общината – 1 бр.
 Брой организирани/ брой участия във форуми и срещи- 23 бр.;
 Брой проекти с ПЧП – 1 бр.
2.2 Стратегическа цел 2: Подобряване качеството средата в общината и повишаване
привлекателността й като туристическа дестинация:
 Приоритет 2.1: Подобряване състоянието и развитие на
инфраструктурата:
 Км подобрено експлоатационно състояние на пътната мрежа в
общината – 1.7 км;
 Брой училища с ремонтирана или подобрена материалната база и
обновено оборудване- 6 бр.;
 Брой детски градини и ясли с ремонтирана, подобрена
материалната база и оборудване- 4 бр.;
 Брой здравни заведения в общината с ремонтирани сгради или
обновено оборудване – 2 бр.;
 Брой ремонтирани и обновени социални заведения – 3 бр.;
 Брой ремонтирани читалищни сгради и модернизирани
библиотеки – 2 бр.;
 Брой топлинно санирани обществени сгради – 3 бр.;
 Приоритет 2.2.: Подобряване качеството на и достъпа до образование
и създаване на благоприятна среда за реализация на младото поколение:
 Брой нови компютри в училищата-3 бр.;
 Брой деца, посещаващи носъздадените клубове по интереси-270
деца;
 Брой ученици, участвали в организираните професионални
насочвания – 250 ученици;
 Брой деца, взели участие в различни форуми за развитие на
творческите таланти – 350 деца.
 Приоритет 2.3.: Подобряване качеството на социалните услуги и
интегриране на групи в социална изолация и малцинствени групи:
 Брой разработени/актуализирани програми за интегриране на
групи в социална изолация и малцинствени групи – 1 бр.;
 Брой създадени нови социални услуги и брой граждани, които са
включени в тях – 2 бр./151 лица
 Брой обучени за придобиване на професионална квалификация и
преквалификация - 20 лица;
 Брой проведени обучения за придобиване на знания и умения за
създаване на собствен бизнес; повишаване на мениджърските умения и др. – 3 бр.;
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 Брой роми, включени в програма за обучения и квалификация –16
лица.


Приоритет 2.4.: Опазване на околната среда
 Брой жители, обхванати от система за разделно сметосъбиране на
отпадъци – 13 059 жители.
 Поддържане на зелената система: дка нови засаждения, брой Стр. | 16
новозасадени дървета и др.- 2000 бр. фиданки
 Приоритет 2.5. : Развитие на туризма
 Брой реставрирани недвижимите културни ценности – 1 бр.;
 Брой проведени фестивали/ конкурси и други културни събития/
брой посетители – 7 бр.;
 Брой създадени общински брандове – 1 бр.;
 Брой разработени общински концепции за развитие на туризма – 1
бр.;
3.3 Стратегическа цел 3: Повишаване на административния капацитет и
подобряване на териториалното сътрудничество
 Приоритет 3.1.: Подобряване на капацитета на служителите в
общината
 Брой подготвени/одобрени проекти за кандидатстване за
финансиране – 8 разработени проектни предложения, 3 одобрени проекти;
 Брой проучени добри практики от други български общини – 7 бр.;
 Приоритет 3.2. Стимулиране на местните партньорства,
трансграничното и международно сътрудничество:
 Брой участия/ брой организирани форуми за обмяна на опит и
добри практики между общините – 8 бр.;
 Брой разработени и одобрени съвместни проекти за обмяна на
опит и добри практики – 1 одобрен проект.
И по трите стратегически цели от ОПР е постигнат известен напредък. Предприети са
мерки за развитието на територията, които да бъдат привлекателни за населението и да
бъдат двигател за повишаване на конкурентноспособността на региона. Осигуряването на
подходяща и рентабилна инфраструктура ще обезпечи оптималното протичане на
процесите в обществото и ще отговори на изискванията на населението. Отбелязва се
напредък в предоставянето на качествени услуги в образованието, чрез превръщането на
училищата в привлекателни центрове за обучение. Усъвършенстват се съществуващите
социални услуги в общината в съответствие с изискванията на потребителите. Ограничен
напредък се наблюдава и в модернизацията на здравните служби, читалищата и др.
III. ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТ И
ЕФИКАСНОСТ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЛАНА
Съгласно Правилника за прилагане на ОПР е сформирана Специализирана група за
неговото наблюдение съвместно с представители на Общински съвет – Долна
Митрополия и служители на общинска администрация. Тя изготвя годишен доклад за
наблюдението на изпълнението на ОПР, които включва информация относно
предприетите действията за осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението
на Общинския план за развитие на община Долна Митрополия.
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Специализирана група за наблюдение осъществява координация и взаимодействие
с регионалните и местните структури за изпълнение на Общинския план за развитие на
община Долна Митрополия.
През 2018 г. са организирани и провеждани периодични срещи на
Специализираната група за наблюдение на Общинския план за развитие на община Долна
Митрополия. В тях са взели участие представители на работодателите, работниците и Стр. | 17
служителите на местно ниво.
В изпълнение на своите задължения Специализираната група за наблюдение
изготви Годишна индикативна програма за изпълнение на ОПР за 2020 г.
1. Мерки за наблюдение и създадени механизми за събиране, обработване и
анализ на данни
При изготвянето на Годишния доклад са използвани последни официални данни на
Националния статистически институт и сравнителни данни на Евростат за регионите в
ЕС; Предоставена информация от Дирекция „Бюро по труда“ – гр. Долна Митрополия;
Отчет за изпълнение на Програма за управление на Община Долна Митрополия; Отчет за
изпълнение на Бюджета на Община Долна Митрополия; Предоставена информация от
местен бизнес.
2. Преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на Общинския
план за развитие през съответната година, както и мерките за преодоляване на тези
проблеми
При събирането и обработването на данните за изготвянето на настоящия годишен
доклад, бе констатирано, че за някои от посочените индикатори, липсват налични данни,
което не позволява да се отчете постигнатия напредък. Липсва механизъм за набиране на
информация за реализираните проекти на НПО и стопанските субекти на територията на
общината.
3. Мерки за осигуряване на информация и публичност на действията по
изпълнение на Общинския план за развитие
С цел осигуряване на информация и публичност на действията по изпълнението на
Общинския план за развитие на сайта на Община Долна Митрополия, са публикувани:
Годишните доклади за наблюдение на изпълнението за 2014, 2015, 2016, 2017 и 2018 г.;
Годишните програми 2015,2016, 2017,2018 и 2019 г.; Решенията на ОБС – Долна
Митрополия за приемането им.
4. Мерките за постигане на необходимото съответствие на Общинския план за
развитие със секторните политики, планове и програми
Изготвените документи във връзка с изпълнението на Общинският план за
развитие на община Долна Митрополия 2014 – 2020 са разработени в съответствие с
Националната стратегия за регионално развитие на Р. България 2012-2022 г., Регионалния
план за развитие на Северозападния район 2014-2020 г., Стратегията за развитие на област
Плевен 2014-2020 г., секторните приоритети и инвестиционните намерения на другите
структуроопределящи политики за района.
С оглед на това, че основните финансови инструменти за постигане на целите и
приоритетите на ОПР са именно оперативните програми, периодичното подготвяне,
представянето и обсъждането на информация относно хода на проектните предложения и
на проектите в реализация имат голямо значение за процеса на наблюдение на
изпълнението на ОПР и допринасят за постигане на съответствие на Общинския план за
развитие със секторните политики, планове и програми.
5. Мерките за прилагане принципа на партньорство
В процеса на наблюдение, при изпълнението на Общинския план за развитие се
осигурява участието на органите на местната власт, други организации, физически и
юридически лица, като се спазва принципа за партньорство, публичност и прозрачност.
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Засилването на взаимодействието помежду им би спомогнало за обмена на информация,
сравнителен анализ на развитието на съответните нива, обсъждането на общи проблеми и
предприемане на действия от един по-широк кръг от заинтересовани лица, свързани с
изпълнението и наблюдението на Общинския план за развитие.
Партньорският модел на управление е необходим за бъдещото развитие на община
Долна Митрополия. Благодарение на неговото приложение Общината ще може да Стр. | 18
реализира процеса съвместно, комуникирано с партньорите, при вземането на решения и
координирането на техните изпълнения. С помощта на партньорството може да се
осъществи целенасочено взаимодействие между тях, което ще гарантира успешното
развитие на дейността.
В допълнение, за прилагане на принципа на партньорство е препоръчително
засилване на сътрудничеството с местни сдружения с цел увеличаване на гражданското
участие в процеса по реализация на ОПР и останалите стратегически документи и
включване на всички заинтересовани страни чрез организиране на обществени
обсъждания, кръгли маси, форуми и други походящи форми на участие.
6. Резултати от извършени оценки към края на съответната година
Специализираната група за наблюдение на Общинския план за развитие на община
Долна Митрополия в състав от представители на Общински съвет – Долна Митрополия и
служители на общинска администрация изготвиха Годишния доклад за наблюдението на
изпълнението на ОПР за 2019 г.
IV. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ, ДОПРИНАСЯЩИ ЗА ПОСТИГАНЕТО НА
ЦЕЛИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ НА ОБЩИНСКИЯТ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ И НА
ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ
В тази част на доклада са обобщени резултатите от изпълнените проекти и мерки за
периода 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. допринасящи за постигането на целите и
приоритетите на Общинският план за развитие на Община Долна Митрополия. Следвана е
структурата на плана – стратегически цели и приоритети, като резултатите за
изпълнението на конкретните мерки и цели са въз основа на събраната информация.
(Подробни данни виж в Приложение 1).
През 2019 година основните усилия на общинската администрация са насочени към
изпълнение на заложените стратегически цели. Общият размер на усвоените средства е
14 931 956.00 лева, като собствените средства са в размер на 1 554 288,00 лева, средствата
от Републиканският бюджет са 3 890 511,00 лева, от Европейския съюз – 9 482 757,00 лева
и от други източници – 4 400,00 лева.
Главната цел на ОПР за периода 2014 – 2020 година е насочена към постигане
на устойчиво и интегрирано развитие за повишаване жизнения стандарт в
съответствие с европейските изисквания в условията на устойчива естествена и
антропогенна среда, фокусирани в три основни области.
Стратегическите цели за развитие на Община Долна Митрополия са както следват:
 Стратегическа цел 1: Стимулиране на развитието на икономическа среда,
насърчаваща предприемаческия дух, свободна конкуренция и развит пазар;
 Стратегическа цел 2: Подобряване качеството, средата в общината и
повишаване привлекателността й като туристическа дестинация;
 Стратегическа цел 3: Повишаване на административния капацитет и
подобряване на териториалното сътрудничество.
Реализирането на стратегическите цели на ОПР се осъществява посредством
специфични мерки в 10 приоритетни области.
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1.
Стратегическа цел 1: Стимулиране на развитието на икономическа
среда, насърчаваща предприемаческия дух, свободна конкуренция и развит пазар се
осъществява от 3 приоритета.
1.1 Приоритет 1.1.Постигане на конкурентноспособна, динамична и рентабилна
местна икономика реализираща местните потенциали и предимства. Сумата на усвоените
средства по този приоритет е 15 472,00 лева
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 Мярка1.1.1.: Подкрепа за развитието на частния сектор, на основата на
МСП.
За периода са положени значителни усилия за създаване на благоприятна
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 Общината редовно се предоставя информация за
дейността на местната власт, свързана с подготовката и изпълнението на проектите в
подкрепа на обслужването на бизнеса, развитието на инфраструктурата и публичночастните партньорства.
В изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на
територията на СНЦ "МИГ Долна Митрополия - Долни Дъбник" към подмярка 19.2. на
ПРСР бяха проведении редица срещи за запознаване на населението с напредъка по
стратегията, информационни събития, обучения за местни лидери, дни на отворените
врати и т.н.
 Мярка1.1.2.: Подпомагане предоставянето на бизнес услуги, свързани със
стартиране на нов бизнес и/или създаването на нови работни места.
През 2019 г. са организирани и проведени редица информационни срещи с
представители на бизнеса за запознаването им с възможностите за финансиране от
фондовете на ЕС и с изпълнението на общинските инфраструктурни проекти. Оказана е и
помощ от страна на местната власт при разработването на проекти по различни
европейски и национални програми.
 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.
Като стъпка в посока на насърчаването на предприемаческия дух и създаване на
работеща структура насочена към устойчиво развитие на територията, през 2018 г. е
подписан договор за изпълнение на проект „Изпълнение на Стратегия за Водено от
общностите местно развитие на територията на СНЦ "МИГ Долна Митрополия - Долни
Дъбник" към подмярка 19.2. на ПРСР. Стратегията е насочена към повишаване на
конкурентноспособността на селското стопанство, увеличаване на заетостта и
разнообразяване на дейностите в неземеделския сектор, инвестиции в публична и
социална инфраструктура. През 2019 г. изпълнението на стратегията е в действие.
Отворени са мерки за кандидатстване, които са
насочени към земеделските
производители и към фирми и предприятия преработващи първична земеделска
продукция.
Конкретните индикатори за финансовото изпълнение, както и резултатите от
реализацията на Приоритет 1.1, са отразени в Приложение 1.
1.2 Приоритет 1.2: Стимулиране развитието на земеделието с оглед
повишаване добавената стойност на продукцията и затваряне цикъла на
агробизнеса. Осъществява се от 3 мерки:
 Мярка 1.2.1.:Развитие на растениевъдството.
 Мярка 1.2.2.: Развитие на животновъдството;
 Мярка 1.2.4.: Стимулиране развитието на биоземеделие.
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През 2019 г. са положени 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. Реализирани са и редица частни инвестиции – най–вече в
областта на селското стопанство.
През 2019 г. в изпълнение на проект „Изпълнение на Стратегия за Водено от Стр. | 20
общностите местно развитие на територията на СНЦ "МИГ Долна Митрополия - Долни
Дъбник" към подмярка 19.2. на ПРСР бяха пуснати две мерки за набиране на проектни
предложения с цел повишаване на капацитета на земеделски производители, животновъди
и т.н.
Финансовото изпълнение на Приоритет 1.2, изцяло е от осигурено от частни
източници.
1.3 Приоритет 1.3: Привличане на инвестиции се осъществява от 2 мерки.
 Мярка 1.3.1.: Привличане на инвестиции, чрез установяване на трайни
бизнес партньорства.
За привличане на потенциални инвестиции през 2019 г. 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 Европейските фондове и с изпълнението на общинските
инфраструктурни проекти.
 Мярка 1.3.2.: Стимулиране на ПЧП и инициативи за икономическо развитие.
През разглеждания период няма много голям напредък към стимулиране на ПЧП на
територията на Общината. Като такава инициатива за икономическо развитие е
изпълнението на проект „Изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно
развитие на територията на СНЦ "МИГ Долна Митрополия - Долни Дъбник" към
подмярка 19.2. на ПРСР. Сдружението работи активно и има обявени три мерки за
кандидатстване от публични или частни институции.
2.
Стратегическа цел 2: Подобряване качеството, средата в общината и
повишаване привлекателността ѝ като туристическа дестинация.
2.1 Приоритет 2.1: Подобряване състоянието и развитие на инфраструктурата. В
състава на приоритета са включени 4 мерки насочени към преодоляване на негативните
ефекти в развитието на общината, рехабилитация и обновяване на нейната среда. Сумата
на усвоените средства по този приоритет е 11 319 735,00 лева. За подобряване състоянието
и развитието на инфраструктурата в общината през годината са реализирани следните
мерки:
 Мярка 2.1.1: Разширяване и модернизация на местната транспортна
инфраструктура - пътна мрежа, публичен транспорт:
 Ремонтирани са участъци от следните улици:
o
ул. "Никола Дъбовянов"в с. Байкал от ОТ72 до ОТ49
o
ул."Стара Планина" в с.Байкал от ОТ49 до ОТ50
o
ул.Раковска в с.Брегаре от ОТ11 ДО ОТ41
o
ул.Бенковски в с.Брегаре от ОТ13 до ОТ4
o
ул. "Македонска в с. Комарево от ОТ224 до ОТ228
o
ул. "Граф Игнатиев" в с.Горна Митрополия от ОТ73 до ОТ35
o
ул."В.Априлов" с.Горна Митрополия от ОТ37 до ОТ35
o
ул."Дунав" с.Подем от ОТ1 до ОТ3
o ул."Кайлъка" с.Ставерци от ОТ47 до ОТ223
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o Възстановяване на ул. „Вит“, с. Подем и изграждане на система за
предпазване от дъждовните води“.

През 2019 г. стартира реалното изпълнение на проект „Реконструкция и
рехабилитация на съществуващи общински улици и съоръженията към тях в гр. Стр. | 21
Тръстеник и гр. Долна Митрополия“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването,
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от
мярка – 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за
развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски
фонд за развитие на селските райони. По проекта бяха реконструирани и рехабилитирани
са следните улици:
o
o
o
o
o

ул. Кирил и Методий от О.Т 244 до О.Т 111 в гр. Тръстеник
ул. Митко Палаузов от О.Т 241 до О.Т 144 в гр. Тръстеник
ул. Фердинанд Александров от О.Т10 до О.Т 242 в гр. Тръстеник
ул. Юрий Гагарин от О.Т 219 до О.Т 253 в гр. Тръстеник
ул. Трети Март от О.Т 202 до О.Т 277 в гр. Долна Митрополия

 Ремонтирани са следните пътища:
o
Общински път Славовица PVN 1020/II-11,Гиген-Искър-Граница
общ.(Гулянци-Д.Митрополия) от км.6+635 до км.10+000
o
Общински път Горна Митрополия PVN 1047/III-18,Д.МитрополияЯсен/-Г.Митрополия-Граница
общ.(Д.Митрополия-Искър)-Староселци/III 137/
от
км.0+000 до 5+200
 Реконструирани и рехабилитирани са следните пътища:
o
Общински път PVN 1045 с. Горна – Долна /III – 118/ Долна
Митрополия – Горна Митрополия /PVN 1047/ от км 0+000 до км 6 +300;
o
Общински път
PVN 2043 /III – 118 Подем – Долна
Митрополия/Победа – Тръстеник/ III – 3004/ от км 0+930 до км 7 + 000.
В процес на реализация е проект „Реконструкция на общински пътища № 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“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването,
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“
от мярка – 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата
за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски
фонд за развитие на селските райони. През 2019 г. стартира реалното изпълнение на
строително монтажните дейности.
o
Общинска пътна мрежа на път PVN1041 /ІІІ – 118, Комарево –
Долна Митрополия / Подем – Рибен – ДЗС „1 май“ от км 0+750 до км 3+330
o
Общинска пътна мрежа на път PVN2046 /ІІІ – 118, Подем – Долна
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Митрополия/ - Биволаре /PVN 1042/ от км 0+000 до км 1+ 800
o
Общинска пътна мрежа на път PVN3044 /ІІІ – 118, Подем – Долна
Митрополия/ - Божурица /PVN 1042 от км 0+ 000 до км 2 +100“

През 2019 г. се подписа договор за безвъзмездна финансова помощ по
Проект „Реконструкция и благоустрояване на централен градски площад на гр. Долна Стр. | 22
Митрополия и гр. Тръстеник, община Долна Митрополия“по подмярка 7.2. „Инвестиции в
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“
на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. Бенефициент по
проекта е Община Долна Митрополия.
Основните дейности предвидени в проекта са свързани с благоустрояване на
централен градски площад в гр. Долна Митрополия и реконструкция на централен площад
на гр. Тръстеник.
Проекта е в начален стадии на изпълнение и през 2020 предстои старта на същинското
строителство.

От 5 юли 2019 г. осем населени места на територията на община Долна
Митрополия разполагат с безплатен безжичен интернет предоставен по Европейска
инициатива WiFi4EU. Населението разполага с безплатен безжичен интернет в района на
кметствата в следните места: гр. Долна Митрополия, гр. Тръстеник, с. Ореховица, с.
Божурица, с. Комарево, с. Горна Митрополия, с. Подем и с. Крушовене.
 Мярка 2.1.2: Подобряване на водоснабдяването и канализацията и
пречистването на отпадните води в проблемни населени места и квартали:
 В процес на реализация е проект „Интегриран воден цикъл Плевен – Долна
Митрополия“, финансиран със средства на Оперативна програма „Околна среда 20142020 г.“ По проекта е предвидено да бъде рехабилитирано общо 76,2 км главни и
второстепенни водопроводни клонове и сградни отклонения за Ясен, Буковлък, Долна
Митрополия и Тръстеник. Ще бъдат модернизирана: обща Пречиствателна станция за
отпадни води – Плевен за група населени места от общините Плевен и Долна Митрополия
с капацитет 130 780 е. ж.; 85,4 км битова канализация; 2,3 км нова дъждовна канализация;
изграждане на нова Канализационна помпена станция гр. Тръстеник и с. Ясен и
канализационен колектор, вкл. отвеждащи колектори.
За обект Долна Митрополия строителните дейности стартираха на 31.07.2017 г. и
завършиха на 15.03.2018 г. с подписването на Констативен акт обр. 15 за установяване
годността за приемане на строежа. Издадено е Разрешение за ползване № СТ-05555/11.05.2018 г., а след изтичане срока за съобщаване на дефекти бе издаден и
Сертификат за изпълнение от 20.05.2019 г. Изпълнени са 22 849.12 м. битова
канализационна мрежа, 23 932.08 м. водопроводна мрежа и 1 253.15 м дъждовна
канализация.
За обект Тръстеник строителните дейности стартираха на 01.09.2017 г. и завършиха
на 12.11.2018 г. с подписването на Констативен акт обр. 15 за установяване годността за
приемане на строежа. Издадено е Разрешение за ползване № СТ-05-38/10.01.2019 г.
Изпълнени са 32 215.77 м. битова канализационна мрежа, 32 094.37 м. водопроводна
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мрежа, 6 561.45 м. отвеждащ колектор, 1094,4 м. дъждовна канализация и канализационна
помпена станция.
В момента тече срока за съобщаване на дефекти.
 През 2019 г. са възстановен отводнителни канал на ул."Скобелев"
с.Комарево от ОТ 401 през ОТ 380;ОТ 382;ОТ 391до ОТ 389.
Стр. | 23
 Извършено е аварийно укрепване на подпорна стена и облицовка на опасен
участък на коритото на дере в с. Рибен.
 Изготвен е идеен проект за канализационна и водопроводна мрежа на гр.
Тръстеник – I етап.
 Изграждане на нов водопровод от съществуваща помпена станция „Ченгене
сарай“ до напорен резервоар в гр. Тръстеник.
 Мярка 2.1.3: Подобряване на състоянието и МТБ на образователната,
здравната, социалната, културната и спортна инфраструктура в общината:

Извършени са ремонтни дейности в НЧ „Просвета 1927“, гр. Долна
Митрополия. Ремонтите се осъществиха в изпълнение на проект „Ремонт, обновяване и
оборудване на читалищна сграда, ползвана от НЧ „Просвета 1927“ – гр. Долна
Митрополия“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка – 7
„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на
селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за
развитие на селските райони.
Основните дейности предвидени в проекта са свързани с вътрешен ремонт на
сградата на Читалището, ремонт на фасадата, ремонт на покрива, ел. инсталацията,
подмяна на отоплителната инсталация.

Извършени са ремонтни дейности в НЧ „Неофит Рилски 1872“, гр.
Тръстеник. Ремонтите се осъществиха в изпълнение на проект „Реконструкция и
модернизация на Народно читалище "Неофит Рилски - 1872" гр. Тръстеник, община
Долна Митрополия, област Плевен“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването,
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от
мярка – 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за
развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски
фонд за развитие на селските райони.
Основните дейности предвидени в проекта са свързани с ремонт на фасадата на
сградата на Читалището и ремонт на покрива.

Извършени са ремонтни дейности на ДГ „Здравец“ гр. Долна Митрополия;
ремонт в ДГ „Божур“, филиал в с. Биволаре, ремонт на ДГ „Бреза“ с. Комарево, ремонт в
ДГ „Слънце „ с. Ореховица, ремонт в ОУ „Христо Ботев“ с. Комарево.

С цел подобряване на материалната база са закупени конвектумати в СУ
„Васил Априлов“, гр. Долна Митрополия и в СУ „Евлоги Георгиев“, гр. Тръстеник

Закупена е готварска печка за ОУ „Христо Ботев“, с. Божурица.

Ремонтирана е канализацията в ОЦИДЗИ – Байкал.
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Изградени са WiFi мрежи в ОУ „Христо Смирненски“ - с. Ореховица и ОУ
„Кирил и Методий“ – с. Ставерци.

Закупени са компютърни конфигурации и лаптоп за ОУ „Христо
Смирненски“ - с. Ореховица, СУ „Васил Априлов“, гр. Долна Митрополия, ОУ „Св. Св.
Кирил и Методий“ с. Горна Митрополия
Стр. | 24

Изграден еко – кът в ОУ „Христо Смирненски“ с. Ореховица.

Ремонт е извършен на здравната служба в с. Ореховица и е извършено
преустройство на спирка в лекарски кабинет в с. Рибен.

Извършено е преустройство на съществуващ ресторант в клуб на
пенсионера в с. Крушовене.

Извършен е ремонт на Дом за стари хора в с. Горна Митрополия.

Подменен е автопарка на ДСП и трапезарии с три нови автомобила.

В изпълнение на проект „Закупуване на кухненско оборудване и
обзавеждане за Домашен социален патронаж и трапезарии при община Долна
Митрополия“ бяха закупени и монтирани нови електрически печки, електрическа фурна,
мивки, работни маси и работни шкафове в помещенията на Домашен социален патронаж и
трапезарии в гр. Долна Митрополия, с. Подем и с. Крушовене.

През 2019 г. бяха подадени за кандидатстване следните нови проекти,
свързани с подобряване на инфраструктурата:
• Проект "Изграждане на комбинирана мултифункционална спортна
площадка в град Тръстеник, община Долна Митрополия." Проектното предложение
предвижда изграждането на открита, мултифункционална спортна площадка, за волейбол,
за баскетбол и мини футбол на територията на гр. Тръстеник.
• Проект „Изграждане на детски площадки в с. Горна Митрополия, с. Подем,
с. Брегаре и с. Рибен, община Долна Митрополия“. Проектното предложение предвижда
изграждането на детски площадки в четири населени места от територията на общината.
• Проект „Изграждане на тенис кортове в гp. Долна Митрополия и гp.
Тръстеник, община Долна Митрополия“. Проектното предложение предвижда
изграждането на игрища за тенис корт, обзаведени с подходящи уреди и съоръжения в
двата града от общината.
• Проект "Изграждане на спортни площадки за стрийт фитнес в с. Биволаре, с.
Комарево, с. Божурица и с. Байкал, община Долна Митрополия". Проектното
предложение предвижда изграждането на площадки за стрийт фитнес в четири населени
места от територията на общината.

Реализиран беше проект „Смях и детски игри в село Ореховица, община
долна Митрополия, област Плевен“ .

През месец август 2019 год. успешно бе изградена и предадена от
изпълнителя спортната площадка за стрийт фитнес в с. Крушовене.

Също така през 2019 г. беше извършено преустройство на съществуващата
детска площадка в с. Победа.

Почиствани са периодично Гробищните паркове във всички населени места
в Общината.

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

ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН
 Мярка 2.1.4.: Подобряване на енергийната ефективност на база
използването на алтернативни източници на енергия:

Подменен парен котел на твърдо гориво с котел на пелети в СУ „Васил
Априлов“, гр. Долна Митрополия;

Извършен е ремонт в сградите на кметство Гостиля и с. Славовица;

Ремонтирана е масивна нежилищна сграда в гр. Тръстеник, собственост на Стр. | 25
Общината
Конкретните индикатори за финансовото изпълнение, както и резултатите от
реализацията на Приоритет 2.1, са отразени в Приложение 1.
Приоритет 2.2.: Подобряване качеството на и достъпа до образованието и
създаване на благоприятна среда за реализация на младото поколение. Сумата на
усвоените средства по този приоритет е 875 277,00 лева.
 Мярка 2.2.1.: Информационно обезпечаване на учебните заведения и
разширяване на извънкласни и извънучилищни форми на заниманията на деца и младежи;
 Осигурени са средства по Национални програми, с цел качествено
образование, което е приоритетна задача на Общината през изминалата година.:
o Национална програма Оптимизиране на вътрешната структура на
персонала";
o Национална програма „Успяваме заедно“;
o
o Национална програма „Развитие на системата на предучилищното
образование“;
o Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна
среда” - Модул 2: Подобряване на условията за експериментална работа по природни
науки” в двете средни училища СУ „Евлоги Георгиев” гр. Тръстеник и СУ „Васил
Априлов” гр. Долна Митрополия.
o Национална програма „Информационни и комуникационни
технологии в системата на предучилищното и училищното образование”;
 За подпомагане на равния достъп до образование и подкрепа за личностно
развитие на децата и учениците са осигурени целеви средства:
o транспорт за деца и ученици от населените места, в които няма училище и
детска градина;
o закупени са познавателни книжки, учебници, достъп до електронно четими
учебници, учебни комплекти и учебни помагала за децата и учениците в общинските
детски градини;
 През 2018 година са дофинансирани дейности със средства от общинския
бюджет за маломерни и слети паралелки.
 Осигурени бяха и средства за допълнителна работа с деца и ученици от
уязвими групи;
 Осигурени са средства за развитие на физическото възпитание и спорта в
община Долна Митрополия за подпомагане на:
o физическото възпитание и спорта в училищата и детските градини;
o спортните клубове на територията на община Долна Митрополия
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 През м. септември 2019 г. се проведе IX-ти турнир по хокей на трева за
купата на кмета на Община Долна Митрополия и VІI-ми турнир за купата “Крам
Комплекс”, които преминаха при голям интерес и отлична организация от страна на
Община Долна Митрополия, Кметство - гр. Тръстеник, СКХТ към СУ „Евлоги Георгиев“
гр. Тръстеник, СКХТ „Христо Ботев“ – с. Байкал и БФ по хокей на трева. Беше осигурен
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награден фонд.
 През 2019 г. за първи път се проведе инициативата „Спорт на открито“,
която привлече десетки любители на спорта от всички възрасти. Децата имаха
възможност да видят как протича една тренировка, започвайки с разгряване и се стигне
до схватка със спаринг партньор. В демонстрациите се включиха именити спортисти и
бъдещи спортни надежди. Събитието протече при много добра организация: осигурена
частна охрана, медицинско лице, кетъринг с храни, съобразени с детското и ученическо
хранене и достатъчно количество минерална вода, предвид високите температури, за
участници и гости.
 През 2019 г. стартираха и дейностите по Проект BG05M20P001.3.005-0004
„Активно приобщаване в системата на предучилищното образование”, финансиран от ОП
НОИР, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структури и
инвестиционни фондове. Проектът се реализира в общинските детски градини чрез
Дейност 1: Допълнително обучение по български език на деца от уязвими групи. В
проекта се включиха 7 детски градини: ДГ „Здравец“ гр. Долна Митрополия, ДГ
„Щастливо детство“ гр. Тръстеник, ДГ „Незабравка“ с. Горна Митрополия, ДГ „Кокиче“
с. Крушовене, ДГ „Слънце“ с. Ореховица, ДГ „Бреза“ с. Комарево и ДГ „Вълчо Иванов“ с.
Ставерци.
 Също така през 2019 г. стартира изпълнението на проект № BG05M9OP0012.018-0033-С01 „Интеграция на уязвими групи в община Долна Митрополия”, проектът се
осъществява с финансовата подкрепа на ОП РЧР 2014-2020 и ОП НОИР 2014-2020. В
проекта са включени дейности по интеграция на отпадащите ученици в училищата и
активното им включване в училищният и социалният живот.
 Мярка 2.2.2.: Обучения и ориентация на младото поколение към професии
от местно значение и професии с трудова реализация.
И през 2019 г. деца провеждат занятия в сформираните 3 паралелки: Сътрудник в
малък и среден бизнес, Техник на компютърни системи и Моделиер - технолог на облекло
в СУ „Васил Априлов” гр. Долна Митрополия. За втора година се сформира
професионална паралелка и в СУ „Евлоги Георгиев“ гр. Тръстеник със специалност
Работник в растениевъдството.
Всички ученици от 7 и 8 клас на територията на Общината са участвали в срещи с
представители от Средните училища на територията на Областта с цел да придобият
ориентация към професии с трудова реализация.
Конкретните индикатори за финансовото изпълнение, както и резултатите от
реализацията на Приоритет 2.2, са отразени в Приложение 1.
2.3 Приоритет 2.3.: Подобряване качеството на социалните услуги и интегриране
на групи в социална изолация и малцинствени групи. Усвоените средства през годината
възлизат на 2 115 272,00 лв. По него Общината традиционно разходва най-много средства
и успешно изпълнява заложените мерки и дейности.
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 Мярка 2.3.1.: Поддържане качеството на социалните услуги и създаване на
нови:

През 2019 г. Община Долна Митрополия започна изпълнението на проект
“Патронажни грижи за независим и достоен живот в община Долна
Митрополия“ №BG05M9OP001-2.040-0054-C01, финансиран по Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. Стойността на проекта е 226 185.90 Стр. | 27
лева със срок на изпълнение 17 месеца, считано от 10.05.2019 година.
Целта на проекта е създаване на реална възможност за реализиране на правото на
хората с различни видове увреждания и в невъзможност за самообслужване да бъдат
активни и да вземат самостоятелни решения за организиране на ежедневието и живота си
и подобряване качеството на живот и възможностите им за социално включване чрез
осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда. Предоставяните почасови мобилни
интегрирани здравно-социални услуги в техните домове, ще подпомогне потребителите за
справяне с ежедневните дейности от бита.

През изминалата година 2019 г., 40 потребители са получили социални и
здравни услуги и 56 потребители само здравни услуги. Услугите се предоставят от
медицински специалисти, психолог и 80 бр. домашни помощници. Осигурен мобилен
екип от 1 Ръководител и 1 социален работник.
Наредбата за включване в механизма лична помощ влезе в сила след обнародването ѝ
в Държавен вестник на 5 юли 2019 г. Нормативният акт е разработен в изпълнение на чл.
17 от Закона за личната помощ. С наредбата се урежда редът за предварителен контрол,
текущ контрол върху изпълнението по предоставянето на механизма лична помощ и
последващи оценки на изпълнението. Регламентира се и сключването, изменението и
прекратяването на споразумението за предоставяне и ползване на лична помощ между
ползвателя, асистента и доставчика на лична помощ, както и изпълнение на трудовите
правоотношения при спазване на изискванията на трудовото законодателство. Социалната
услуга стартира от 01.09 2019 г. За 2019 г. в община Долна Митрополия има назначени
лични асистенти 71 бр., които обслужват 71 потребители.

Издадени карти за безплатно паркиране в сина зона за 2019 г. – 164 броя
карти на лица с увреждания, които са с адресни регистрации от населените места на
общината.

Усъвършенства се основно социалната услуга Домашен социален патронаж,
която е открита през 1985 г. и като общинска дейност осъществява предоставянето на
социални услуги в обичайна домашна среда. ДСП е комплекс от социални услуги,
предоставяни по домовете на потребителите, свързани с приготвяне и ежедневна доставка
на храна; съдействие за снабдяване с необходимите помощно-технически средства при
ползватели с увреждания; битови услуги – закупуване на продукти, медикаменти и вещи
от първа необходимост със средства на абоната, заплащане на ел.енергия, вода, телефон и
др. Потребители на социалната услуга Домашен социален патронаж са лица в пенсионна
възраст, инвалиди, ветерани от войните и военноинвалиди на територията на Община
Долна Митрополия. Средногодишната заетост на потребителите на социалната услуга за
2019 г. са общо 403 броя лица. Социалната услуга е мобилна и обхваща всички населени
места в Община Долна Митрополия.
 През 2018 г. е в процес на изпълнение проект „Предоставяне на топъл обяд
на нуждаещи се в Община Долна Митрополия“, операция тип 3 BG05FMOP001-3.002
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„Осигуряване на топъл обяд 2016-2019“ по Оперативна програма за храни и/или основно
материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица
в България. Проектът е насочен към подобряване на социалната закрила и превенция на
социално изключване на уязвими групи хора от община Долна Митрополия, чрез
осигуряване на топла храна –едно обедно хранене дневно за лица, които не могат да си го
осигурят поради материални, финансови, здравословни и други проблеми. Топлият обяд Стр. | 28
/супа, основно ястие и хляб/ и се предлага за 175 крайно нуждаещи се лица от Община
Долна Митрополия през цялата 2019 г и е удължен до 30.04.2020 г.
 Във всички населени места има открити и функциониращи Клубове на
пенсионерите и хора с увреждания. Чрез тези клубове се цели да се преодолее социалната
изолация на самотните възрастни хора. Финансирането на клубовете е от бюджета на
Общината.
 Центъра за обществена подкрепа е разкрит със Заповед № РД 01916/24.08.2012 г. на Изпълнителния Директор на Агенция „Социално подпомагане”, като
държавно делегирана дейност с капацитет 30 места. В Центъра за обществена подкрепа се
предоставят комплекс от социални услуги в общността за подпомагане на деца и
семейства в риск, с цел осигуряване на ефективен достъп на високо рискови общности до
всички предлагани форми на съдействие и подкрепа, осъществяване на превантивни
дейности сред деца и семейства, както и ангажиране на широката общественост при
реализирането на дейностите по закрила на децата. Услугите в Центъра за обществена
подкрепа се предоставят от Ръководител/Социален работник, двама социални работника,
един педагог, един психолог и един логопед. Финансовата рамка за 2019 г. за
функциониране на Център за обществена подкрепа, като делегирана от държавата дейност
e 190 267.00 лв., от тях усвоени финансови средства са 107 967.00 лв. През 2019 г.
потребители на индивидуална работа са 151 случая и групова работа са 1 423 броя
живеещи на територията на община Долна Митрополия. През изминалата година Център
за обществена подкрепа работи по случаи по проучване и обучение на кандидати за
осиновители и приемни родители в Община Долни Дъбник, Община Искър, Община
Плевен, Община Никопол, Община Кнежа, Община В. Търново, Община Гулянци и
Община Оряхово.
 Община Долна Митрополия е доставчик на социална услуга по проект
„Приеми ме 2015” , изпълняван в рамките на схема за директно предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по ОП „РЧР” 2014-2020, бюджетна линия BG05M9OP0012.003. През 2019 г. на територията на общината има утвърдени общо 14 професионални
приемни семейства, от тях 12 професионални приемни семейства предоставят социалната
услуга „Приемна грижа” и 13 настанени деца. Финансирането при предоставяне на
социалната услугата е за сметка на Държавен бюджет, съгласно действащото
законодателство - Закон за закрила на детето, Правилник за прилагане на Закона за
закрила на детето и др. Извършват се следните дейности в процеса на предоставяне на
услугата: информационни кампании; оценяване и обучение на кандидатите за приемно
семейство; подкрепа на приемното семейство в процеса на опознаване с дете; наблюдение
и подкрепа на приемното семейство в процеса на полагане на грижи за дете, настанено
при тях; развиване, супер визия и обучение на приемните семейства; настанени 15 бр.
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деца. Основен ползвател на услугата приемна грижа е дете, което за определен период от
време не може или не трябва да живее с родителите си. Основните целеви групи са: деца,
чиито родители временно не могат/не искат да полагат адекватни грижи за тях; деца,
жертви на насилие и злоупотреба; деца, на които предстои осиновяване; деца настанени в
специализирани институции; новородени, за които родителите изразяват желание да бъдат
настанени в институция. От друга гледна точка, когато „приемната грижа” се разглежда Стр. | 29
като услуга в общността и детето се настанява временно в приемно семейство, за да се
подкрепи биологичното семейство и да се предотврати институционализацията на детето,
ползватели на услугата са и родителите на настаненото дете.

Предоставянето на почасови услуги за лична помощ, социално
включване и помощ в дома, предоставяни в домашна среда са от изключително значение
за водене на нормален начин на живот от хората с увреждания, самотно живеещите
възрастни хора, лица в неравностойно положение. За да се осигури дългосрочна грижа за
тези хора и в изпълнение на Постановление № 344/21.12.2018 г. на МС за изпълнение на
държавния бюджет на Република България за 2018 г. Община Долна Митрополия заяви
намерение пред Агенция за социално подпомагане и от 01.01.2018 г. се реализират
цитираните по-горе дейности, финансиране от бюджета на Република България. За
периода 01.01.2018 г. - 31.12.2018 г. са включени 108 потребители и назначени 105 Лични
асистенти. Предоставянето на услугите за социално включване продължават и през 2019 г.
по Постановление № 180/18.07.2019 г. на МС за изпълнение на държавния бюджет на
Република България за 2019 г. Потребители на социалната услуга са 68 лица.
 Продължава функционирането на „Дома за стари хора” в с. Горна
Митрополия. Той е Държавно делегирана дейност с капацитет на социалната услуга 20
броя лица, в съотношение 10 жени и 10 мъже. „Дома за стари хора” е специализирана
институция, предоставяща комплекс от социални услуги на лица навършили възрастта за
придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст съгласно Кодекса за
социално осигуряване, включително и онези от тях, които имат процент намалена
работоспособност, установен с ЕР на ТЕЛК и НЕЛК. ДСХ с. Горна Митрополия
предоставя дългосрочна социална услуга на лица, които не са загубили възможността си
да се придвижват самостоятелно, както и да се самообслужват, такива които не са с
физически, психически, умствени и сетивни увреждания. В „Дома за стари хора” се
приемат лица след изчерпване на всички други възможности за извършване на социални
услуги в общността и не са в състояние сами да организират и да задоволяват своите
жизнени потребности. Териториалния обхват на социалната услуга са всички населени
места от общината и кандидат потребители от други области. Средногодишната заетост за
2019 г. е 20 броя лица, като съотношението им е 10 броя мъже и 10 броя жени.
Числеността на персонала в „Дома за стари хора” за 2018 г. е 9 щатни длъжности.
 Отпуснати са еднократни финансови помощи с решение на Общински съвет
- Долна Митрополия. Общата сума за еднократни помощи за 2019 г. е в размер на 10
000,00 лв. Общия брой на лицата получили одобрение за еднократна финансова помощ за
2019 г. – 103 лица.
 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
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 През 2019 г. са проведени обучения по различни национални и регионални
програми по ОП „РЧР“ насочени от Дирекция „Бюро по труда“ – гр. Долна Митрополия.

През 2019 г. се проведоха въвеждащо и надграждащо обучение на
трайно безработни лица по проект: „Патронажни грижи за независим и достоен живот в
Община Долна Митрополия“. Проектът е насочен към надграждане на създадения модел
за предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за възрастни Стр. | 30
хора, като ще се надградят резултатите по Проект „Домашни грижи за независим и
достоен живот“, който е реализиран от Български червен кръст съвместно с МТСП и МЗ с
финансиране от Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество по Българошвейцарската програма за сътрудничество и съфинансиране от институциите.
Целта на проекта е да се отговори на нуждите на целевите групи в най-голяма степен,
като се има предвид, че освен услугите, които се предоставят от действащия екип, ще се
предостави възможност за срещи с психолог. Екипът предоставя мобилни почасови
услуги в домашна среда – за лична и здравна помощ, за социална подкрепа и за помощ
при комунално-битови дейности на минимум 80 нуждаещи се лица за период от 12
месеца, което да гарантира по-висока ефективност на предоставените услуги при
използването на значително по-малък финансов ресурс чрез прилагане на гъвкави
механизми за съчетано почасово ползване на различни социални услуги, ориентирани към
индивидуалните нужди на всеки потребител. Предоставяните услуги в семейна среда ще
са съобразени с индивидуалните потребности, желания и условия на живот на
потребителите. За целта бяха обучени лица, които да предоставят мобилните почасови
услуги.
 Също така през 2019 г. бяха организирани обучения на трайно безработни
лица и по проект: BG05M9OP001-2.018-0033-С01 „Интеграция на уязвими групи в
община Долна Митрополия”, проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от
Европейския социален фонд на Европейския съюз по процедура BG05M9OP001-2.018
„СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА
ИНТЕГРАЦИЯ
НА
УЯЗВИМИ
ГРУПИ.
ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ –
КОМПОНЕНТ 1.
Проекта е насочен към изпълнение на редица интеграционни (социални, здравни,
образователни и др.) мерки, като се цели да се ангажират съществуващите трудови,
здравни, образователни и социални структури. В месец май 2019 г. са назначени двама
медиатори, които участват във всички дейности по проекта и основно работа на терен с
икономически неактивните лица.
От „ЗНАМ И МОГА” ЕООД - партньор по проекта са проведени на 50
икономически неактивните лица 2 формални и 2 неформални обучения с цел опознаване
на своите силни и слаби страни, знания и умения придобити по неформален и формален
начин, запознаване с основите на предприемачеството, като начин на живот, като форма и
възможност за работа, обучение по български език и обучение по дигитални
компетентности.
 Мярка 2.3.3. Ограничаване на безработицата и повишаване на икономическата
активност на населението:
Осигурена е възможност за нов старт на лица, останали без работа по следните
програми и проекти:
 Програма „Старт в кариерата“;
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 Национална програма „Помощ при пенсиониране“;
 Регионална програма за заетост;
 Национална програма „Заетост и обучение на хора с трайни увреждания“;
 Национална програма „Активиране на неактивните лица“;
 Проект „Обучение и заетост за младите хора“;
 Проект "Обучения и заетост за младите хора с увреждания";
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 Проект "Обучение и заетост";
 Проект „Работа“;
 Проект „Ние също можем“;
 Конкретните индикатори за финансовото изпълнение, както и резултатите
от реализацията на Приоритет 2.3, са отразени в Приложение 1.
Приоритет 2.4.: Опазване на околната среда. Общо разходените средства по този
приоритет са 720.00 лв.
 Мярка 2.4.1.: Запазване чистотата на атмосферния въздух.
 През 2019 г. бяха периодично почиствани улиците на територията на цялата
Община с цел намаляване на запрашаемостта на въздуха.
 Също така през 2019 г. стартира реалното изпълнение на проект
„Съвместни инвестиции в областта на спешните ситуации в Окръжен съвет Олт и
Община Долна Митрополия.“
Проекта се реализира по приоритетна ос – 3 "Безопасен регион", Специфична цел
3.1 "Подобряване на съвместното управление на риска в трансграничния регион" от
Програма INTERREG V-A Румъния – България 2014-2020 г. Водещ бенефициент по
проекта е Окръжен съвет Олт, община Долна Митрополия е партньор.
В проекта е включено закупуването на специализирано оборудване (комбиниран
багер товарач с прикачен инвентар, автовишка, мини челен товарач, моторна шейна,
машина за раздробяване на клони, трактор, помпи за отводняване, моторни храсторези и
моторни триони) за нуждите на Община Долна Митрополия и Окръжен съвет Олт за
справянето им с бедствия и аварии, както и съвместни обучения и обмяна на опит между
институциите, отговарящи за бедствията и авариите в Община Долна Митрополия и
Окръжен съвет Олт.
Оборудването което предстои да бъде закупено през 2020 г. ще служи и като
средство за почистване на улици, площади и т.н. и ще доведе до запазване на чистотата на
атмосферният въздух.
 Мярка 2.4.2.: Рационално управление и ползване на водните ресурси:
 През 2019 г. продължава изграждането на нов водопровод за допълнително
водоснабдяване на гр.Тръстеник от съществуваща помпена станция в местността „Ченгене
сарай“ в землището на с. Ореховица до напорен резервоар в землището на гр. Тръстеник,
Община Долна Митрополия. Чрез търсенето на нови водоизточници се цели да се
задоволят нуждите от питейна вода на града.
 През изминалата година продължи поддръжката на малките язовири на
територията на Общината от притежателите им.
 Както всяка година така и през 2019 е проведен Деня на водата и Деня на р.
Дунав с които 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.
С политиката на общината по управление на отпадъците се цели да се осигури
управление на дейностите свързани с отпадъците по начин, който:
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 Не застрашава човешкото здраве;
 Не причинява замърсяване или негативно въздействие върху животинския и
растителен свят;
 Намалява количеството на отпадъците и тяхното вредно въздействие;
 Създава предпоставки за повторна употреба и рециклиране на някои полезни
компоненти от отпадъците, включително опаковките;
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 Екологосъобразно крайно обезвреждане;
 Пълна отговорност и спазване на принципа “замърсителя плаща”.
Организираното събиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци на
територията на общината се осъществява по сключен договор, като събираните отпадъци
се депонират на Регионалното депо – Плевен.
Депонирането на отпадъците е смесено, смесените твърди битови отпадъци се
получават в резултат на жизнената дейност на хората по домовете, в административните,
социални и обществени сгради, когато нямат характер на опасни отпадъци и в същото
време тяхното количество или състав няма да попречи на третирането им съвместно с
битовите.
Общинско депо в местността „Върбака“ в землището на град Долна Митрополия е
официално закрито. Община Долна Митрополия e разработила проект за „Рекултивация и
закриване на старото общинско депо за отпадъци в землището на град Долна
Митрополия”, който е съгласуван с Басейнова дирекция за управление на водите
Дунавски район с център Плевен. Предстои сключване на договор за реализацията на
проект: „Рекултивация и закриване на старото общинско депо за отпадъци в землището на
град Долна Митрополия “ с Предприятието за управление на дейностите по опазване на
околната среда – София.
Във всяко населено място от общината има определена площадка за депониране на
биоразградими отпадъци, като е създадена организация за тяхното събиране и извозване
от кметовете на населените места.
На територията на общината към момента наличните съдове за смет на твърди
битови отпадъци са:
820 бр. контейнери – 1.1 куб.м.
1972 бр. кофи – 240 л.
2246 бр.кофи – 110/120 л.
240 бр.кошчета за смет от 50л.
Община Долна Митрополия участва активно в националната кампания „Да
изчистим България заeдно”. В резултат на създадената добра организация и участието на
гражданите на територията на всички кметства се почистиха локални замърсявания от
твърди битови отпадъци.
За организиране на разделното събиране на отпадъци от опаковки на 23.01.2017 г. е
сключен договор с „ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ“ АД. През 2019 г. е разширен обхвата и от 3
населени места обхванати от услугата сега са 7 – гр. Долна Митрополия, гр. Тръстеник, с.
Горна Митрополия, с. Божурица, с. Комарево, с. Ореховица, с. Ставерци.
Продължава осъществяването на контрол на пестицидите с изтекъл срок на годност
в село Божурица, село Брегаре, село Рибен, село Славовица и село Ореховица и на 21 броя
стоманобетонови контейнери - „Б-Б куб” в землището на село Крушовене.
Контролира се ежемесечно за състоянието на складовете за съхранение на негодни
и излезли от употреба препарати за растителна защита разположени в землищата на село
Божурица, село Рибен, село Славовица,село Брегаре и шахта в село Ореховица.
 Мярка 2.4.4.: Опазване и популяризиране на биоразнообразието.
През 2019 г. не са предприети конкретни действия за реализация на мярката.
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 Мярка 2.4.5.: Развитие на урбанизираните територии, зелената система и
възстановяване и опазване на зелените площи в общината.
През 2019 г. се извърши презалесяване, поддръжка на фитосанитарното състояние
на дървесната растителност и отглеждане на залесени площи.
Конкретните индикатори за финансовото изпълнение, както и резултатите от
реализацията на Приоритет 2.4, са отразени в Приложение 1.
2.5 Приоритет 2.5. : Развитие на туризма. Общо разходените средства по този
приоритет са 463 500,00 лв
 Мярка 2.5.1.: Консервация, опазване, експониране и повишаване на
атрактивността на природно културното наследство:

През 2019 г. стартира изпълнението на Проект „Туризмът като връзка за
перспективно развитие на трансграничния регион“
Проекта се реализира по приоритетна ос – 2 " Зелен регион ", Специфична цел 2.1
„Подобряване на опазването и устойчивото използване на природното наследство,
ресурсите и културното наследство“ от Програма INTERREG V-A Румъния – България
2014-2020 г. Водещ бенефициент по проект е Община Долна Митрополия, партньор 2 –
Община Мотатей и Партньор 3 - Църковното настоятелство „Сейнт Николас“, Мотатей.
В проекта от страна на Община Долна Митрополия основно е включено:
консервация, частична реставрация и социализация на римска крайпътна станция „Ad
Putea“ с. Рибен, община Долна Митрополия, обл. Плевен и изграждането на
информационно - посетителски център "Ad Putea" с обслужваща туристическа
инфраструктура". От страна на румънските партньори е предвидено да се реконструира
църквата „Св. Николай Добродор“ в община Мотатей.
Същинското изпълнение на строителните дейности предстои да се осъществи през
2020 г.

През 2019 г. също така беше извършен и ремонт на паметника – Костница в
гр. Тръстеник
 Мярка 2.5.2.: Развитие на туристическите продукти, туристическото
предлагане и различните форми на туризъм – еко, ловен и риболовен, културен,
конгресен, бизнес и селски;

В рамките на календарната 2019 г. е предоставена финансова подкрепа за
много читалища, посредством включването им в Програма за дейността на читалищата в
Община Долна Митрополия. Политиките на културния календар са насочени към
съхраняване на културните традиции, създаване на нови, атрактивни и иновативни
културни събития и развитие на културата във всичките ѝ форми. Традиционно, проявите
в календара се организират в партньорство между общината, читалищата от общината,
училища и детските градини.

Най-мащабните събития в културния живот на общината през 2019 г. са
реализирани изцяло с усилията на общинска администрация и читалищата – „Общинска
декада на културата и изкуството в гр. Тръстеник, Общински преглед на художествената
самодейност „С музика, танц и песен в сърцата“.

На територията на Общината се проведоха традиционните местни обичаи
„Кьорава кобила“ и „Калушари“.

През 2019 г. в базата на ОЦИДЗИ, с. Байкал са проведени 29 организирани
форми на отдих, съчетани с образователни дейности с над 450 ученици от училища на
територията на общината и от страната.
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ОЦИДЗИ, чрез Община Долна Митрополия бе партньор по програма
Еразъм+, Младежки дейности в проект „Международен Дунавски лагер“ (International
Danube Camp) с координатор Австрия и останали партньори Унгария и Сърбия. Проведен
бе 14 дневен международен лагер в Австрия с 15 деца и 3 ръководители от общинските
училища и от страната. Получиха покана за участие в проектно предложение за 2020 г. за
Стр. | 34
втори Дунавски лагер в Сърбия.

През 2019 г. са проведени Световният ден на влажните зони - 2-ри февруари,
съвместно с Басейнова дирекция Дунавски район и РИОСВ Плевен, 29 юни-Ден на река
Дунав, Международна регата ТИД (Tour International Danubien) с около 180 участници от
цяла Европа, 15-то Национално Астро парти Байкал, включено за 10-ти път в
Националният календар за изяви по интереси на децата и учениците на МОН, Европейски
дни на птиците в началото на месец октомври, „Да изчистим България заедно“.

ОЦИДЗИ бе класиран за участие в Европейски фестивал „Наука на сцената“,
който се проведе от 30 октомври до 3 ноември 2019 г. в Кашкаиш, Португалия.

Проведен е Детски празник на танцовото изкуство и Общински конкурс за
Ботева и възрожденска поезия в гр. Долна Митрополия.

 Мярка 2.5.3: Развитие на цялостна маркетингова политика за
популяризиране на община Долна Митрополия като туристическа дестинация.

През изминалата година продължи разпространението на рекламни
материали за популяризирането на Община Долна Митрополия.

През 2019 . в рамките на проект „Туризмът като връзка за перспективно
развитие на трансграничния регион“. Проектното предложение се реализира по
приоритетна ос – 2 " Зелен регион ", Специфична цел 2.1 „Подобряване на опазването и
устойчивото използване на природното наследство, ресурсите и културното наследство“
от Програма INTERREG V-A Румъния – България 2014-2020 г. Водещ бенефициент по
проект е Община Долна Митрополия, партньор 2 – Община Мотатей и Партньор 3 Църковното настоятелство „Сейнт Николас“, Мотатей.
В изпълнение на горепосоченият проект беше създадена Маркетингова стратегия за
развитие на туристическият продукт „Археология и култура“, с която се цели
популяризиране на региона. През 2020 г. предстои нейното разпространение.
Конкретните индикатори за финансовото изпълнение, както и резултатите от
реализацията на Приоритет 2.5, са отразени в Приложение 1.
3.
Стратегическа цел 3: Повишаване на административния капацитет и
подобряване на териториалното сътрудничество.
3.1 Приоритет 3.1.: Подобряване на капацитета на служителите в общината се
осъществява от 1 мярка.
 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 подобряване на професионалната си компетентност, служителите от
администрацията преминаха различни видове обучения, свързани с промени в
законодателството. Общият брой на обучените служители през 2019 година е 50 броя.
За подобряване на професионалната компетентност служителите от
администрацията участваха в обучения, организирани от ИПА, НСОРБ и други
гр. Долна Митрополия, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ 39, тел./факс 064/680-704
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организации, свързани с промени в законодателството, повишаване на квалификацията и
административния капацитет, в областта на:
- Промени и прилагане на Закона за обществените поръчки;
- Устройство на територията;
- Въвеждане на нова нормативна база при работа с хора с увреждания;
- Превенция и действия при бедствия.
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- Социални дейности,
- Местни данъци и такси,
- Актуални промени в нормативната уредба за държавната служба,
- Служебно развитие „Предизвикателството да управляваш“
-Внедряване на по-добри организационни и технологични модели на
взаимодействие и административно обслужване;
- Работа с Портал за работа в държавната администрация и др.;
През септември 2019г. се проведе обучение с част от доброволното формирование
на Община Долна Митрополия в гр. Слатина, Румъния по проект „Съвместни инициативи
в областта на спешните ситуации в Окръжен съвет Олт и Община Долна Митрополия“,
финансиран по Програма „INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020“
Във връзка с функционирането на Системата за управление на качеството, съгласно
ISO 9001:2015 на 19 ноември 2019 г. бе проведен ресертификационен одит от
представител на „Рина България” ЕООД и въз основа на положителния резултат бе
удължена валидността на сертификат 34 138/16/S.
В Община Долна Митрополия се провежда политика на откритост и давайки
възможност за:
 Повишаване на публичността и информираността на гражданите относно
административната дейност и обслужване;
 Оптимизиране на организацията на работа в общинска администрация за гарантиране
на достъп до информация и по-добра отчетност;
 Превенция и противодействие на корупцията, чрез постигане на пълна прозрачност и
ефективен контрол.
 Подобряване на обратната връзка с потребителите на административни услуги с цел
увеличаване прозрачността и отчетността в администрацията.
Основна цел на Община Долна Митрополия е предлагането на административни
услуги с високо качество, които в максимална степен да удовлетворяват изискванията на
гражданите и бизнеса. Спазват се нормативно установените стандарти за качество и
сроковете за предоставяне на административните услуги. Установен е непрекъсваем
режим на работа за служителите в Информационен център.
Всички кметства на територията на общината са с инсталирани цифровизирани
регистри по гражданско състояние за съответното кметство. Това облекчава работата на
специалистите „АО” (административно обслужване) при издаване на удостоверения за
наследници.
На интернет страницата на Общината гражданите имат достъп до всички
нормативни документи на местно ниво, планови документи на Общината, актуална
информация. Предоставена е възможност за подаване на сигнали за нередности по
европейски проекти, както и сигнали за корупция.
Община Долна Митрополия предоставя на гражданите следните видове средства за
обратна връзка: кутии за жалби, предложения и сигнали; анкетна карта; електронна поща
dolnamitropolia@el-soft.com, горещ телефон и др. В резултат на получената и анализирана
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информация от всички канали за обратна връзка се предприемат действия за подобряване
на административното обслужване.
Всяка важна информация от дейността на Общината се поставя на
информационните табла в сградата на общинска администрация и в Кметствата. Интернет
страницата на общината се актуализира своевременно.
С цел подобряване работата на общинска администрация по предоставянето на Стр. | 36
административни услуги, в Центъра за обслужване и информация на гражданите се
предоставят анкетни карти, които клиентите по желание попълват. Попълнените анкетни
карти се обработват периодично, като осъществената обратна връзка показва, че
отношението на гражданите към административното обслужване е положително, а
усилията на ръководството са насочени към намаляване сроковете за обслужване.
3.2 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.
През изминалата година се проведоха редица срещи с партньори за бъдещи
инвестиционни намерения. Създадоха се и трайни връзки със партньори от
трансграничният район.
Като резултат от съвместни партньорства през 2019 г. се изпълняват следните
проекти:
 проект „Рационализиране на трафика в трансграничната дунавска зона“ по
Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014 –
2020 г. Проектът е с водещ бенефициент Окръжен съвет Мехединци и партньор Община
Долна Митрополия.
Проектът се изпълнява съвместно с румънски партньор – Окръжен Съвет
Мехединци.
Дейностите по проекта са свързани с рехабилитиране на 6.450 км. пътна мрежа на
територията на Община Долна Митрополия (пътища PVN1041, PVN2046, PVN3044 - пътя,
който свързва Подем, Рибен, Божурица, Победа и Биволаре) и рехабилитация на окръжни
пътища в Румъния.
 проект „Туризмът като връзка за перспективно развитие на трансграничния
регион“ по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния –
България 2014 – 2020 г.
Проектът се изпълнява съвместно с румънски партньори - Община Мотатей и
Църковно настоятелство „Сейнт Николас“, Мотатей, като Община Долна Митрополия е
Водещ бенефициент по проекта.
В частта на Община Долна Митрополия е включено: консервация, частична
реставрация и социализация на римска крайпътна станция „Ad Putea“ с. Рибен, община
Долна Митрополия, обл. Плевен и изграждането на информационно - посетителски
център "Ad Putea" и обслужваща туристическа инфраструктура" УПИ VII - 474, кв.34, с.
Рибен, общ. Долна Митрополия, обл. Плевен.
 проект „Съвместни инвестиции в областта на бедствените ситуации в
Окръжен съвет Олт и Община Долна Митрополия“ по Програмата за трансгранично
сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014 – 2020 г.
Проектът се изпълнява съвместно с Окръжен съвет Олт като водещ бенефициент и
е за създаване на капацитет за доброволческа дейност, свързан с дейности в областта на
предотвратяването, управлението и преодоляването на последствията от бедствия и
аварии.
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 проект „Изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие
на територията на СНЦ "МИГ Долна Митрополия - Долни Дъбник" към подмярка 19.2. на
ПРСР.
Проектът се изпълнява съвместно с участието на Общините Долна Митрополия и
Долни Дъбник, както и стопанския и нестопанския сектор на територията на двете
общини.
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4.
Обобщен отчет на финансовото изпълнение на програмата на
Общинския план за развитие на Община Долна Митрополия за 2017 г.
Предвидените средства по Годишна програма за изпълнение на общинския план за
развитие 2014-2020 за 2019 г. са в размер на 21 835 000 лева. От тях са усвоени
14 931 956.00 лева. Основната причина за разликата в планираните и усвоени средства е
етапа на изпълнение на следните проекти:
 проект „Туризмът като връзка за перспективно развитие на трансграничния
регион“ по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния –
България 2014 – 2020 г.
 проект „Рационализиране на трафика в трансграничната дунавска зона“ по
Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014 –
2020 г.
 проект „Реконструкция на общински пътища № 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“ по ПРСР 2014-2020 г.
 проект „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински улици
и съоръженията към тях в гр. Тръстеник и гр. Долна Митрополия по ПРСР 2014-2020 г.

V. ЗАКЛЮЧЕНИЯ
И
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО

ЗА

ПОДОБРЯВАНЕ

НА

Наблюдението на изпълнението и напредъка по реализацията на стратегическите
цели и приоритети са определени на база на комплекс от индикатори за наблюдение. Част
от индикаторите са посочени в стратегическата част на действащия Общински план за
развитие на Община Долна Митрополия 2014-2020, а друга част са определени
допълнително така, че да може да се определи въздействието върху територията в
резултат на изпълнението на Плана.
Основни изводи, които биха могли да се направят от изпълненото през 2019 г.:
 ОПР на община Долна Митрополия 2014 – 2020 г. се е утвърдил като основен
документ за провеждане на интегрирана местна политика за устойчиво развитие;
 Като най-успешни за 2019 г. могат да се откроят реализираните мерки по
Стратегическа цел 2;
 Значителен напредък се наблюдава в подобряване на водоснабдяването; в
ремонта на улици и пътища; в извършените дейности за обновяване и саниране на
обществени сгради и културни обекти; в социалните услуги; в сферата на образованието и
др.;
 Вследствие на изпълнението по отделни приоритети, условията за живот в
общината са подобрени, включително за уязвимите групи;
 Успехи има в създаване на предпоставки за интеграция и подпомагане на
уязвимите групи в обществото и за осигуряване на заетост;
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ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН
 През 2019 г. Община Долна Митрополия е успяла за поддържа относително
добро ниво на проектна активност;
 Аналитичната ситуация, в която бяха поставени стратегическите партньори на
местната власт – НПО, читалища, учебни заведения, бизнеса и други, силно затрудни
Община Долна Митрополия и я принуди за поеме основната тежест по изпълнението на
Плана за развитие през изтеклата година.
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 Недостатъчно е присъствието на неправителствения сектор;
 Недостатъчно е сътрудничеството и партньорството с бизнеса;
 Финансовите ресурси, използвани за изпълнение на приоритетите на плана са от
Общинския бюджет, Националния бюджет, Фондовете по програми на ЕС и други
източници;
 Публичните средства са насочвани приоритетно и балансирано за решаване на
съществени проблеми и задоволяване на нуждите на населението;
 Новия ОПР за периода 2014 – 2020г. има Програма за реализация, която съдържа
пакета от мерки и проекти за изпълнение на целите и приоритетите, необходимите
финансови ресурси и срок за изпълнение;
 Ежегодното наблюдение на изпълнението на ОПР ще позволи точна и обективна
оценка на това изпълнение, на ефективността на интервенциите и на ефикасността на
разходените средства.
VI. ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение №1 - ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ ЗА
2019 г.
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