ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
УВАЖАЕМИ КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА,
Представям на Вашето внимание годишен отчет на Управленската ми програма за
2019 година. Чрез Програмата предложих визия за промените, които предстоят и задачите,
които трябва да бъдат решени, за да продължим към доброто развитие на община Долна
Митрополия. Документът е изготвен в изпълнение на чл. 44, ал. 5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и е структуриран спрямо ключовите
приоритети и конкретните мерки за изпълнение към всеки от тях.
През 2019 година продължихме изпълнението на инвестициите насочени към
подобряване на състоянието на уличната мрежа, безопасността на движението и
въвеждането на мерки за енергийна ефективност. Насочихме ресурс към дейности и
инициативи, които ни помагат в грижата за населените места и ни превръщат в по-добри
стопани по отношение на зелената система и услугите, осигуряващи чистота и нормален
ритъм на живот и работа. Вниманието ни бе насочено към осигуряване на добри условия
за развитие на образователните институции и учебно-възпитателния процес, както и
устойчива подкрепа за хората в неравностойно положение, развивайки социалните услуги.
Повишихме ефективността на администрация, в услуга на гражданите и бизнеса,
чрез подобряване качеството на предоставяните услуги. Фокусирахме се върху
инициативи, които създават устойчиви партньорства, популяризиращи Долна Митрополия
или стимулиращи развитието на иновациите и технологиите.
Всичко, което реализирахме беше подчинено на принципите на прозрачно и
експертно управление, партньорство с представителите на различните институции и
неправителствените организации, спазване на законите при зачитане на морала и
обществените очаквания.
Особено внимание през 2019 г. отделихме за постигане на един от главните
приоритети в провежданата политика, а именно: развитието на икономическа среда на
територията на община Долна Митрополия.
В съответствие с нормативите в областта на регионално развитие и въз основа на
заложената в Общинския план за развитие за периода 2014 - 2020 г. методология за
мониторинг, контрол и оценка при изпълнението на конкретни политики в общината, бе
изготвен и представен пред Общинския съвет Годишен доклад за изпълнението на плана
през 2018 г. Едновременно с това бе приета и Годишната програма за неговото
изпълнение през 2019 г. Направена е междинна оценка на Общинския план за развитие.
През годината са приети планови документи и са изготвени отчети за изпълнение на
приети планове и програми: „Годишна програма за управление и разпореждане с имотите
– общинска собственост за 2019 г.“; „Годишен отчет за изпълнение на Програмата за
опазване на околната среда и Програма за управление на отпадъците“; „Програма за
развитие на читалищната дейност в община Долна Митрополия за 2019 г.“; Годишен отчет
за 2018 г. и годишен план за 2019 г. на Общинската стратегия за развитие на социалните
услуги (2015 - 2020); Годишен план за действие по Програма за опазване на паметниците
на културата и културното наследство на община Долна Митрополия за 2019 г.;
„Програма за полагане на обществено полезен труд от лица, обект на месечно социално
подпомагане през 2019 г. в община Долна Митрополия“; План 2019 г. за изпълнение на
стратегия за подкрепа на личностното развитие и др.
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През изминалия период продължихме да полагаме усилия за създаване на
благоприятна инвестиционна обстановка и мобилизация на местните материални и
финансови ресурси с цел постигане на бъдещ социален и икономически ефект в
развитието на общината. През годината в общината бяха реализирани редица частни
инвестиции – най вече в областта на селското стопанство.
С оглед насърчаване на нови инвестиции на нашата територия продължихме да
провеждаме политика, ориентирана към съхраняване и развиване на местния
икономически потенциал чрез прилагане на въведената система за адекватно данъчно
третиране, подобряване качеството на административния процес и повишаване нивото на
предоставяните административни услуги.
Продължихме активния си диалог с представители на местния бизнес. За
привличането на потенциални инвеститори се проведоха редица информационни срещи с
представители на бизнеса за запознаването им с възможностите за финансиране от
фондовете на ЕС и с изпълнението на общински инфраструктурни проекти, при
възможност оказвахме съдействие на бизнеса при разработването на проекти по
различни европейски и национални програми.
На електронната страница на община Долна Митрополия продължи да се предоставя
информация за дейността на местната власт, свързана с подготовката и изпълнението на
проекти в подкрепа на обслужването на бизнеса, развитието на инфраструктурата и
публично-частните партньорства.
Друг основен акцент в провежданата от нас политика през изтеклия период бе
свързан с модернизация на базисната инфраструктура и подобряване качеството и
достъпа до услуги, определящи стандарта на живот на населението, като насочихме
усилията си за:
1.
Подобряване и модернизация на базисната инфраструктура на
територията на общината
Провежданата от нас политика бе насочена основно в осигуряването на средства за
реконструкция на съществуващата водопроводна система и изграждане на нова
канализационна мрежа в двата града на общината. В резултат на многогодишните ни
усилия на 18.01.2017 г. в гр. Плевен беше подписан Договор за безвъзмездна финансова
помощ за изпълнението на проект: BG16M10P002-1.006.0004 „Интегриран воден цикъл
Плевен - Долна Митрополия”, одобрен за финансиране по процедура BG16M10P002-1.006
„Изпълнение на ранни ВиК проекти“, приоритетна ос 1 „Води“ на Оперативна програма
„Околна среда 2014 - 2020 г”, в който нашата община е партньор.
За обект Долна Митрополия е издадено 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 е издадено разрешение за ползване № СТ-05-38/10.01.2019 г.
Изпълнени са 32 215.77 м. битова канализационна мрежа, 32 094.37 м. водопроводна
мрежа, 6 561.45 м. отвеждащ колектор, 1094,4 м. дъждовна канализация и канализационна
помпена станция. В момента тече срока за съобщаване на дефекти.
Продължаваме да модернизираме инфраструктурата в населените места, като през
м. май 2019 г. е подписан договор за безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP0017.007-0106 „Реконструкция и благоустрояване на централни градски площади на гр.
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Долна Митрополия и гр. Тръстеник, община Долна Митрополия“, по процедура за подбор
BG06RDNP001-7.006 – Площи „Изграждане и/или обновяване на площи за широко
обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените
потребности от общинско значение“ 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 ПРСР 2014-2020 г.
Основните дейности предвидени в проектното предложение са свързани с изграждане
и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно
задоволяване на обществените потребности. Проектът се изпълнявана в частта избор на
изпълнители за проектните дейности.
И през 2019 г. работихме за разширяване и модернизация на пътната и улична
инфраструктура в общината, като:
Взаимодействахме успешно с Областна администрация и държавните
институции за провеждане на съвместна политика за реконструкция на второкласните и
третокласни пътища, преминаващи през територията на общината;
Успешно се реализира проект „Рационализиране на трафика в
трансграничната дунавска зона“, с водещ бенефициент Окръжен съвет Мехединци и
партньор Община Долна Митрополия. 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.
Общ бюджет на проекта – около 8 милиона евро. Обща сума за българската страна
по проекта – 2 885 650,17 евро, от които 85% от ЕФРР – 2 452 802,64 евро, 13%
национално съфинансиране – 375 134,52 евро и 2% собствен принос – 57 713,00 евро.
Към края на 2019 г. договорите се изпълняват регулярно и съобразно предвидените
дейности и срокове. Изготвените от изпълнителите работни инвестиционни проекти за
трите пътни отсечки бяха одобрени от главният архитект на общината и съгласувани от
Управляващият орган. Изпълнението на проекта е в утвърдения график, без закъснения и
отклонения до момента.
- През м. август 2018 г. Кметът на общината подписа договор за отпускане на
безвъзмездна финансова помощ по 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.
Договорът възлиза на стойност от 5 854 914,32 лева и е с максимална
продължителност от 36 месеца.
В основата е строително – монтажната дейност на общински пътища № PVN 1045
с. Горна Митрополия - Долна Митрополия /ІІІ - 118/ Долна Митрополия - Горна
Митрополия /РVN 1047/ и PVN 2043 /ІІІ - 118 Подем - Долна Митрополия /Победа –
Тръстеник /ІІІ - 3004/. Към края на 2019 г. дейностите по проекта се изпълняват по график.
- През 2019 г. продължаваме дейностите по проект „Реконструкция и
рехабилитация на съществуващи общински улици и съоръженията към тях в гр.
Тръстеник и гр. Долна Митрополия“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването,
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от

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

3

ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН
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.
Договорът възлиза на стойност от 1 945 473 лева и е с максимална
продължителност от 36 месеца.
През 2019 са ремонтирани пътища и улици, както следва:
 Ремонт на път № РVN 1020 с. Славовица / ІІ-11/ Гиген - Искър - Граница общ. (
Гулянци - Долна Митрополия ) от км. 6+635 до км. 10+000;
 Ремонт на път Горна Митрополия PVN 1047/ІІІ-18Долна Митрополия - Ясен/ Горна Митрополия - граница община (Долна Митрополия - Искър) - Староселци /ІІІ 1307/
от км. 0+000 до км. 5+200;
 Реконструкция на общински път PVN 1045 с. Горна Митрополия - Долна
Митрополия /ІІІ-118/ Долна Митрополия – Горна Митрополия / PVN 1047 от км. 0+000 до
км 6+300.;
 Реконструкция на общински път PVN 2043 /III-118 Подем – Долна Митрополия/
Победа – Тръстеник /III-3004 от км 0+930 до км 7+000;
 Рехабилитация на общинска пътна мрежа на път PVN 1041/ III-118, Комарево –
Долна Митрополия / Подем – Рибен – ДЗС „1-ви май“ от км 0+750 до км 3+330;
 Рехабилитация на общинска пътна мрежа на път PVN 2046/ III-118, Подем – Долна
Митрополия / Биволаре / PVN 1042 от км 0+000 до км 1+800;
 Рехабилитация на общинска пътна мрежа на път PVN 3044/ III-118, Подем – Долна
Митрополия / Божурица / PVN 1042 от км 0+000 до км 2+100;
 Възстановяване на ул. „Вит“ с. Подем и изграждане на система за предпазване от
дъждовните води;
 Ремонтирани участъци от следните улици:
 в с. Байкал: ул. „Никола Дъбовянов" от ОТ 72 до ОТ 49; ул. „Стара планина“ от
ОТ 49 до ОТ 50;
 в с. Биволаре: ул. „Раковски“ от ОТ 50 до ОТ 34; ул. „Васил Левски“ от ОТ 55 до
ОТ 44;
 в с. Божурица ул. „Мусала“ от ОТ 137 до ОТ 149;
 в с. Брегаре: ул. „Стара планина“, ул. „Ал. Стамболийски“ от ОТ 59 до ОТ 19; ул.
„Раковска“ от ОТ 11 до ОТ 41; ул. „Бенковски“ от ОТ 13 до ОТ 4;
 в с. Горна Митрополия: ул. „Граф Игнатиев“ от ОТ 73 до ОТ 35; ул. „Васил
Априлов“ от ОТ 37 до ОТ 35;
 с. Комарево ул. "Македонска" ОТ 224 ÷ ОТ 228; ул. „Ген. Скобелев" от ОТ 401
през ОТ 380; ОТ 382; ОТ 391 до ОТ 389; ул. „Гранит“ от ОТ 352 до ОТ 354;
 в с. Ореховица ул. „Св.св. Кирил и Методий“ от ОТ 103 до ОТ 122;
 в с. Победа: ул. „Васил Левски“ от ОТ 10 до ОТ 3; ул. „24-ти май“ от ОТ 15 до ОТ
17;
 в с. Подем ул. „Дунав“ от ОТ 1 до ОТ 3;
 в с. Ставерци ул. „Кайлъка“ от ОТ 47 до ОТ 223
 Реконструкция и рехабилитация на улици:
 в гр. Тръстеник ул. „Св.св. Кирил и Методий“ от ОТ 244 до ОТ 111; ул. „Митко
Палаузов“ от ОТ 241 до ОТ 144; ул. „Фердинанд Александров“ от ОТ 10 до ОТ
242; ул. „Юрий Гагарин“ от ОТ 219 до ОТ 253;
 в гр. Долна Митрополия ул. „Трети март“ от ОТ 202 до ОТ 277.
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През изтеклия период продължи ефективното управление на дейностите по
обезвреждане, преработка и депониране на твърдите битови отпадъци.
Стриктно се прилага изградената система за контрол върху изхвърлянето,
събирането и извозването на битовите отпадъци. Въпреки това се налага отделяне на
бюджетни средства за почистване на локални замърсявания с битови отпадъци, които се
образуват в отделни населени места.
Организирано събиране и транспортиране на твърдите битови отпадъци на
територията на общината се осъществява по сключен договор с „Евро Импекс“ ЕООД, гр.
София, като събраните отпадъци се депонират на Регионално депо - Плевен. Във всяко
населено място от общината има определена площадка за депониране на биоразградими
отпадъци, като, от кметовете на населените места, е създадена организация за тяхното
събиране и извозване. Използваните съдове за сметосъбиране са: 748 бр. контейнери – 1,1
куб.м; 1972 бр. кофи – 240 л.; 2246 бр. кофи – 110/120 л.; 240 бр. кошчета за смет.
За организиране на разделното събиране на отпадъци от опаковки е в действие
договор с „ЕКОПАК България“ АД. През 2019 г., с решение на Общински съвет – Долна
Митрополия, се прие актуализация на Програма за развитие на системата за разделно
събиране на отпадъци.
И през 2019 г. продължихме да осъществяваме контрол на пестицидите с изтекъл
срок на годност, като непрекъснато се следи състоянието на съществуващите
стоманобетонови контейнери – „Б-Б куб“ в землището на с. Крушовене и на складовете за
съхранение на негодни за употреба ПРЗ в землищата на с. Божурица, с. Рибен, с.
Славовица и шахта в село Ореховица.
През изтеклата година община Долна Митрополия отново участва активно в
кампанията „Да изчистим България заедно“.
На 06.12.2019 год. подадохме проектно предложение „Рекултивация и закриване
на старо общинско депо за отпадъци в землището на гр. Долна Митрополия“.
Проекта бе разработен след обявяване на покана за директно предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16M1OP002-2.010 - Рекултивация на
депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С145/14. Основната цел на проектното предложение е закриване на сметище за неопасни
отпадъци в землището на гр. Долна Митрополия, чрез извършване на техническа
рекултивация на депото с площ от 1,4293 ха. Общата стойност на проекта възлиза на 1
452 519,49 лева.
Грижата за опазване на околната среда и създаване на устойчиви зелени
системи реализираме и чрез участие в Националната кампания „Чиста околна среда“ към
Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС).
През 2019 година бяха подадени две проектни предложения: „Природа, здраве и спорт“
село Крушовене, на стойност 9996,00 лв. Беше изградена и предадена от изпълнителя
спортната площадка за стрийт фитнес в с. Крушовене. „Смях и детски игри в село
Ореховица, община долна Митрополия, област Плевен“. Проектът е на стойност 9 994,80
лв. и в изпълнение на дейностите, е изградена детската площадка.
Действията ни за изпълнение на програми за енергийната ефективност включват
подготовката на проектно предложение за кандидатстване по обявената от Програма
„Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“ процедура
BGENERGY-2.001 –„Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура системи за външно изкуствено осветление на общините“ от Финансовия механизъм на
Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021г. Продължихме
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въведената от нас политика за намаляване на разходите за енергия и на вредните емисии
от СО2 в сградите – общинска собственост.
През предходната година усилията ни бяха отново насочени към благоустрояване и
озеленяване на откритите пространства в населените места – тротоари, площади,
терени за озеленяване, детски площадки, паркове и градини и за целта:

Поддържахме в добро състояние уличното осветление – за това през 2019 г.
бяха усвоени 179 930 лв.,

Почиствахме периодично гробищните паркове в населените места - и през
2019 г. отделихме необходимите бюджетни средства и извършихме пръскане с пестициди
на територията им;

Поддържането на зелените площи в населените места се финансираше със
средства от общинския бюджет, а необходимите работници бяха осигурени по Програмата
за полагане на обществено полезен труд от лица, обект на месечно социално подпомагане
през 2019 г.;

Със средства от общинския бюджет извършихме обработка срещу
популацията на комари на стойност 53 989 лв;

Поддържахме частично изградената система за видеонаблюдение на
централните части в населените места;
През 2019 г. реално прилагаме възможностите на инициативата за насърчаване на
свързаността с интернет в местните общности (WiFi4EU). Стартът бе даден на
01.11.2017 г. с публикуването на Регламент (ЕС) 2017/1953 на Европейския парламент.
Селекцията по проекта по Механизма за свързаност на Европа, в които бе добавена
процедурата за кандидатстване по WiFi4EU се извърши на база времето на подаване на
формулярите за участие на принципа „първи кандидатствал – първи получил“, отчитайки
географския баланс. Община Долна Митрополия се нареди сред първите общини успели
да подадат своя формуляр и към настоящия момент гражданите използват глобалната
мрежа в десет свободни точки за достъп на територията на общината.
2. Подобряване качеството на образованието и създаване на благоприятна
среда за реализация на младото поколение
През 2019 г. община Долна Митрополия продължи да води активна политика в
сферата на образованието, социалните и младежки дейности, здравеопазването и спорта.
На територията на община Долна Митрополия, през 2019 г. функционират 8
общински училища и 8 детски градини, в които се обучават и отглеждат 1115 ученици и
455 деца, от които 46 в яслени групи и 16 деца в полудневна подготвителна група.
Образователната система позволява на всяко дете да се учи и да израства като
здрава, интелектуално и морално изградена личност.Основните дейности в областта на
училищното образование, предучилищното възпитание и подготовка са насочени към
усъвършенстване на условията за равен достъп до образование; подобряване качеството
на обучение и възпитание на децата и учениците; повишаване нивото на ефективност на
взаимодействие с институциите, ангажирани с грижата за децата; подобряване на
информационното осигуряване и квалификацията на работещите в системата на
образованието.
Изготвен е Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата
и учениците от община Долна Митрополия.
Продължава изпълнението на „Общинската стратегия за подкрепа на личностното
развитие на децата и учениците в община Долна Митрополия“ ( 2017 - 2019 ) и „План за
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изпълнение на Общинската стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и
учениците в община Долна Митрополия.
Осигурен е максимален обхват на децата и учениците през отчетния период.
Осигурен е максимален обхват на децата и учениците през отчетния период. Издирени са
и обхванати в детска градина и училище всички подлежащи на задължително обучение.
Създадени са условия и е повишен броят на групите за целодневна организация на
учебния ден. От 15.09.2019 г. СУ „Евлоги Георгиев“ гр. Тръстеник премина на
едносменен режим на обучение, преди обяд.
Общинска администрация оказа съдействие на училищата съвместно с читалищата
за организиране на дейности през лятната ваканция за децата и учениците. Изготвена е
„Програма за занимания по интереси в община Долна Митрополия през летни месеци.
През 2019 г. стартира изпълнението на проект „Интеграция на уязвими групи в
община Долна Митрополия” на стойност 389 767.83 лева, финансиран от Оперативна
програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (НОИР) 2014-2020. Проектът се
реализира в четири училища на територията на община Долна Митрополия: ОУ „Христо
Ботев“ с. Божурица, СУ „Васил Априлов“ гр. Долна Митрополия, ОУ „Христо Ботев“ с.
Комарево и ОУ „Климент Охридски“ с. Крушовене. Основната цел на проекта е
интеграция на отпадащите ученици в училище и активното им включване в училищния и
социалния живот. Основни дейности, заложени в проекта:
 Изготвяне на проучване сред родители и ученици, относно идеите и интересите,
които имат към извънкласни занятия, с цел предварително идентифициране на
сфери на интерес сред ученици, родители и учители;
 Сформиране на клубове за извънкласни дейности "Знам и мога" в училищата,
подготовка на материали и провеждане на занятия;
 Организиране и провеждане на състезания „Знам и Мога“;
 Организиране и провеждане на лагери-обучения;
 Ден на семейството за учениците и техните родители;
 Организиране на допълнителни часове за учене на български език;
 Кариерно консултиране и професионално ориентиране - определяне на сфера на
интереси за учениците 6-7 клас;
 Провеждане на интервюта на децата с кариерни консултанти и психолози;
 Провеждане на дни на професиите.
В проектните дейности през 2019 година се включиха общо 256 ученици.
През 2019 г. стартираха и дейностите по Проект B G05M20P001.3.005-0004
„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.
За подпомагане на равния достъп до образование и подкрепа за личностно развитие
на децата и учениците са осигурени средства за:
- транспорт за деца и ученици от населените места, в които няма училище и детска
градина – 181 670 лв.;
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- закупуване на познавателни книжки, учебници, достъп до електронно четими учебници,
учебни комплекти и учебни помагала за децата и учениците в общинските детски градини
и училища за 2019 г. на стойност 47 939 лв.;
И през отчетната година учебните заведения в общината работиха по изпълнение на
Национални програми (НП):
- НП "Оптимизация на училищната мрежа" - "Изплащане на обезщетения на
персонала" на стойност 144 860 лв.; НП "Информационни и комуникационни
технологии в системата на училищното и предучилищно образование" като са
получени средства за интернет свързаност от всички училища, средства за електронни
дневници в пет от училищата в общината, а СУ „Васил Априлов“ получи средства за
компютърна техника. НП „Развитие на системата на предучилищното образование“,
реализирани дейности на стойност 3 024 лв.; НП "Осигуряване на съвременна
образователна среда" - модул "Подобряване на условията за експериментална работа по
природни науки“, дейности на стойност 1 156 лв.; НП „Успяваме заедно“ получени
средства за интерактивни дъски и проектори в ДГ с. Крушовене и ДГ с. Ореховица.
През последните няколко години, Община Долна Митрополия прави значителни
инвестиции в образователната инфраструктура с цел осигуряване на благоприятна,
здравословна и стимулираща развитието жизнена среда - един от основните фактори за
преодоляване на демографската криза и предпоставка за осигуряване на устойчиво
развитие, именно: в ДГ „Здравец“ гр. Долна Митрополия (23890 лв); ремонт в ДГ
„Божур“, филиал в с. Биволаре (15 818 лв.), ремонт на ДГ „Бреза“ с. Комарево (10 526 лв.),
ремонт в ДГ „Слънце „ с. Ореховица (4 343 лв.), ремонт в ОУ „Христо Ботев“ с. Комарево
(7 000 лв.)
За закупуване на ДМА: СУ „Васил Априлов“ гр. Долна Митрополия – 30 222 лв.,
ОУ „Христо Ботев“ с. Божурица – 7640 лв.
Осигуряването на качествено образование е приоритетна задача през изминалата
година. Подкрепена е квалификацията и развитието на педагогическите кадри в детски
градини и училищата. При работа по проекти, екипите са подпомагани от
администрацията. Създадена е позитивна подкрепяща среда за обучение и възпитание в
училищата, чрез въвеждане на съвременни тенденции в развитието на ИКТ в обучението и
за модернизиране на училищната среда.
С участието на директори на училища и детски градини се усъвършенства модела
при разпределяне на средствата за делегираните от държавата дейности по образование
между училища и детски градини. Споделена е отговорността между общинския и
делегираните бюджети на детските градини и училищата за подобряване на материалната
им база.
Основно внимание отделяме на дейностите по ранна превенция и откриване на
симптоми за противообществени прояви. Интензивна е дейността на Местната комисия
за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните
(МКБППМН) за корекционно ресоциализираща дейност с учениците, както и за
осигуряване присъствие на ученици в задължителна училищна възраст. Изнасят се беседи,
работи се индивидуално с децата, обществените възпитатели използват индивидуален
подход за всеки отделен случай, участие в дейностите вземат и класните ръководители,
педагогически съветници и родителските съвети. Проведени са 26 лектории с ученици и
профилактирани 57 деца.
Изключително важна е работата по прибиране и задържане на децата и учениците в
училището и в детската градина и това се превърна в основна дейност на комисията.
Съдействаме на училищните ръководства за прибиране на всички подлежащи на
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задължително обучение. Секретарят на МКБППМН и двама обществени възпитатели са
включени в екипите за обхват и задържане на ученици в задължителна училищна възраст.
По предложение на училищните ръководства през 2019 г. обществените възпитатели са
работили с 37 деца в риск и застрашените от отпадане ученици и техните родители.
Разбира се, важно е не само пребиваването в училище, но и постигане на добри резултати ,
за което се полагат огромни грижи и се извършват редица дейности: включване на децата
в организираните двудневни обучителни тренинги през месеците:април и октомври по
метода „учене чрез преживяване“ за овладяване на детската агресия и приобщаване в
училищна среда. Участвали са 66 деца, като от тях 37 са роми.
Наблегна се и на дейностите по превенция на асоциалното поведение, които се
осъществяват и съвместно с Център за обществена подкрепа и Асоциация по семейно
планиране. С ученици от от V до VІІІ клас проведохме беседи на тема „Не на ранните
бракове“, като продължение на дейността от І учебен срок на 2018/2019 год.; „Рисковото
сексуално поведение и последици“ с учениците от ІХ,Х, и ХІ клас на СУ“Васил Априлов“
и СУ“Евлоги Георгиев“. На същите теми се организираха и конкурси за рисунка, в които
се включиха 36 деца. Своеобразен финал на тези дейности бе, станалият традиционен
годишен хепънинг, проведен през м. август 2019 г.
По превенция на употребата на енергийните напитки, кибер тормоза и „езика на
омразата“ проведохме лекции и беседи с повече от 400 деца, обърнахме внимание на
опасностите, които „дебнат“ в интернет пространството, нежеланите контакти и особено
опасните игри от типа „Момо“ и др. Гостуваща театрална постановка „Лошите деца“ от
Драматичен театър гр.Търговище предизвика интереса на учениците в общината, а
последващите събеседвания се приеха с вълнения и се оказаха особено полезни.
Образователно-възпитателните дейности по програма „Връстници обучават своите
връстници“ продължиха и през 2019 г. с обучения по теми „Превенция на наркоманиите“
и „Превенция на рисковото сексуално поведение“, проведени от г-н Валентин Минков,
психолог от ОИЦЗ – Плевен. Обучените ученици представиха своите лекции в
читалищата, пред връстници от общината.
Община Долна Митрополия се гордее с развитието на Общинския център за
извънучилищни дейности и занимания по интереси (ОЦИДЗИ), който се утвърди като
неформално място за осъществяване на държавната и общинската политики за
целенасочена подготовка на младите хора за гражданско участие в демократичните
процеси и за удовлетворяване на детските потребности и интереси. През 2019 г. центърът
работи по няколко основни приоритета: Осмисляне свободното време на учениците,
стимулиране и развиване познавателните интереси и творческите им способности чрез
организиране и провеждане на учебни лагери, “Зелени” училища и др. форми на
организиран отдих и туризъм в базата на ОЦИДЗИ. Проведени са 29 организирани форми
с общ брой посетили базата - 450 ученици. Организиране и участие в национални и
регионални събития - Астро парти Байкал, 2 февруари - Ден на влажните зони, 29 юни Ден на Дунав, международни: Международна регата по река Дунав ТИД, финален етап на
проект SPASE AWARENESS (Информираност за Космоса), Европейска нощ на учените
REFRESH, програма Хоризонт 2020 и образователен проект на NASA за дистанционно
наблюдение. Включихме се в проект „Международен Дунавски лагер“ (International
Danube Camp), реализиран по програма Еразъм+, Младежки дейности, като участваха 15
ученици от училищата в общината, които съвместно със свои връстници от Унгария и
Сърбия реализираха редица дейности за стимулира на научните интереси и младежки
обмен.
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Създават се условия за подготовка и изява на талантливи и даровити деца в
областта на науките и изкуството: участие в Европейски фестивал „Наука на сцената“,
който се проведе от 30 октомври до 3 ноември в Кашкаиш, Португалия; участие във втори
етап на проект SPACE EU, който е продължение на проекта SPACE AWARENESS
(Информираност за Космоса) на който Общинският център бе партньор по
разпространението в продължение на 3 години. В рамките на Европейска нощ на
учените 2019, проект REFRESH, Община Долна Митрополия, чрез ОЦИДЗИ, се включи
като 22 деца от училищата в гр. Тръстеник и гр. Долна Митрополия участваха в дейност
“Химични детективи”, организирана в Регионален исторически музей – Плевен, а около
20 деца и родители представиха Нощта на учените в читалището в гр. Тръстеник на 28
септември 2019 г. През месец април 2019 г. Глория Иванова от Еко клуб „Дунав“ взе
участие в Международен обмен във Франция чрез Младежки воден парламент, на
който ОЦИДЗИ е съосновател. През месец август една ученичка и една студентка
участваха в лятното екологично училище – Беласица, съвместно с младежи от Франция.
За втора поредна година ОЦИДЗИ е одобрен заедно с още 26 организации от целия
свят в Международната програма за ученици за търсене на астероиди IASC чрез
Space Generation. От общинските училища участват 6 ученици и дейностите продължават
в момента.
Общинският център за извънучилищни дейности и занимания по интереси се
утвърди като притегателно, неформално място за развитие на младите хора от общината и
привличане на иновативни хора и идеи.
С цел насърчаване и подпомагане на младите хора в тяхното научно и
професионално развитие, в Община Долна Митрополия е учредена награда „12 април –
Ден на авиацията и космонавтиката“ за постигнати високи резултати в учебната дейност
за курсант от НВУ, факултет „Авиационен“ – Долна Митрополия. За 2019 г. наградният
фонд, осигурен от общинския бюджет е в размер на 1400 лв.
3. Подобряване качеството на социалните и здравни услуги, интегриране на
групи в социална изолация и малцинствени групи
През изминалата година Община Долна Митрополия продължи да води активна
политика в социалната сфера, изразяваща се в следното:
Във всички населени места в общината функционира „Домашен социален
патронаж”, като мероприятие на общинска администрация. Средногодишната численост
на потребителите на тази социална услуга за 2019 г. е 403 броя лица, а средствата за
издръжка са на стойност 634 882 лв. Чрез финансиране от фонд „Социална закрила“
изпълнихме проект „Закупуване на кухненско оборудване и обзавеждане за Домашен
социален патронаж и трапезарии при община Долна Митрополия“. Стойността на
проекта възлиза на 29 766 лева, като финансирането е с участието на Община Долна
Митрополия в размер на 10% от общата стойност по проекта. Дейностите по проекта
включваха закупуване и монтаж на 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.
Продължихме изпълнението проект „Предоставяне на топъл обяд на нуждаещи
се в община Долна Митрополия“, който бе одобрен за финансиране по процедура
BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд – 2016“ на Оперативна програма за
храни и/или основно материално подпомагане. С финансовите средства, осигурени по
проекта в създадените три обществени трапезарии към съществуващите патронажи се
осигурява топла храна – едно обедно хранене дневно за лица, които не могат да си го
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осигурят сами поради материални, финансови, здравословни и други проблеми. По този
начин 175 лица от всички населени места на общината с ниски или без доходи
продължиха да получават топъл обяд. Стойността на безвъзмездната финансова помощ за
целия период е в размер на 368 775 лв. Дейностите по проекта бяха продължени и по
новата програмна схема на Оперативна програма за храни и/или основно материално
подпомагане от Фонда за европейско подпомагане - операция тип 3 BG05FMOP001-3.002
„Осигуряване на топъл обяд 2016-2019“, за което бе подписан нов договор за финансиране
за период до 31.12.2019 г. между община Долна Митрополия и Агенция социално
подпомагане, Дирекция „Международно сътрудничество, програми и европейска
интеграция“.
Една от основните задачи, поставени пред общинската администрация е
осигуряване на достъп до качествени социални услуги в общността така, че на
нуждаещите се да се предостави право на избор за по-добър живот, независимост и
достойнство. Отчитайки факта, че 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 за значителна част от нашите жители лица в неравностойно положение, хора с увреждания, самотно живеещите възрастни хора,
Община Долна Митрополия сключи с Агенция за социално подпомагане споразумение и
продължи предоставянето на социална услуга „личен асистент“ през 2019 г. За периода
01.01.2019 г. - 31.12.2019 г. са включени 68 потребители и назначени 59 лични асистенти,
като предоставянето на услугите за социално включване продължават и през 2019 г.
Водени от тези мотиви през 2019 г. разработихме и бе подписан договор за изпълнение на
проект „Патронажни грижи за независим и достоен живот в община Долна
Митрополия“ на стойност 226 185 лв. Основните цели и дейности по проекта са насочени
към надграждане и утвърждаване на модела за предоставяне на почасови, мобилни,
интегрирани здравно-социални услуги за възрастни хора. Хората, които се възползват от
тези услуги за 2019 г. са общо 85 души, от които 47 лица ползват услугата „домашен
помощник“ от назначени 16 домашни помощници. В изпълнение на Закона за личната
помощ осигуряваме грижа на 72 потребители от 72 лични асистенти.
Центърът за обществена подкрепа, като форма за предоставяне на комплекс от
социални услуги в общността, насочени към подпомагане на деца и семейства в риск,
осигурява ефективен достъп на високо рискови общности до всички предлагани форми на
съдействие и подкрепа, осъществяване на превантивни дейности сред деца и семейства и
ангажиране на широката общественост при реализирането на услугите и дейностите по
закрила на децата.
За предоставяне на описаните услуги в Центъра работят - Ръководител/Социален
работник, един социален работник, двама педагози, един психолог и един логопед.
Общата сума на финансовите средства за 2019 г. за функциониране на Център за
обществена подкрепа, като делегирана от държавата дейност е в размер на 190 267 лв.,
През 2019 г. потребители на индивидуална работа са 151 случая и групова работа са 1 423
лица, живеещи на територията на община Долна Митрополия.
Беше усъвършенствана утвърдената вече в общината социална услуга „Приемна
грижа“ – Община Долна Митрополия е „доставчик“ на услугата „приемна грижа“ в
резултат на сключеното споразумение за партньорство РД-12-142/ 20.10.2016 г. между
Агенция за социално подпомагане и Община Долна Митрополия във връзка с изпълнение
на Проект BG05M9OP001-2.003-0001-C01 „Приеми ме 2015“ по Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. С оглед на това общината осигурява
финансова подкрепа на децата, настанени в приемни семейства на своята територия чрез
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изплащане на месечни средства за тяхната издръжка и средства за месечни
възнаграждения на професионалните приемни семейства. 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.
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.
Продължихме да полагаме усилия за подобряване качеството на социалната
услуга в съществуващата специализирана социална институция – Дом за стари хора – с.
Горна Митрополия. Териториалния обхват на социалната услуга са всички населени места
от общината и кандидат потребители от други области. Общия размер на финансовите
средства за 2019 г. ДДД са 222 053 лв. 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 2019 г. е 9 щатни длъжности. С цел обновяване на базата на социалното
заведение от общинския бюджет бяха отделени средства и се извърши основен ремонт на
стойност 45 000 лв.
През изминалата година Община Долна Митрополия участва във следните
Национални програми: НП „Заетост и обучение за хора с трайни увреждания“ – назначени
са 1 лице с увреждания; НП „Активиране на неактивните лица“ – назначено е 1 лице –
организатор на обществено полезен труд; Програма „Старт в кариерата“ – назначени
двама служители, със придобита професионална квалификация „Правни науки“; НП
„Помощ при пенсиониране“ – 1 лице.
Включихме се в следните програми: Регионална програма за заетост, в която бяха
включени 7 лица на длъжност „общи работници“ в Община Долна Митрополия; Програма
за полагане на обществено полезен труд от лица, обект на месечно социално подпомагане
през 2019 г. работиха 795 лица. По проект „Ние също можем“ са назначени две лица на
длъжност „работник озеленяване“.
Реализирани са проекти „Обучение и заетост за младите хора с увреждания“ до 29
годишна възраст, по който през годината бяха назначени безработни 6 лица; проект
„Работа“ с назначени 29 лица и проект „Обучение и заетост – Компонент II“ за лица с
увреждания над 29 години – назначени 20 лица.
През отчетния период продължи активната ни подкрепа за Клубовете на
пенсионера и инвалида, функциониращи във всички населени места – те бяха
подпомагани за своята дейност през изтеклата година с необходимата издръжка от
общинския бюджет, в добро състояние се поддържаше клубната база.
Запазихме таксите за детските ясли, детските градини и домашния социален
патронаж.
Като част от социалната политика на общината, която е насочена към социално
подпомагане на лица с тежък здравословен и /или социален статус, се предоставяха
еднократни финансови помощи по Решение № 663 от 31.01.2019 г. на Общински съвет Долна Митрополия. Одобрените финансови средства за 2019 г. са в размер на 10 000 лв. и
са усвоени в пълен размер. Общият брой на лицата подали заявления за 2019 г.е 133 броя,
получилите одобрение и финансиране са 103 лица. Изготвя се годишен отчет на усвоените
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средства за еднократни финансови помощи и се представя пред Общински съвет Долна
Митрополия.
За отчетния период от общинския бюджет са осигурени средства за подпомагане на
хемодиализно болни, за кръводаряване, за подпомагане разходите за погребения,
изплатени са разходи за работно облекло и СБКО на служителите в общинска
администрация.
Запазва се политиката на общината и през 2019 г. за подпомагане на двойки,
семейства и лица с репродуктивни проблеми с постоянен и настоящ адрес на територията
на община Долна Митрополия. Размерът на еднократната помощ е 1000 лв. Подадени са
две заявления, отговарящи на условията за предоставяне на помощ.
И през изтеклата година, в съответствие с изискванията на Закона за движение по
пътищата, община Долна Митрополия продължи издаването на карти за преференциално
паркиране на МПС, превозващи хора с увреждания, като са издадени 164 бр. карти на хора
с увреждания, валидни не само за нашата страна, но и за всички страни от Европейския
съюз.
Продължихме да провеждаме политика за интегриране на уязвимите и
малцинствени групи и в тази връзка през 2018 г. беше подадено проектно предложение
„Интеграция на уязвими групи в община Долна Митрополия” по интегрираната процедура
BG05M09OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи.
Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 1, финансирана
по ОП „Развитие на човешките ресурси“ и ОП „Наука и образование за интелигентен
растеж“.
Основните цели заложени в концепцията са интеграция на различните
маргинализирани групи в социалния и трудов живот на обществото и интеграция на
отпадащите ученици в училище и активното им включване в училищния и социален
живот.
Задължителните Асоциирани партньори по проекта са: Агенция по заетостта,
Агенция за социално подпомагане, Регионална здравна инспекция, Министерство на
образованието и науката.
Община Долна Митрополия проведе прозрачна процедури за избор на Партньори и
бяха избрани следните организации: Партньор 1 - Сдружение „Проектека“, Партньор 2 –
„Знам и мога“ ЕООД, Партньор 3 - „Петров 95 – Юри Ненчев” ЕООД, Партньор 4 „Атанаска Средкова” ЕТ, Партньор 5 - СУ „Васил Априлов” гр. Долна Митрополия,
Партньор 6 - ОУ "Христо Ботев" с. Комарево, Партньор 7 - ОУ "Христо Ботев" с.
Божурица, Партньор 8 - ОУ "Климент Охридски" с. Крушовене.
Одобреното проектно предложение е на стойност от 875 145.51 лева и предстои
подписване на договор за безвъзмездна финансова помощ. В частта за активиране на
неактивни лица се проведоха обучения за 50 лица, за придобиване на умения и
компетентности за включване в трудова заетост. В последствие са назначени общо 10
безработни лица по направление „готварство“ в „Домашен социален патронаж и
трапезарии” към община Долна Митрополия. В направление „шивачество“ са назначени
25 безработни лица, в сектор „строителство“ – 7 лица.
Финансово и ресурсно подпомагахме през периода общинската фирма
“Медицински център І Долна Митрополия” ЕООД.

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

13

ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН
4. Подкрепа за развитието, обновяването и обогатяването на културния живот
През 2019 г. Община Долна Митрополия продължи да работи за провеждане на
политиката по създаване, разпространение и опазване на културните ценности. Усилията в
ресора са насочени основно към:
 създаване на възможност за активен културен и социален живот на местното
население чрез разширяването на кръга на целевите групи и привличането на нови
такива;
 подобряване състоянието на културната инфраструктура;
 постигане на по-добра координация, качество и иновативност при организиране на
културни събития;
 подобряване управлението на читалищата и творческите формации с оглед
създаването на съвременен културен продукт.
На територията на община Долна Митрополия функционират 16 читалища.
Политиката на общинската администрация е насочена към улесняване и стимулиране
разпространението и създаването на културни продукти и към оказване на подкрепа за
осъществяването на културни инициативи с регионално и национално значение.
И през 2018 г. Община Долна Митрополия подпомага читалищните институции
чрез справедливо разпределяне на държавната субсидия в размер 275 210 лв. При
разпределяне на сумите се използва оценъчна карта, включваща обективни критерии, с
цел поощряване на активно работещите читалища и стимулиране дейността на
читалищата в малките населени места.
Утвърдената културна програма на Община Долна Митрополия за 2019 г. се
изпълни успешно и съгласно планираните приоритети във всички свои раздели, като те се
актуализираха и се търсеха нови акценти и подход при осъществяването на
традиционните регионални и национални културни прояви.
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. През годината средствата за дофинансиране на читалищата са в
размер на 32 378 лв. 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 и форми. Традиционно проявите в него се
организират в партньорство между общината, , читалищата от общината, училища и
детските градини.
Най-мащабните събития в културния живот на общината са реализирани изцяло с
усилията на общинска администрация и читалищата – „Общинска декада на културата и
изкуството в гр. Тръстеник, за която са отделени средства в размер на 28 000 лева,
Общински преглед на художествената самодейност „С музика, танц и песен в сърцата“.
Като положителен може да бъде оценен фактът, че като участници в събитията са
привлечени по-многобройна и разнообразна публика; утвърдени са нови добри практики
при реализацията на събитията; работи се за повишаване на атрактивността и
художествената стойност на предлагания продукт.
Оказана е значителна методическа и финансова подкрепа при провеждане на
Детски празник на танцовото изкуство и Общински конкурс за Ботева и възрожденска
поезия в гр. Долна Митрополия.
Цялостната дейност на читалищата на територията на общината обхваща както
традиционни дейности като библиотечна дейност, запазване и разпространение на
традиционните обичаи, ритуали и обреди на танцовото, музикалното и словесното
творчество; развитие и подпомагане на съвременното художествено творчество и изкуство
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във всичките му форми; участие на художествените колективи в конкурси, фестивали и
събори, така и нови дейности като работа на читалищните ръководства по проекти и
предоставяне на компютърни и интернет услуги.
Община Долна Митрополия от 2012 г. е член на „Плевенски Обществен Фонд –
ЧИТАЛИЩА“, с помощта на който, през 2019 г. се реализираха общо 7 проекта.
Спазихме ангажиментите си за грижа към читалищната инфраструктура и през
2019 г. завършиха дейностите по проект „Реконструкция и модернизация на Народно
читалище „Неофит Рилски 1872“ гр. Тръстеник“, финансиран
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. Изпълнени са основните
дейности, а именно: подобряване функционалността и повишаване енергийната
ефективност на сградата на читалището.
Продължава реализацията на проект „Ремонт, обновяване и оборудване на
читалищна сграда, ползвана от НЧ „Просвета 1927“ – гр. Долна Митрополия“ Договорът
възлиза на стойност от 358 176 лева и е с максимална продължителност от 36 месеца.
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.
5. Развитие на местната туристическа идентичност
Възможността за развитие на местен туристически продукт се развива на основата
на културното наследство – археологически, исторически, архитектурно-строителни и
художествени обекти. Използвайки тези възможности реализираме проект „Туризмът
като връзка за перспективно развитие на трансграничния регион“ изготвен съвместно с
румънски партньори - община Мотатей и Църковно настоятелство „Сейнт Николас“,
Мотатей. 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. През 2019 г. са сключени договори с изпълнители за
външно управление, разработване на окончателен технически проект, разработване на
маркетингова стратегия и за осигуряване на информация и публичност по проекта.
Договорите се изпълняват регулярно и съобразно предвидените дейности и срокове.
Остава да бъдат сключени договори с изпълнители за СМР и строителен надзор.
6. Създаване на добри условия за спортни занимания
Политиката за разширяване и модернизиране на спортните бази на територията на
общината и активната подкрепа на съществуващите спортни клубове остава основен
приоритет и през 2019 г.
С приемането на бюджета на общината бяха определени средства в размер на
19 555 лв. за подпомагане дейността на спортните клубове, регистрирани като
юридически лица с нестопанска цел, в които са обхванати различни видове спорт –
футбол, тенис на маса, тенис на корт и хокей на трева. На клубовете в гр. Тръстеник, с.
Комарево и с. Горна Митрополия продължиха да се предоставят средствата от отдаване
под наем на общинска собственост, разположена в съответните спортни бази за монтиране
на съоръжения на телеоператорите. Освен тези средства, за подпомагане на физическото
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възпитание и спорта в училищата и детските градини са предоставени 4 161 лв.
(средствата се определят на база броя на децата и учениците).
Подписан е договор за изпълнение на проект „Изграждане на спортна площадка в
УПУ – X, кв. 33, гр. Долна Митрополия“ по процедура за подбор BG06RDNP001-7.007
Спорт „Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна
инфраструктура“. Основните дейности предвидени в проектното предложение са свързани
с изграждането на мултифункционална площадка на открито за волейбол, баскетбол и
мини футбол на стойност 97 789.35 лева.
През месец юли 2019 год. „Местна инициативна група Долна Митрополия –
Долни Дъбник“ обяви прием на проекти по Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването,
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“
от Стратегията за водено от общностите местно развитие. Като допустим
бенефициент по процедурата Община Долна Митрополия подаде четири проектни
предложения: проект „Изграждане на детски площадки в с. Горна Митрополия, с. Подем,
с. Брегаре и с. Рибен, община Долна Митрополия“; „Изграждане на спортни площадки
за стрийт фитнес в с. Биволаре, с. Комарево, с. Божурица и с. Байкал, община Долна
Митрополия"; „Изграждане на тенис кортове в гp. Долна Митрополия и гp. Тръстеник,
община Долна Митрополия“; „Изграждане на комбинирана мултифункционална спортна
площадка в град Тръстеник, община Долна Митрополия." Всички съоръжения ще бъдат
изградени на подходящи за целта места и оборудвани със съответните съоръжения. Ще
бъдат монтирани пейки и кошчета за отпадъци. Към настоящия момент предложенията са
одобрени за финансиране от МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник и се изчаква
становището на ДФЗ.
Община Долна Митрополия организира и осигурява финансиране на
Общински кръг на ученическите спортни игри. Осигурени са средства за наемане на
съдии за провеждане на спортните турнири и за награди. През 2019 г. в игрите се
включиха 174 ученици в 15 отбора по 5 вида спорт.
Организирахме нова инициатива „Спорт на открито“, която привлече десетки
любители на спорта от всички възрасти. Поканихме известни спортисти от различни
видове спорт – Ивет Горанова, Радослав Пантелеев, Детелин Далаклиев и др., като целта
ни бе да предизвикаме интереса на децата и младите хора към спорта и да им покажем, че
могат да осмислят свободното си време по различни начини.
През м. септември 2019 г. се проведе IX-ти турнир по хокей на трева за купата на
кмета на община Долна Митрополия, който премина при голям интерес и отлична
организация от страна на Общината, СКХТ към СУ „Евлоги Георгиев“ гр. Тръстеник,
СКХТ „Христо Ботев“ – с. Байкал и БФ по хокей на трева.
7. Осигуряването на безопасна и здравословна среда на живот – по-добра
сигурност на гражданите на общината
През отчетната година продължихме да прилагаме поредица от мерки за , като:
Провеждахме активен диалог с представителите на
правораздавателните и
правоохранителните органи – както на областно, така и на национално ниво. За подоброто осигуряване на обществения ред работихме в добра съгласуваност и
сътрудничество с полицията, държавните институции и съдебните органи.
В резултат на доброто сътрудничество със Заповед № 8121К-3958 от 07.04.2017 г.
на Министъра на вътрешните работи бе създаден Участък "Пожарна безопасност и защита
на населението" към РС „ПБЗН“ – гр.Плевен. Разкриването на това звено е от особена
важност за сигурността на населението на общината.
Продължихме да подпомагаме дейността на създадените доброволни
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формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни
ситуации и отстраняване на последиците от тях. В тази връзка разработихме и е в процес
на изпълнение проект „Съвместни инвестиции в областта на бедствените ситуации в
Окръжен съвет Олт и Община Долна Митрополия“. Проектът е изготвен 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. Целта е създаване на капацитет за доброволческа дейност,
свързан с дейности в областта на предотвратяването, управлението и преодоляването на
последствията от бедствия и аварии. В проектната част на Общината 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). Към края
на 2019 г. са реализирани част от дейностите, а именно: проведено обучение с част от
доброволното формирование на община Долна Митрополия в гр. Слатина, Румъния;
изготвен е анализ на състоянието на мащаба, честотата, географската концентрация,
сезонността и предпоставките за бедствия и аварии в целевия регион и за одит на проекта.
По отношение дейностите по отбранително-мобилизационна подготовка, през
2019 г. са актуализирани: План за привеждане на община Долна Митрополия от мирно във
военно време; План за работа на община Долна Митрополия във военно време.
Изготвен е регистър на наводненията на територията на община Долна Митрополия
от 2004 г. до наши дни.
На 13.09.2018 г. се проведе общинско учение в община Долна Митрополия
на тема: „Дейност на щаба за изпълнение на общинския план за защита при бедствия,
органите за управление и силите на ЕСС при възникване на авиационен инцидент на
територията на общината“. В същото време се проигра плана на община Долна
Митрополия за защита при бедствия на пребиваващите в сградата на общинска
администрация на тема „Действие на служителите от общинска администрация при пожар
в сградата“. Участваха служителите от администрацията и доброволното формирование
на общината.
Сериозно внимание обръщаме на превенцията на безопасното движение по
пътищата като поддържаме и обновяваме знаците, табелите и пътната маркировка,
отговорност на Общината.
В училищата и детските градини се организират лекции и беседи за безопасно
движение, през 2019 г. организирахме представяне на книгата „Останете живи“ с автор
Георги Стоянов пред учениците от СУ „Васил Априлов“ и СУ „Евлоги Георгиев“.
Книгата е закупена и предоставена на училищата и читалищата от общината, за да бъде
използване като помагало при следващи тематични срещи.
С цел опазване живота и здравето на нашите жители, както и тяхното имуществото
от престъпни посегателства и вандалски действия през годината извършвахме
необходимата поддържахме на съществуващата система за видеонаблюдение в населените
места. Едновременно с това продължава корекционно превъзпитателната дейност на
Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и
непълнолетните, като са разгледани 18 възпитателни дела за 26 извършители на
противообществени прояви и престъпления. Наложени са 30 възпитателни мерки, като
една от тях е „настаняване в социално-педагогически интернат“. На пет родители е
наложена мярка „предупреждение“ за взимане на мерки относно възпитателния процес в
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семейството, а когато поведението на родителя представлява престъпление материалите
се изпращат в прокуратурата.
Текущо, през годината, с местни сили и средства, бяха превантивно почиствани
деретата и каналите в границите на населените места с цел предпазване от наводнения.
Другият основен приоритет през изтеклия период бе свързан с провеждането
на стабилно управление в полза на местната общност
Прилагането на принципите за добро, открито и експертно управление бе водещо в
работата на ръководената от мен администрацията, като то се изразяваше в следното:
1. Провеждане на разумната политика за стабилност на общинските финанси
За запазване на постигнатата финансова стабилност на общината продължихме
въведената политика за ефективно управление на общинските финанси, прилагайки
следните конкретни мерки:
 Планирахме и изразходвахме по приоритети бюджетните средства;
 Продължихме да прилагаме въведените през предходните години стриктни
икономически мерки и подходи, свързани с изразходването на бюджетните средства и
финансовата дисциплина;
 Продължихме въведената политика на строг контрол по приходите и разходите в
бюджета с цел осигуряване на стабилност в бюджетната политика - разходването на
бюджетните средства се извършваше съгласно утвърдения бюджет и нормативната
уредба, уреждаща публичните финанси при спазване на вътрешни нормативни документи
за община Долна Митрополия;
 Повишихме събираемостта на приходите от местни данъци и такси;
 Осъществявахме ефективен контрол при спазването на бюджетната дисциплина и
своевременно приемахме мерки за нейното подобряване. В изпълнение на дейностите по
контрол и спазване на нормативната уредба в община Долна Митрополия, през 2019 г.
звено „Вътрешен одит“ извърши следните дейности:
- изготвен и представен пред Кмета на Общината годишен доклад за 2018 година;
- проверено е изпълнението на дадените през 2018 г. препоръки и е докладвано
изпълнението им;
- осъществени са пет броя одитни проверки – 1 тематична на дейност Общински
център за извънучилищни дейности с. Байкал и 4 бр. пълни одитни ангажименти, на
второстепенни разпоредители с бюджет. При изпълнението на одитите не е имало
ограничаване в техния обхват. Вследствие на проверените процедури и процеси в
одитираните единици вътрешния одит издаде 67 броя препоръки, с цел спазване на
законоустановените норми и за подобряване на дейността на проверените структури.
Изпълнението на дадените препоръки ще се проследи чрез извършването на отделен
одитен ангажимент, за което ще бъде представен одитен доклад на Кмета на Община
Долна Митрополия.
 Общият размер на бюджета през 2019 г. достигна 16 851 362 лв.
 Бюджетната 2019 година приключихме с преходен остатък в размер на 3 103 052
лв., от които в местни дейности – 755 839 лв., а в държавни дейности – 2 347 213 лв.
 Провеждахме целенасочена политика за повишаване събираемостта на
определените данъци и такси по Закона за местните данъци и такси и Наредбите на
Общинския съвет, като събраните местни приходи за 2019 год. са както следва:
- патентен данък – 9 609 лв. (96%, )
- данък върху недвижимите имоти – 182 426 лв. (101,4 %)
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- данък върху превозните средства – 421 613 лв. (100,4 %).
- такса битови отпадъци – 617 296 лв. (93,5 %)
- данък придобиване на имущества - 321 578 (96%) лв.
- туристически данък – 103 лв.
- такси за административни услуги – 75 453 (98%) лв.
- такси за технически услуги – 60 495 (93%) лв.
Наблюдаваме активно завишаване на плащанията, извършени чрез ПОС терминал от
страна на гражданите. През 2019 г. 86 608 лв. са събрани чрез този алтернативен начин на
заплащане на такси и данъци.
 За подобряване на събираемостта на местните приходи периодично провеждахме
кампании, при които:
- Изпращахме писма до лицата с недекларирани имоти въз основа на информацията
от Агенцията по вписванията за вписани сделки с недвижимо имущество на територията
на Община Долна Митрополия;
- Съставяха се редовно актове на длъжниците, като техният брой за изтеклата година
е както следва: 8 бр. актове за прихващане или възстановяване на недължимо платени или
събрани суми за данъци и такси; 305 бр. актове за установяване на задължения по
декларации; 192 бр. предадени преписки за принудително производство към НАП –
Плевен.
Тези действия за пореден път показаха резултат и събираемостта на данъците и
таксите, спрямо 2018 г., е завишена.
През 2019 г. са получени и обработени общо 6 584 броя декларации относно
движимо и недвижимо имущество на гражданите на общината, патентен и туристически
данък и др.
На всички юридически лица са съставени ревизионни досиета - на тези, които имат
недобори са съставени актове за установяване на задължения и в законоустановения срок
са предадени на публичен изпълнител.
Предприели сме действия за съставяне на ревизионни досиета за физическите лица
на територията на общината.
2. Ефективно управление на общинската собственост
 За разумното и ефективно управление на общинската собственост и през 2019
година се ръководехме от изискванията на нормативната уредба – Закон за общинската
собственост, Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Наредба за реда
за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/,
специалните закони в съответната област и други, както и в съответствие с приетата
„Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през
2019 година”. Съставени са 196 бр. акта за общинска собственост, 96 бр. от които за
публична общинска собственост и 100 бр. за частна общинска собственост.
 През периода продължихме да прилагаме въведените механизми за повишаване
събираемостта на приходите от наем на общинско имущество и от общинските
земеделски земи – сключени са 416 договора за отдаване под наем, от които 410 бр.
отдаване под наем на земеделски земи. В изпълнение на Закона за собствеността и
ползването на земеделските земи и въведените условия и ред относно ползване на
земеделски земи с НТП „пасище, мера“ от общинския поземлен фонд и през 2019 година
същите се отдават под наем без търг, само на собственици или ползватели на
животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в
Интегрираната информационна система на БАБХ, съобразно броя и вида на
регистрираните животни, по цени, определени по пазарен механизъм. В изпълнение на
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Решение № 684 от 28.02.2019 год. са сключени 21 бр. нови договора за ползване на мери и
пасища, със земеделски стопани - животновъди, за общо 5 034,432 дка. Законът за
собствеността и ползването на земеделските земи регламентира и реда за ползване на
полските пътища в полза на общините и след решение на Общински съвет Долна
Митрополия, за стопанската 2019/2020 година, са сключени и платени 189 бр. договори за
отдаване под наем на проектираните и одобрени в плановете за земеразделяне общински
имоти с НТП „полски път“, попадащи в масивите за ползване на съответния ползвател.
В резултат на сключени договори през 2019 година приходите в общинския бюджет
от отдаването под наем на общинско имущество възлизат на 57 858 лв, от които 8 874 лв.,
са постъпили по бюджетите на училищата. Приходите от предоставяне под наем на
земеделски земи са 1 277 762 лв., от които 382 233 лв. са постъпили по бюджетите на
училищата. Приходите от продажби на общинско имущество – земеделска земя,
урегулирани поземлени имоти, сгради, са в размер на 168 027 лв.
 Разпореждането с имоти – общинска собственост се извършваше в съответствие с
изискванията на нормативната база и приетите наредби от Общинския съвет, при спазване
на принципите на публичност и прозрачност.
 Продължиха действията ни за осъществяване на строг контрол върху
изпълнението на договорените условия в реализираните сделки с общински имоти по
Закона за общинската собственост.
3. Усъвършенстване работата на общинската администрация и подобряване на
административния капацитет
Продължихме да провеждаме политика на откритост и давайки възможност за
Повишаване на публичността и информираността на гражданите относно
административната дейност и обслужване;
Подобряване на организацията на работа в общинските администрации 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;
От 2019 г. се включихме в разработения от Държавна агенция „Електронно
управление“ Единен модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни
административни услуги, като даваме възможност на гражданите и бизнеса за
централизирано заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни
услуги и информация, свързана с тях.
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.
За подобряване на професионалната компетентност служителите от
администрацията участваха в обучения, организирани от Институт по публична
администрация, Национално сдружение на общините в Р България и други 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;

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

20

ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН
- Превенция и действия при бедствия;
- 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;
- Мрежова и киберсигурност;
- Работа с Портал за работа в държавната администрация и др.
Динамиката на процесите, свързани с електронното управление наложи допълнителни
обучения, провеждани дистанционно. Служители от общинска администрация се
включиха в online обучения, по теми свързани с :
- Информационна и мрежова сигурност;
- Подобряване на вътрешните процеси и взаимодействие в администрацията чрез
електронно управление;
- Планиране и организация на електронно административно обслужване.
Продължи политиката ни за привличане на млади специалисти, притежаващи
знания, умения и амбиции за прилагане на съвременните тенденции във всички сфери на
административната дейност.
4. Повишаване качеството на предлаганите административни услуги
Във връзка с реализацията на качествено административно обслужване на
населението Община Долна Митрополия продължихме да усъвършенстваме процеса по
предоставяне на услуги по електронен път.
Всички кметства на територията на общината работят с цифровизирани регистри по
гражданско състояние. Това облекчава работата на специалистите „Административно
обслужване“ при издаване на удостоверения за наследници, които през 2019 г. са 2 395
броя.
Във всички кметства е внедрена Информационна система „Единство 2“ на
Нотариалната камара. С внедряването й се изпълняват разпоредбите на Наредба за
допълнение на Наредба № 32 от 1997 г. за служебните архиви на нотариусите и
нотариалните кантори и Закона за нотариусите и нотариалната дейност. Заверените
документи са общо 3 337 броя, от които 306 са вписани в цитираната информационна
система.
През календарната 2019 година са издадени удостоверения – общо 3 958 на брой, от
които документи по гражданско състояние 2 813 броя, издадени 83 бр. документи, искани
от съдебни изпълнители.
Издадени са документи от значение за признаване, упражняване или погасяване на
права или задължения, като общо удостоверенията са 5 477 бр., издадени дубликати на
данъчни декларации и на платежни документи – 30 бр.; искане и предоставяне на
информация към други институции – 1 465 бр.;
Административни услуги, касаещи устройство на територията и от компетентността
на общинската администрация са общо 3 373 броя, обработени са 538 броя заявления на
граждани и институции, а служителите са извършили 65 проверки на място.
Системата за документооборот и управление на административните процеси
„Акстър – Офис“ бе актуализирана чрез въвеждане на модул „Акстър Комуникатор“,
който осигурява защитен обмен на документи между различните организации
(администрации). Въведеният модул, както и регистрираният профил в Система за
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сигурно електронно връчване.са поредните действия към изпълняване на планираните
мерки за модернизиране на административното обслужване. Община Долна Митрополия е
една от първите общини, включени в системата Regix, за достъп до електронен
междурегистров обмен.
5. Политика на откритост и прозрачност в работата на администрацията
През изтеклата година продължихме да провеждаме активен диалог с гражданите на
общината, който се изразяваше в следното:
 Осигурена бе възможност на всеки гражданин на общината да подава сигнали по
телефон, факс, електронна поща и в писмена форма. Всички сигнали се завеждат в
деловодна система „Акстър – офис” и се насочват към съответната Дирекция, в чийто
ресор е сигнала.
 Всяка важна информация от дейността на общината се поставя на
информационните табла в сградата на общинска администрация и в Кметствата. Интернет
страницата на общината се актуализира своевременно.
 Общината има сключен договор за публикуване на обяви, статии и информации с
един регионален ежедневник и активно се ползват услугите му за популяризиране на
дейностите на общината сред населението.
С цел подобряване работата на общинска администрация по предоставянето на
административни услуги, в Центъра за обслужване и информация на гражданите се
предоставят анкетни карти, които клиентите по желание попълват. Попълнените анкетни
карти се обработват периодично, като осъществената обратна връзка показва, че
отношението на гражданите към административното обслужване е положително, а
усилията на ръководството са насочени към намаляване сроковете за обслужване.
Освен традиционния приемен ден, провеждам ежедневни срещи с много граждани,
представители на държавни институции, на различни организации. В резултат на това
поставените през годината наболели обществени и лични въпроси на нашите съграждани,
зависещи от предоставените ми правомощия бяха решавани своевременно при спазване на
принципа за защита на обществения интерес. Всеки гражданин, търсещ среща с Кмета или
общинската администрация е приеман и изслушван своевременно.
Уважаеми общински съветници и кметове,
В заключение, бих искала да обобщя, че изпълненото през 2019 г. съответства на
заложените цели и приоритети в представената от мен Управленска програма за мандат
2015-2019 г.
Благодарение на гарантираната финансова стабилност, строгата бюджетна
дисциплина, ефективното разпределение на разходите и максималното използване на
финансовите възможности на външното финансиране, не на последно място - осигуреното
съфинансиране на инвестиционните проекти, макар и трудна, 2019 бе успешна година.
Година, в която Община Долна Митрополия работи усилено по поетите ангажименти за
реализацията на инвестиции, насочени към решаване на сериозни проблеми, свързани с
базисната инфраструктура в общината, с образователните и социални потребности на
нашите жители.
Всичко това ми дава увереност, че изминалата отчетна година бе истински
ползотворна. Тя е солидната основа, върху която през бюджетната 2019 година можем да
заложим реализацията на нови инициативи, насочени към подобряване качеството на
живот на нашата територия.
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ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН
Искам да изразя благодарността си към всички, с които работихме през изтеклият
период в добро взаимодействие за просперитета на общината – общинските съветници,
кметовете на населени места, служителите в общинската администрация.
Вярвам, че и през настоящата година ще продължим със същата воля и упоритост
да работим в интерес на нашата община и на нейните жители, че ще успеем с общи усилия
ще запазим социалната сигурност и ще създадем по благоприятни условия за живот.
ПОЛЯ ЦОНОВСКА

Кмет на Община Долна Митрополия

Приет с Решение № 48 от Протокол 4/30.01.2020 г.
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