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I. ВЪВЕДЕНИЕ
В изпълнение на проект „Стратегическо планиране и ефективно управление на
местните политики в Община Вълчедръм“, финансиран по линия на Оперативна
програма “Административен капацитет”, съгласно Договор за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ с регистрационен № 13-13-81/17.10.2013, Приоритетна
ос I „Добро управление”, Подприоритет 1.3 „Ефективна координация и партньорство при
разработване и провеждане на политики”, Бюджетна линия BG051PO002/13/1.3-07 е
включена дейност „Изготвяне

на последваща оценка

за изпълнението на

Общинския план за развитие 2007-2013 г. на община Вълчедръм.
Общинския план за развитие на община на община Вълчедръм е стратегически
документ за развитие на общината за периода 2007 - 2013 г. Той е разработен на
основание чл. 14 от Закона за регионалното развитие (ЗРР), който определя целите,
приоритетите и финансовите ресурси за устойчиво и балансирано развитие на общинско
ниво, както и за ефективно управление на общината.
В Глава четвърта на Правилника за прилагане на закона за регионалното развитие
(ППЗРР) нормативно са регламентирани процесите на наблюдението и оценката на
регионалното развитие. Наблюдението на общинските планове за развитие се извършва с
цел

постигане

на

ефективност

и

ефикасност

на

стратегическото

планиране,

програмирането, управлението и ресурсното осигуряване на регионалното и местното
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, и мерките за осигуряване
на информация и публичност за резултатите от изпълнението на документите за
стратегическо планиране на местното развитие.
За постигане целите на наблюдението се изгражда система за наблюдение, която
отговаря на специфичните условия и организация за изпълнение на съответните
документи за стратегическо планиране на местното развитие. Тази системата обхваща:
-

източниците, начините и

периодичността за събиране, обработка и
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анализиране на информация;
-

индикаторите за наблюдение;

-

органите за наблюдение, организацията и методите на тяхната работа;

-

системата на докладване и осигуряване на информация и публичност.

Орган за наблюдение на общинския план за развитие е Общинският съвет.
Законодателството за регионално развитие регламентира действията на Общинската
администрация и Общинският съвет, които те следва да извършат за наблюдение и
оценка на ОПР. В процеса на наблюдение на изпълнението на Общинския план за
развитие Общинският съвет осигурява участието на заинтересуваните 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 (чл. 91 от ППЗРР).
Законодателството предвижда три оценки на всеки общински план за развитие:
предварителна, междинна и последваща. Кметът на общината внася за обсъждане и
одобряване от общинския съвет доклади за резултатите от междинната и последващата
оценка на изпълнението на ОПР, както и годишен доклад за наблюдението на
изпълнението на ОПР.
Последващата оценка се извършва за изпълнение на ОПР не по-късно от една
година след изтичането на периода на неговото действие и включва:
1. оценка на степента на постигане целите и устойчивостта на резултатите;
2. оценка на общото въздействие;
3. оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси;
4. изводи и препоръки относно провеждането на политиката за местно развитие.
В актуализирания документ за изпълнението на ОПР на община Вълчедръм е
посочено, че основните действия за наблюдение на изпълнението му са заложени на
ниво проект. За всеки проект в рамките на неговото управление е предвидено да има
функция наблюдение и оценка, в обхвата на която ще се наблюдават индикатори на ниво
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проект, ще се събира адекватна информация и ще се агрегира на общинско ниво.
Отговорници за събирането на информацията и индикаторите на ниво проект е
предвидено да бъдат ръководителите на съответния проект, експерта по мониторинг и
оценка и екипа по проекта. Освен това е предвидено кметът на общината да създаде
група за наблюдение и оценка на проекта, включваща служители от Общинската
администрация, общински съветници и представители на основните заинтересовани
страни. Групата за наблюдение и оценка следва да обобщава данните от отделните
проекти, периодично, но най-малко на годишна база, да ги анализира, да предлага
адекватни промени и действия на ръководството с оглед постигане на заложените в
плана цели, както и да изготвя годишния доклад за изпълнение. При необходимост
групата предлага промени и допълнения в системата от индикатори. Групата за
наблюдение и оценка отговаря за осигуряване на необходимата публичност и
информираност, подходящи действия за по-широко включване на заинтересованите
страни в наблюдение и оценката на Общинския план за развитие.
Съобразно изискванията на чл.79 от ППЗРР, използваните основни източници на
данни и информация за изготвянето на последващата оценка на ОПР 2007-2013 г. са
следните:
 Междинна оценка за изпълнението на РПР на СЗР
 Актуализиран документ за изпълнение на РПР на СЗР 2011-2013 г. ;
 РПР на СЗР 2014-2020 г.
 Междинна оценка на ОСР на област Монтана 2005-2015 г. /Приета17.12.2010 г./;
 Актуализиран документ за изпълнение на ОСР на област Монтана 2012-2013 г.
/Приет на заседание на Областен съвет за развитие на 28.03.2013г./;
 Областна стратегия за развитие на област Монтана 2014-2020 г. /Приета на
заседание на Областен съвет за развитие на 25.06.2013г./;
 Общински план за развитие на община Вълчедръм 2007-2013 г.;
 Актуализиран общинска план за развитие на община Вълчедръм 2010-2013 г.
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/Приет на заседание на Общинския съвет – Вълчедръм на 02.07.2010 г./;
 Междинна оценка за изпълнение на ОПР на Вълчедръм 2007-2013 г. /Приета с
решение №227/21.10.2013 г. на Общински съвет-Вълчедръм/;
 Годишни доклади за наблюдение изпълнението на Общинския план за развитие
2007–2013 година;
 Годишни отчети за изпълнение на Програмата за управление за мандата на
кмета но общината за 2010, 2011, 2012 и 2013 г.
 Официални статистически данни от Националния статистически институт,
Агенция по заетостта, Териториално статистическо бюро - Монтана, Бюрото по
труда Лом, Общинска служби по земеделие, РИОСВ – Монтана, РЗИ – Монтана,
ВиК Монтана и др. институции;
 Информационна система за управление и наблюдение на структурните
инструменти на ЕС в България (ИСУН);
 Интернет сайтове на Общинска администрация – Вълчедръм, на оперативни
програми и др.
 Анкети на граждани, общински служители, общински съветници и кметове на
населени места;
 Утвърдени от Общинския съвет по настоящия проект 4 броя методики за
община Вълчедръм: Методика за мониторинг, контрол и последваща оценка при
изпълнението на социалната политика и насърчаване на социалното включван;
Методика за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на
политиката за енергийна ефективност и насърчаване използването на възобновяеми
енергийни източници и биогорива; Методика за мониторинг, контрол и последваща
оценка при изпълнението на политиката за опазване на околната среда; Методика
за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на политката за
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устойчиво местно развитие и привличане на инвестиции.
В изпълнение на изискванията на чл. 42. от ППЗРР, Кметът на община Вълчедръм
внася за обсъждане и одобряване от общинския съвет доклад за резултатите от
изготвената последваща оценка на изпълнението на ОПР и се публикува на страницата
на община Вълчедръм в интернет.

II. МЕТОДИКА
Методологията на последващата оценка се основава на структуриран и
систематичен подход при събиране, анализиране и представяне на информацията, а
именно:
•

Избор на логика на интервенцията;

•

Разработване на оценителна методика;

•

Събиране и оценка на първоначални данни;
Направен бе преглед на документацията по поръчката и оценка на наличната

информация. Използвана е последната актуална статистическа информация на НСИ. В
тази фаза се извърши определяне на обхвата и ограниченията на последващата оценка на
ОПР. При изготвянето й е приложи подход на комбиниране на външна експертна оценка
и консултиране със заинтересованите страни – администрация, социално-икономически
партньори, общински съветници, кметове на населени места и граждани.
Използваните методи на изпълнение на последващата оценка са следните:
 Работа на терен, която включва: Анкетиране на кметски наместници,
служители и общински съветници, директно ангажирани в планирането и изпълнението
на ОПР; Фокус – група с представители на общинска администрация, кметски
наместници и представители на заинтересованите страни за обсъждане на ефективността
и ефикасността, за постиженията и резултатите от изпълнението на ОПР; Консултация с
представители на заинтересованите страни за създадената система за изпълнение,
наблюдение и контрол върху ОПР и за изпълнение на целите на ОПР.
 Работа с документи – подбор, съпоставяне, анализ, оценка и екстраполация,

Документът e създаден в рамките на процедура за избор на изпълнител с наименование: „Избор на изпълнител за
разработване на концепции, програми и стратегии за изпълнение на общински политики и правила и методики за
мониторинг, контрол и последваща оценка, в рамките на проект, финансиран по линия на Оперативна програма
„Административен капацитет“, съгласно Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с регистрационен №
13-13-81/17.10.2013, Приоритетна ос I „Добро управление”, Подприоритет 1.3 „Ефективна координация и партньорство при
разработване и провеждане на политики”, бюджетна линия BG051PO002/13/1.3-07“

7

синтез. Извършена е документална оценка на изпълнението на ОПР и преглед на всички
съпътстващи документи на Община Вълчедръм, които съвместно с ОПР допринасят за
изпълнението на ОПР. Преглед и оценка на резултатите от изпълнението на ОПР, оценка
на изпълнението на целите и оценка на ефективността и ефикасността на използваните
ресурси.
Методическият

инструментариум

на

последващата

оценка

включва

използването на определени критерии за оценка, които характеризират потенциала за
реализация и качеството на резултатите при изпълнението на ОПР на Община
Вълчедръм 2007 – 2013 г.:
o

Отразяване

и

влияние

върху

състоянието

и

промените

в

социално-

икономическия профил на общината за наблюдавания период 2007-2013 г.;
o Постигнати резултати, въздействие и цялостна ефективност на изпълнението на
ОПР;
o Ефективно и ефикасно използване на ресурсите за развитие на общината;
o Политическа и социална ангажираност, административен и институционален
капацитет за прилагане на политиката за устойчиво интегрирано регионално и
местно развитие;
o Устойчивост на постигнатите желани ефекти – ще продължат ли те да
съществуват и отвъд времевия хоризонт на ОПР.
За нуждите на оценката са анализирани промените в социално-икономическия
профил на община Вълчедръм през седемгодишния период на действие на ОПР 20072013 г. Оказана бе от Възложителя подкрепа за осигуряване на необходимата
информация и документи, касаещи предмета на оценката.
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III. АНАЛИЗ НА ПРОМЕНИТЕ В СОЦИАЛНО - ИКОНОМИЧЕСКОТО
РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ
1. Население и демографски процеси.
В периода на действие на ОПР 2007-2013 г. в община Вълчедръм се наблюдава
демографската криза, която се задълбочава. Населението на общината намалява и
застарява ежегодно, като за тези негативни демографски процеси влияние оказват
националните демографски процеси – намалена раждаемост, увеличена смъртност,
засилена урбанизация и интензивна емиграция.
Данните на НСИ показват трайна тенденция на намаление на населението (с
около 13% за последните 6 години) или с 1452 души през 2012 г. спрямо 2007 г.
Темповете на намаление на населението на община Вълчедръм са по-високи от средните
за област Монтана (-2.5%), за Северозападния район (-2.6%) от средното ниво за
страната (-1.0%).

Таблица 1: Население в община Вълчедръм за периода 2007 - 2012 г. по пол и
местоживеене
/брой/
2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

Всичко

10986

10641

10398

10116

9745

9534

Мъже

5244

5068

4967

4823

4741

4651

Жени

5742

5573

5431

5293

5004

4883

В градовете

4007

3902

3817

3696

3594

3523

В селата

6979

6739

6581

6420

6151

6011

Източник: Национален статистически институт

По отношение показателят местоживеене към 31.12.2012 г. около 37% от
населението на общината живее в общинския център - град Вълчедръм (3523 души), а
останалите 63% живеят в 10-те села на общината. Според броя на населението си селата
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са средни с население 1000-2000 жит. (Долни Цибър и Септемврийци), малки с
население от 250 до 1000 жит. (5 бр.) и много малки (с население до 250 жит.) – 3 бр.
Данните за показателите раждаемост, смъртност и естествен прираст отново
показват неблагоприятни тенденции за естествено възпроизводство на населението през
анализирания период 2007 – 2013 г. По данни на НСИ естественият прираст продължава
да е отрицателен, като абсолютната му стойност намалява (от -223 за 2007 г. на -160 за
2012 г.). Естественият прираст на населението на община Вълчедръм е отрицателна
величина в резултат на което населението постепенно намалява. Раждаемостта в
анализирания период варира в границите 75-101 деца, а умиранията от 98 до 281 души.
Таблица 2: Естествен прираст на населението в община Вълчедръм
за периода 2007- 2012 г.
/брой/
Показатели

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

Живородени

75

79

101

78

91

87

Умрели

98

281

279

260

268

247

- 223

- 202

- 178

- 182

- 177

- 160

Естествен
прираст

Източник: Национален статистически институт

Процесът на застаряване, който засяга всички райони в страната, особено
характерен за СЗР, се наблюдава и в община Вълчедръм. Към 31.12.2012 г. населението
на 65 и повече години в общината е 34%, като за сравнение този показател за област
Монтана е 29%, а за СЗР 23%. В следващата фигура е представена възрастовата
структура на населението в община Вълчедръм за последните 3 години (2010-2012 г.)
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Фигура 1: Възрастова структура на населението на община Вълчедръм през периода
2010-2012 г.

По последни актуални данни от НСИ през 2012 г. под трудоспособна възраст са
16% от населението на община Вълчедръм. Възрастните над трудоспособна възраст са
3500 души или 34% от населението, а около 50% е делът на населението в трудоспособна
възраст на 15 и повече години.
При извършеното през 2011 г. преброяване на населението, 79% от анкетираните
жители на община Вълчедръм се самоопределят като българи, 20% като роми, 24 души
са се самоопределили като турци и 12 души са посочили друга етническа
принадлежност.
Показателят коефициент на възрастова зависимост на населението1, в община
Вълчедръм за анализирания период 2007-2013 г. намалява от 81,7% за 2007 г. на 77,1%,
за 2012 г., въпреки което остава сравнително висок. За сравнение този показател за 2012
г. за област Монтана е 59,3%, за СЗР – 62,5% и за страната – 48,7%.
Коефициентът

на

демографско

заместване2,

който

характеризира

възпроизводството на трудоспособното население през анализирания период 2007-2013
г. намалява – от 79 през 2007 г. на 56,8 през 2011 г. Тези данни сочат изключително
сериозен проблем по отношение на възрастовата структура и възпроизводството на

1

Отношението на населението на възраст под 15 и на 65 и повече години към населението от 15 до 64 години

2

Съотношението между броя на влизащите (15-19 г.) и броя на излизащите от трудоспособна възраст (6064 г.)
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трудоспособното население – 100 излизащи се заместват само от 57 души младо
население.
Таблица 3: Възрастови съотношения в област Монтана и община Вълчедръм за периода
2010-2012 г.
/%/
2010 г.
Показатели

2011 г.

Община
Област
Вълчедръм Монтана

0 - 14/15 - 64

26,2

65+/15 - 64

53,9

0 - 14, 65+/15 - 64

80,1

65+/0 - 14

206,3

60 - 64/15 - 19

155,8

20,4
35,5
55,9
174,3
149,8

2012 г.

Община
Област
Вълчедръм Монтана
26,5
51,4
78,0
193,8
171,6

Община
Вълчедръм

20,4
37,7
58,1
184,4
162,7

26,2
50,9
77,1
194,5
165,8

Област
Монтана
20,9
38,4
59,3
183,6
168,5

Източник: Национален статистически институт

Механичният прираст на населението3 е другия фактор, който е с пряко
влияние за населеността на регионите, областите и общините. И по този показател
община Вълчедръм има тенденциозно неблагоприятни стойности. Данните показват
отрицателни стойности, като за анализирания период варират в границата минус 156
лица през 2007 г. и минус 9 през 2011 г. на минус 65 лица през 2009 г. По последни
актуални данни на НСИ през 2012 г. показателят е минус 51 души. За сравнение целият
СЗР е с отрицателен механичен прираст, което е резултат от по-големия брой на
изселилите се, а целият район с малки изключения не е привлекателен за заселване.

3

От 2007 година механичното движение на населението включва не само вътрешната миграция, а и
движението на лицата към и от страната
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Таблица 4: Заселени, изселени и механичен прираст в община Вълчедръм за периода
2007-2012 г. /брой/
Години
2007 г.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.

Заселени

Изселени

Механичен прираст

189
164
239
250
156
141

345
307
304
350
165
192

-156
-143
-65
-100
-9
-51

Източник: Национален статистически институт

За влошаващата се демографска ситуация в община Вълчедръм допринася и
постоянният изходящ миграционен поток - тя не успява да задържи и привлече
достатъчно нови хора, които да компенсират мигриралите. Пикът на напускането на
общината е през 2007 г., когато показателят достига минус 156 души и 2008 г. – минус
143 души.
2. Пазар на труда.
Основните компоненти, характеризиращи пазара на труда са заетост и
безработица. За нуждите на последващата оценка се използват последните актуални
данни от НСИ за заетите лица, които са от извършеното преброяване на населението и
жилищния фонд (01.02.2011 г.). Според тези данни в община Вълчедръм през 2011 г.
заетите лица на възраст между 15 и 64 години са 2031 души, които по пол са съответно:
57,8% мъже и 42,2% жени. Данните показват, че 48,8% от заетите лица са в общинския
център, а 51,2% в селата. Най-висок е делът на заетите в услугите – 62,1%. При
разпределението на заетите лица в община Вълчедръм по професии най-многобройна е
групата „Професии, неизискващи специална квалификация” – 27,1%, следвана от
групата „Персонал, зает с услуги за населението, търговия и охрана” - 18.3%.
Икономически активните лица в община Вълчедръм наброяват 3 052 души.
Съотношение между икономически активните лица и населението на 15 и повече
навършени години - Коефициент на икономическа активност е 36%. Съотношението
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между броя на заетите лица и населението на 15 и повече навършени години Коефициент на заетост е 24%, а изчислен като отношение на броя на заетите лица
към населението във възрастовата група 15-64 навършени години – 37,0% – значително
под средното ниво за област Монтана (52%), Северозападния район (53%) и страната
(58,5%). Ниските коефициенти на икономическа активност и заетост в общината са в
резултат от демографската криза, липсата на работни места и несъответствието между
професионалната квалификация и пазара на труда, каквито са тенденциите и на
национално ниво. Анализите на пазара на труда показват, че несъответствието между
предлаганите и търсените квалификации и професии е характерно за следните групи:
незавършилите училище, млади хора, без трудов стаж, завършващи средно и/или висше
образование и ниско ниво на професионална квалификация.
Таблица 5: Безработни лица по възрастови групи и равнище на безработица в община
Вълчедръм за периода 2007-2013 г.
Показател

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

1354

1083

1373

1462

1386

1503

1493

- до 19 г.

49

30

39

45

48

57

33

- от 20 до 24 г.

96

81

111

168

121

135

139

- от 25 до 29 г.

110

99

138

143

140

153

138

- от 30 до 34 г.

144

113

166

159

158

175

154

- от 35 до 39 г.

159

125

157

172

165

180

173

- от 40 до 44 г.

132

101

122

134

169

142

170

- от 45 до 49 г.

142

109

133

120

120

149

135

- от 50 до 54 г.

181

143

168

159

145

174

162

- над 55 г.

341

282

339

362

320

338

389

Равнище на безработица - %

29,4

23,4

29,7

31,7

30

49,6

49,3

Регистрирани лица - брой

2012 г. 2013 г.

Източник: Дирекция „Бюро по труда” – Лом

Равнището на безработица в община Вълчедръм е изключително високо през
целия анализиран период на действие на плана 2007 г. - 2013 г. със стойности над
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средните за област Монтана и за страната. По последни актуални данни на ДБТ Лом,
средногодишното равнище на безработицата в община Вълчедръм към 31.12.2013 г.
е 26,83%, като за сравнение през 2012 г. то е 27,1%. Равнището на регистрирана
безработица в общината към 31.12.2013 година е 49,3 на сто при икономически активно
население 3030 лица, а абсолютния брой на регистрираните безработни лица е 1493
лица.
В рамките на анализирания период нивото на безработицата се увеличава с близо
19,9 пункта - от 29,4% през 2007 г. на 49,3% през 2013 г. Рекордно ниво се наблюдава
през 2012 г. - 49,6% и 1503 броя регистрирани безработни.
Задълбочен анализ на ДБТ Лом изготвен към 31.12.2013 г. показва запазване на
тенденцията на цикличен характер на безработицата, която е в тясна зависимост от
субсидираната заетост т.е. от стартирането на програми, мерки и схеми, които се
финансират от Държавния бюджет чрез ДБТ или от Европейския социален фонд. Тази
зависимост е пряк резултат от ниския квалификационен профил на голяма част от
регистрираните безработни лица. Те са приоритетна група за програмите и
микропроектите, които са основните форми на субсидирана заетост и имат сравнително
масов характер т.е. разкриват голям брой временни работни места в общополезни
дейности или по-точно в дейности не изискващи висока професионална квалификация.
По отношение възрастовата структура на безработните лица в общината, видно от
Таблица 5, най-голям е броят на безработните над 55 г. възраст. Тревожни са данните за
регистрираните безработни младежи до 29 години, които през 2013 г. са 310 лица (21%
от всички безработни), а през началото на анализирания период 2007 г. са 255 лица –
19% от всички безработни.
По полов признак на регистрираните безработни, тенденциите за анализирания
период 2007-2013 г. показват увеличаване на относителния дял на безработните жени в
община Вълчедръм. През 2007 г. техния дял е 48,5% от всички безработни, а през 2013 г.
делът е 49,8%, което показва почти равно съотношение безработни мъже и жени. Според
данни на ДБТ Лом за 2013 г., абсолютният средномесечен брой на регистрираните
безработни жени е 743, като от тях 77,5% са без квалификация, а 68,1% са с ниска степен
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на образование т.е. с основно и по-ниско образование. Сред женската безработица
групата на жените на възраст до 29 години има относителен дял 21,3%, а над 50 годишна
възраст - относителният дял е 37,4%. Обезпокоителен е факта, че от всички безработни в
последната възрастова група над 55 години преобладават жените – техният абсолютен
брой в края на 2013 година е 202 жени.
Образователната структура на безработните през анализирания период 20072013 г. се променя. Намалява делът на безработните с основно, начално и по-ниско
образование (от 71% за 2007 г. на 66% през 2013 г.) за сметка на тези със средно
образование (от 27% за 2007 г. на 33% за 2013 г.).

Фигура 2: Образователна структура на безработицата в община Вълчедръм
за периода 2007-2013 г.

Анализ на ДБТ Лом за професионалния аспект на безработните през 2013 г. в
община

Вълчедръм

очертава

следната

картина:

безработните

с

работническа

специалност са 20,4%, групата на безработните специалисти е с относителен дял 7,3% и
най-голяма по численост, от гледна точка структурирането на безработицата по
професионален признак, е групата на регистрираните безработни лица без специалност 72,3%.
Продължителната безработица (безработни лица, които повече от една година
редовно поддържат регистрацията си и не са се реализирали на трудовия пазар) в община
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Вълчедръм през 2013 година има относителен дял 40%. Продължителността на
регистрация характеризира състоянието на трудовия пазар. За община Вълчедръм е
неблагоприятна, със значителен дял на лицата без специалност и ниска степен на
образование. Върху продължителността на регистрация влияние оказва и състоянието на
пазара на труда в района. За община Вълчедръм той е силно стеснен с многократно поголямо предлагане на работна сила от търсенето й и със силна зависимост от
субсидираната заетост, която е почни основна възможност за трудова реализация на
безработните лица без специалност и с ниска степен на образование, които са ядрото на
продължителната безработица.

3. Социална инфраструктура.
3.1. Социални услуги.
Анализът на данните показва развитие на социалните услуги в община
Вълчедръм, а осигуряването на достоен начин на живот на определени рискови групи от
населението е от особена важност за общината. В изпълнение на своята социална
политика Община Вълчедръм активно работи за осигуряване на по-добри и достойни
условия на живот и възможности за социално включване на групите в социален риск,
като мобилизира всички ресурси – човешки и материални. Съобразявайки се с
изискванията за изграждане на достъпна среда за хората с увреждания, Община
Вълчедръм и Общинския съвет са създали условия за достъп на хора с увреждания за
получаване на необходимата за тях информация или административни услуги.
Социалните дейности и услуги, които се предоставят в общината са следните:
Дом за възрастни хора със сетивни увреждания в гр. Вълчедръм, създаден
през 2004 г., който е специализирана институция (финансирана от държавата) от
пансионен тип, в който хората са отделени от своята домашна среда. През 2009 г. по
Програма “Красива България” е извършен ремонт - подмяна на дограма, външно и
вътрешно освежаване, ремонт на санитарни възли, оборудване с вентилационна система
на кухненския блок, създаване на паркова среда с беседка. Капацитетът му е за 48 души
и почти винаги е изцяло запълнен. Медицинското обслужване се осъществява от 2

Документът e създаден в рамките на процедура за избор на изпълнител с наименование: „Избор на изпълнител за
разработване на концепции, програми и стратегии за изпълнение на общински политики и правила и методики за
мониторинг, контрол и последваща оценка, в рамките на проект, финансиран по линия на Оперативна програма
„Административен капацитет“, съгласно Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с регистрационен №
13-13-81/17.10.2013, Приоритетна ос I „Добро управление”, Подприоритет 1.3 „Ефективна координация и партньорство при
разработване и провеждане на политики”, бюджетна линия BG051PO002/13/1.3-07“

17

медицински сестри и 1 лекар, подпомагани от 10 санитари.
Домашен социален патронаж - социална услуга в общността, открита 1986
г. и е с капацитет 70-90 места. Освен нуждаещи се от общинския център се обслужват
още 8 населени места от цялата община, като са обхванати само селата Долни Цибър,
Горни Цибър. Услугите, които се предоставят са свързани с приготвянето и доставката
на храна на хора в пенсионна възраст.
Обществената трапезария е социална услуга в общността, насочена към
задоволяване на потребностите от храна на хора, които не могат да си я осигурят сами.
Краен бенефициент на този вид услуга, могат да бъдат всички самотни, възрастни хора с
ниски доходи, лица с трайни увреждания, лица и семейства на месечно подпомагане,
деца сираци, които не са в състояние да осигуряват сами жизнените си потребности.
Чрез тази услуга се осигурява топла храна за 80 самотно живеещи лица от град
Вълчедръм, която се приготвя в стола (изграден в сградата на Общинска администрация)
на Домашен социален патронаж. За лицата, които са трудно подвижни и живеят
отдалечено от трапезарията, храната се доставя на място.
Социалната услуга в общността “Личен асистент” подпомага и разширява
възможностите за подобряване качеството на живот на хората от уязвимите групи и
техните семейства. В община Вълчедръм тя стартира през 2010 г. с изпълнението на
Проект “Подкрепа за достоен живот”, осъществяван с финансовата подкрепа на
Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси 2007-2013г.”, по който Община
Вълчедръм е партньор. За ползватели на социалната услуга „Личен асистент” могат да
кандидатстват лица с увреждания и тежко болни самотни хора, като услугата подпомага
постигането на социалната им адаптивност. Качествената грижа в семейна среда създава
възможност за намаляване на броя на настанените в специализирани институции хора с
увреждания.
Община Вълчедръм работи по различни програми, финансирани чрез
Агенцията по заетостта. През 2013 година такива са: Национална програма „От социални
помощи към осигуряване на заетост” - 719 работни места;

Национална програма

„Заетост и обучение на хора с трайни увреждания” – 5 работни места; Национална
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програма „Старт на кариерата” – 1 работно място; Разкриване на 1 работно място за
младежи до 29 годишна възраст по чл. 36 ал.1 от Закона за насърчаване на заетостта;
Разкриване на 8 работни места за стажуване на младежи до 29 годишна възраст по чл. 41
ал.1 от Закона за насърчаване на заетостта; Регионална програма за заетост – 26 работни
места; Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, Проект “Нов избор –
развитие и реализация” – 90 работни места; Оперативна програма “Развитие на
човешките ресурси”, Проект “Ново начало” – 5 работни места; Оперативна програма
“Развитие на човешките ресурси”, Схема BG051PO001-1.1.11 „Подкрепа за заетост” - 69
работни места.
Клуб на пенсионера, който осигурява поддържането на социални контакти на
пенсионерите, чрез осъществяване на дейности с културен, социален и здравен характер.
В общината през 2013 г. има разкрити четири клуба на пенсионера – в общинския център
и в селата Мокреш, Септемврийци и Разград.
Клуб на хората с увреждания в с. Септемврийци.
3.2. Образователна инфраструктура.
Броят на детските градини през анализирания период 2007-2013 г. се запазва. На
територията на общината функционират 7 детски заведения, съответно: ЦДГ
„Патиланци” - гр. Вълчедръм; ЦДГ „Щастливо детство” - с.Долни Цибър; ЦДГ „Мечо
Пух” - с. Златия; ЦДГ „Ян Бибиян” - с. Разград; ЦДГ „Светулка” - с. Мокреш; ОДЗ
„Слънчице” - гр. Вълчедръм; ОДЗ „Калинка” - с. Септемврийци. По данни на НСИ броят
на децата, записани в детски градини намалява минимално с 22 – от 341 през учебната
2007/2008 г. на 319 за учебната 2012/2013 г. Респективно на това намаление, минимално
намалява и броя на групите и на педагогическия персонал.
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Таблица 6: Детски градини в община Вълчедръм за периода 2007-2013 г.
2007/2008
учебна
година
7
35
17
341

Показатели
Детски градини
Педагогически персонал
Детски групи
Деца

2008/2009
учебна
година
7
35
18
362

2009/2010
учебна
година
7
33
17
326

2001/2011
учебна
година
7
31
16
320

2011/2012
учебна
година
7
30
16
322

2012/2013
учебна
година
7
28
16
319

Източник: НСИ

Обезпечено е пътуването на учениците в задължителна училищна възраст и на 5
и 6 – годишните деца от подготвителните групи на детските градини преди постъпване в
първи клас.
В общината за анализирания период няма промяна в броя на детските ясли, които
са 2. Намаление са констатира при броя на посещаващите ги деца от 35 през 2007 г. на 30
през 2012 г., което е минимално.
Броят на училищата през анализирания период 2007-2013 г. намалява от 8 през
учебната 2007/2008 г. на 6 през учебната 2012/2013 г. Това се дължи на следното
преобразуване, извършено през 2008 г. - ОУ „Св.Св.Кирил и Методий”, с. Мокреш и ІІ
ОУ „Иван Вазов”, гр. Вълчедръм са преобразувани във ІІ ОУ „Иван Вазов”, гр.
Вълчедръм, а ОУ „Христо Ботев”, с. Разград и ОУ „Христо Ботев”, с. Златия - в ОУ
„Христо Ботев”, с. Златия. Към настоящия етап училищната мрежа включва шест
общински училища: Гимназия „ Димитър Маринов” - гр. Вълчедръм; І ОУ „Васил
Левски” - гр. Вълчедръм; ІІ ОУ „Иван Вазов” - гр. Вълчедръм; ОУ „Христо Ботев” - с.
Златия; ОУ „Христо Ботев” - с. Долни Цибър; ОУ „Д-р Петър Берон” - с.Септемврийци.
Таблица 7: Училища в община Вълчедръм за периода 2007-2013 г.
2007/2008

2008/2009

2009/2010

2010/2011

2011/2012

2012/2013

8

6

6

6

6

6

Брой учители

77

66

67

70

65

62

Брой ученици

939

831

848

857

842

820

Учебни години
Брой училища

Източник: НСИ
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Намаляването на броя да децата и учениците в резултат на демографски и
миграционни процеси през последните години е предпоставка за извършената
оптимизирация на училищната мрежа в община Вълчедръм. Образователната система
осигурява общообразователна подготовка, като проблем за учениците от селата в
общината е придобиването на средно образование, което може да стане в общинския
център или друг град.
По

отношение

професионалното

образование

в

община

Вълчедръм

за

анализирания период 2007-2013 г. следва да се посочи факта, че през учебната 2011/2012
г. завършва последният випуск на професионална паралелка със специалност
„Сътрудник в малък и среден бизнес” от Гимназия „Димитър Маринов” Вълчедръм.
Важно е община Вълчедръм да насочи усилията си за запазването на гимназията като
единственото средно учебно заведение, като предложи нови професионални паралелки,
съобразно нуждите на общината.
От действащите 6 училища в общината, 3 са средищни - І ОУ „Васил Левски”, ІІ
ОУ „Иван Вазов” в гр. Вълчедръм и ОУ „Христо Ботев” в с. Златия, до които учениците
се извозват с 3 училищни автобуса предоставени безвъзмездно на общината по
Национална програма „За по-пълно обхващане на учениците в задължителна училищна
възраст”. Налице са създадени от община Вълчедръм условия за равен достъп на
учениците до образование.
Педагогическият персонал в училищата е с добра професионална квалификация,
като проблем е осигуряването на квалифицирани

преподаватели по чужди езици,

информационни технологии и физическо възпитание и спорт. За пътуващите учители са
осигурени средства за изплащане на пътните разходи в размер на 85%.
Специалисти от Ресурсен център - гр. Монтана работят в училища на община
Вълчедръм, където са интегрирани и се обучават деца със специални образователни
потребности.
Общината осигурява безплатни закуски за 5 и 6-годишните деца от
подготвителните групи на детските градини и за учениците от І-ІV клас във всички
училища, както и обедно хранене на пътуващите ученици от средищните училища и на
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всички ученици от І до ІV клас, които са на целодневна организация.
Материалната база на училищата е в добро състояние. Ремонтите финансирани
съответно: НП „Оптимизация на училищната мрежа” за 2008 г. – 2 училища, по ОПРР –
1 училище, по Програма ФАР – 3 училища. Ремонтирани са парните инсталации,
подменена е дограмата с PVC, с изключение на училището в с. Златия. Санирани са
сградите на гимназията (източната страна) и І ОУ„Васил Левски” в гр. Вълчедръм.
Извършен е ремонт и оборудване на физкултурен салон в ОУ „Д-р Петър Берон”,
с.Септемврийци по НП „Модернизация на материалната база в училище”.
По отношение оборудването и обзавеждането на училищата, общината е
предприела необходимите мерки. По проекта “i” клас са оборудвани кабинети по
информатика във всички училища. По Програма ФАР три училища (ІІ ОУ„Иван Вазов”
в гр. Вълчедръм, ОУ„Христо Ботев” в с. Долни Цибър и ОУ„Д-р Петър Берон” в
с.Септемврийци) са получили оборудване за подобряване на МТБ и образователния
процес. По НП „Оптимизация на училищната мрежа” е доставено ново обзавеждане и
оборудване е направено на класни стаи, кабинети и физкултурни салони във ІІ ОУ„Иван
Вазов”, гр. Вълчедръм и ОУ„Христо Ботев”, с. Златия.
Необходимо е общината да продължи дейността си за подобряване на
материалната база – саниране в гимназия „Димитър Маринов” и ІІ ОУ„Иван Вазов” в гр.
Вълчедръм и ОУ„Д-р Петър Берон”, с.Септемврийци; обзавеждане и оборудване в
училищата в с. Долни Цибър, в с. Септемврийци, в Гимназия „Димитър Маринов” и І
ОУ„Васил Левски” в гр. Вълчедръм; изграждането и оборудването на спортни площадки
в училищата.
Аналогично на етническата структура на населението в община Вълчедръм, в
училищата нараства броя на учениците от ромски произход. Според самоопределяне
към 2010 г. относителният дял на ромските деца в училищата на общината е 72%. В
отделните училища почти всички ученици са от ромски произход (ОУ„Христо Ботев”, с.
Долни Цибър – 99% ОУ„Д-р Петър Берон”, с.Септемврийци – 88%.). Тази особеност
дава отражение върху проблема за задържането на всички ученици и предотвратяване на
ранното (преждевременното) отпадане от училище. Община Вълчедръм предприема
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мерки за решаването на тези проблеми, като една от тях е работата по проекти. Четири
училища – ОУ “Христо Ботев” в с. Долни Цибър (базово) и ОУ “Христо Ботев“ в с.
Златия, ОУ “Д-р Петър Берон” в с. Септемврийци, ОУ “Васил Левски” в гр. Вълчедръм
(пилотни) са към център „Амалипе” и Фондация “Америка за България” и работят по
проект “Намаляване отпадането на ромски ученици от училище” и други.
Проект „Да си подадем ръка” се изпълнява от Община Вълчедръм в партньорство
с 12 учебни и детски заведения на територията на общината по договор № BG051PO0014.1.05-0201/09.04.2013, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския
съюз" по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-4.1.05
“Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства”.
В общината действа Обединен детски комплекс, който организира разнообразни
форми на занимания на деца и ученици от община Вълчедръм в извънучебно време. Той
е част от образователните институции на територията на общината е Обединеният
детски комплекс (ОДК), който предлага разнообразни извънучилищни форми за
развиване на интелектуалните способности на подрастващите, както и възможности за
осмисляне на свободното време.
3.3. Спортна инфраструктура.
В община Вълчедръм са създадени условия за практикуване на физически
упражнения и спорт. Наличната спортна база, включително и спортните площадки в
училищата, са на разположение за ползване от цялото население. Осигурен е свободен
достъп до спортните обекти за учениците през свободното им от учебни занятия време.
Масовият спорт в общината е застъпен основно в училища и детски градини, като пошироко участие на граждани има при провеждането на Деня на българския спорт и
професионалния празник на работещите в сферата на спорта. Има

възможност за

използване на откритата спортна база (стадион и баскетболна площадка) за масово
спортуване, но към този момент не се използва от гражданите. Функционират следните
спортни клубове по футбол и ръгби: ФК „Златия” – Вълчедръм и СК Ръгби
„Вълчедръмски тигри”.
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На територията на община Вълчедръм има четири спортни бази – три стадиона и
една спортна площадка, които се ползват безвъзмездно от спортните клубове, ученици и
граждани: Стадион гр. Вълчедръм – терен от 20 дка, масивна сграда със съблекални,
бани, стаи за домакин и съдии; Стадион с. Септемврийци – терен от 13 дка, масивна
сграда на 2 етажа полуразрушена; Стадион с. Златия – терен от 20,4 дка, масивна сграда
на 2 етажа полуразрушена; Баскетболна площадка гр. Вълчедръм. Материалнотехническа база в общината дава възможност за успешно развитие на спортовете футбол,
баскетбол, лека атлетика, ръгби, шахмат и тенис на маса. Необходимо е усилията да се
насочат към поддържане и обогатяване на съществуващата спортна инфраструктура.

3.4. Здравна инфраструктура.
Здравната мрежа в община Вълчедръм за анализирания период няма съществени
промени – запазва се броя на лекарските и денталните практики за първична
извънболнична помощ. Намален е броят на денталните индивидуални практики от 6 на 5.
Запазен е и броят на груповите лекарски практики за първична извънболнична помощ.
Здравното и медицинско обслужване на населението на общината се осъществява главно
в МБАЛ “Св. Николай Чудотворец” – гр. Лом, МБАЛ “Д-р Стамен Илиев” – гр.
Монтана. Филиал за спешна медицинска помощ (ФСМП) към Център за спешна
медицинска помощ (ЦСМП) – Монтана обслужва единадесетте населени места на
община Вълчедръм, както и с. Якимово и с. Дългоделци от община Якимово.
Към 2013 г. първичната извънболнична медицинска помощ на територията на
общината е разпределена в четири индивидуални практики за първична медицинска
помощ. В населените места с медицинско обслужване от приходящи лекари,
медицинската помощ не се осъществява в необходимия обем и не съответства на
нуждите на застаряващото население. Първичната медицинска помощ се извършва в
сградите на бившата поликлиника в гр. Вълчедръм и в сградите на бившите селски
здравни служби във всички населени места. Състоянието на сградния фонд изисква
сериозни ремонти, включително и от гледна точка на енергийна ефективност.
Първичната стоматологична помощ се осъществява от две практики от лекари

Документът e създаден в рамките на процедура за избор на изпълнител с наименование: „Избор на изпълнител за
разработване на концепции, програми и стратегии за изпълнение на общински политики и правила и методики за
мониторинг, контрол и последваща оценка, в рамките на проект, финансиран по линия на Оперативна програма
„Административен капацитет“, съгласно Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с регистрационен №
13-13-81/17.10.2013, Приоритетна ос I „Добро управление”, Подприоритет 1.3 „Ефективна координация и партньорство при
разработване и провеждане на политики”, бюджетна линия BG051PO002/13/1.3-07“

24

по дентална медицина, които обслужват пациентите в определени дни от седмицата. В
детските заведения и училищата има оборудвани и регистрирани в РИОКОЗ кабинети, в
които медицинските специалисти (медицински сестри и фелдшери) извършват
превенция на здравето, оказване на първа помощ, съдействие на личните лекари за
провеждане

на

имунизации

и

задължителни

профилактични

прегледи,

противоепидемичен контрол, водене и съхраняване на документацията. За изпълнението
на имунизационния календар на деца от ромски произход, обслужването на психично
болни и възрастни, които не могат да се самообслужват, оказват съдействие назначените
здравни медиатори.
Таблица 8: Население на един лекар и един зъболекар за периода 2007-2011 г.
Показатели
Население на един лекар
Население на един лекар по дентална медицина

2007
2197.2
2197.2

2008
2128.2
3547

2009
2079.6
2599.5

2010
2529
-

2011
2436.25
4872.5

Източник: Регионална здравна инспекция – Монтана

През 2011 г. един общопрактикуващ лекар обслужва 2436 души, а един лекар по
дентална медицина обслужва 4873 души. Тези показатели са далеч под средните за
страната и област Монтана. За сравнение през 2011 г. в страната 1 лекар обслужва 258
души, а 1 един лекар по дентална медицина - 1101 души. В област Монтана 1 лекар
обслужва 307 души, а 1 един лекар по дентална медицина – 1678 души.
Консултативна помощ от специалисти и лабораторни изследвания в община
Вълчедръм се извършват частично чрез изградено сътрудничество с ДКЦ 1 – Лом.
Проблем за общината е затруднения достъп на населението до лекарствени
средства в селата, защото в община Вълчедръм има само три аптеки - две в гр.
Вълчедръм и една в с. Златия.
Възможности за долекуване в домашна обстановка предоставя съществуващият
ЕООД "Хоспис живот".
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3.5. Културна инфраструктура.
На територията на община Вълчедръм функционират 10 читалища, които са
вписани в Регистъра на читалищата в България, поддържан от Министерство на
културата. Едни от основните културно-просветни средища, читалищата създават
възможности за съхраняване на културните обичаи и традиции, в тях основно се развива
библиотечна

дейност

и

разнообразно

любителско

творчество

-

художествена

самодейност.
Читалищата са основните институции, с чиято помощ се реализират годишните
мероприятия на Общинския културен календар

(включва националните празници и

празниците на всяко населено място). В тях са формирани различни състави – танцови,
фолклорни, певчески и др.
Читалищните сгради се нуждаят от основни и текущи ремонти и изграждане на
достъп за хора с увреждания. По Програма за развитие на селските райони 2007-2013 са
спечелени проекти за ремонт и оборудване на НЧ “Рало-1891” – гр. Вълчедръм, НЧ
Съзнание-1915” - с Септемврийци и НЧ “Никола Йонков Вапцаров-1927” - с. Долни
Цибър. От ремонт, ново обзавеждане и оборудване, компютърна техника и озвучителна
техника имат нужда НЧ “Никола Йонков Вапцаров-1907” - с. Разград, НЧ “Живот-1906”
- с. Мокреш и НЧ “Тодор Павлов” - с. Игнатово. Всички библиотеки при читалищата се
нуждаят от нови книги, а повечето от самодейните състави - от носии. Пред всички
читалища стои въпросът за енергийна ефективност, саниране на сградите, подменяне на
дограмата.
По програма “Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и
информираност” са одобрени проектите на НЧ “Рало-1891” - Вълчедръм, НЧ “Живот1906” - с. Мокреш, НЧ “Просвета-1927” – с. Черни връх, НЧ “Н.Й. Вапцаров-1927”, с.
Долни Цибър и НЧ “Съзнание-1915”, с. Септемврийци. Библиотеките на тези читалища
са оборудвани по тази програма с компютри за обществен достъп и мултимедийни
устройства. Всички библиотечни работници, работещи по Програма “Глобални
библиотеки” са обучени в 5 направления със съдействието на ръководството на
Регионална библиотека “Гео Милев”, гр. Монтана и също след обучителен курс повечето
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от читалищните секретари в общината са получили сертификат за архивиране.
Важно средище на духовността и културата на населението в общината са
църковните храмове. Селищата без църква са само две – с. Ботево и с. Долни Цибър.
Жителите на някои от населените места се гордеят с високата архитектурна и
художествена стойност на сградите, иконостасите и стенописите им. Крепост на
православието в гр. Вълчедръм е внушителния храм „Света Параскева” (умален модел на
„Александър Невски”- София), прочут с уникалния си иконостас.
4. Икономическо развитие.
Структуроопределящи отрасли за икономика на община Вълчедръм са селското
стопанство и търговията, като водещо значение има селското стопанство. Неговата
структура на производство и специализация определят характера на цялата територия и
облика на населените места. Земеделието е застъпено във всички селища на общината и
има важна роля за цялостното й развитие, защото е основен източник на доходи за
населението. През 2011 г. в община Вълчедръм се произвежда 1% от продукцията в
област Монтана, а заетата работна сила е 1,7% от общата заетост в областта. Община
Вълчедръм е петата община по принос в икономическите резултати на област Монтана.
Дълготрайните материални активи през 2011 г. представляват 10,5% от тези на област
Монтана. Предприемаческата активност в общината е по-ниска от средното за страната.
Измерена с гъстотата на фирмите на 1000 човека тя е 23,5, което е под средното за
страната равнище – 47,6 на 1000. В периода 2007-2011 г. в община Вълчедръм се
наблюдава увеличаване на броят на предприятията - от 77 през 2007 г. на 132 през 2011
г. Най-голямо е увеличанието в сектора селското стопанство - регистрирани 31 нови
предприятия, а в търговията – 22 нови фирми. Броят на предприятията в сектора на
услугите е с променлив характер и през 2011 г. е само с 2 броя повече или 26, спрямо
2007 г. когато са 24. В сферата на индустрията, икономическите единици се запазват с
относително постоянен брой.
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Фигура 3: Брой предприятия (без финансовите) в община Вълчедръм за периода 20072011 г.
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В сравнителен план в местната икономика през 2011 г. най-голям относителен дял
имат предприятията, работещи в областта на търговията – 44% от всички фирми в
общината (58 броя), следван от сектор „Селско стопанство” - 32% от фирмите, 26 броя
или 20% от фирмите се занимават с услуги и само 6 работят в областта на индустрията.
Аналогични на структурата на общинската икономика са и приходите от дейността
на предприятията. През 2011 г. спрямо 2007 г. в община Вълчедръм общите приходи се
увеличават с 51 034 хил. лева и достига 60 309 хил. лева. Селското стопанство и
търговията отбелязват ръст за периода 2007-2011 г., а в секторите “Индустрия” и
“Услуги” се забелязва икономически спад. По последни актуални данни на НСИ за 2011
г. най-голям относителен дял в структурата на икономиката в община Вълчедръм на база
нетните приходи от продажби има селското стопанство - 65%, следвано от търговията 20%, индустрията - 13% и услугите, които имат само 3%.
При произведената продукция в общината за периода 2007-2011 г. отново се
наблюдава увеличение - почти пет пъти.
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Таблица 9: Динамика на произведената продукция в област Монтана и община
през периода 2007-2011 г.

Вълчедръм

Произведена продукция – хил.лв

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ
Селско, горско и рибно стопанство

7902
6048

14049
9734

11954
8368

19 093
15 507

44 232
36 267

38

1578

77

1 456

5 273

1816

2737

3509

2 130

2 692

Индустрия
Услуги

Относителен дял в област Монтана в %
ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ
Селско, горско и рибно стопанство

1.00%
15.10%

1.50%
14.10%

1.40%
8.30%

2.00%
12.10%

0.98%
15.14%

Индустрия

0.00%

0.20%

0.00%

0.20%

0.01%

Услуги

1.30%

1.50%

2.00%

1.20%

1.33%

Относителен дял в община Вълчедръм в %
ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.0%

Селско, горско и рибно стопанство

76.50%

69.30%

70.00%

81.20%

76.5%

Индустрия

0.50%

11.20%

0.60%

7.60%

0.5%

29.40%

11.20%

23.0%

Услуги

23.00%
19.50%
Източник: ТСБ Монтана

Анализът на показателят средносписъчен брой на наетите по трудово и
служебно правоотношение в община Вълчедръм показва намаление с 205 души – от
1111 души през 2007 г. на 906 души през 2011 г. Данните на НСИ сочат най-голям брой
наети в образованието, селското стопанство и търговията.
През анализирания период се наблюдава нарастване на средната годишна работна
заплата в община Вълчедръм - от 3862 лева през 2007 г. на 4828 лева през 2011 г.
Тенденцията на повишаване на възнагражденията е постоянна, но въпреки това
работната заплата във Вълчедръм през 2011 г. е с 3402 лева или с 41% по-малко от
средната годишна заплата за страната – 8 230 лева. Най-ниски са работните заплати са в
професионалните дейности, а най-високи в сектора на образованието, здравеопазването
и социалната работа, следват ги селското стопанство, транспорта и търговията.
Водещ отрасъл на общинската икономика в община Вълчедръм е селското
стопанство поради редица фактори, като климатичните условия, географското
положение и релефът, традициите и производствения опит на населението в отглеждане
на земеделски култури и селскостопански животни и др. То е основен източник на
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доходи и заетост за населението и ще продължава да играе важна роля за развитието на
района в бъдеще. В общината преобладава низинният и равнинен релеф, което е основна
предпоставка средната площ на земеделските стопанства да е една от най-големите –
400 дка. Основните култури, които се отглеждат са пшеница, ечемик, царевица и
слънчоглед. В последните две години се увеличават площите с рапица.
За периода 2007-2011 г. се наблюдава намаление на засетите площи (от 235691
на 232360 дка). Видовете земеделски култури според засетите площи през стопанската
година 2010-2011 са: пшеница (30.8% от засетите площи); царевица за зърно (21.9%);
маслодаен слънчоглед (22.6%); маслодайна рапица (14.6%) и ечемик (9.9%). Останалите
видове култури обхващат общо под 1% от засетите площи.
За анализирания период броят на регистрираните земеделски производители в
община Вълчедръм има постоянна тенденция на намаляване - от 394 за 2007 г. на 245
през 2012 г. Пазарът на земя в общината бележи ръст за 2010-2011 г. Броят на сделките
през 2011 г. се увеличава два пъти - на 847 сделки спрямо 2010 г, когато има 419 сделки.
Декарите продадена земя през 2011 г. се увеличават с 4036,924 дка спрямо 2010 г.
Животновъдството е вторият подотрасъл на селското стопанство, който бавно
възстановява добрите си позиции. Водещи подотрасли на местното животновъдство са
говедовъдство и овцевъдството. В козевъдството и свиневъдството се забелязва спад, а
пчеларството е с лек ръст на броя отглеждани пчелни семейства.
Според данните на Общинска служба земеделие Монтана за периода 2007-2012 г.
се наблюдава увеличение на броя на говедата в община Вълчедръм – от 1836 през 2007 г.
на 2245 за 2012 г. Минимално е увеличението на броя на овцете - с 14% от 7116 през
2007 г. на 8245 броя през 2012 г. Намаление на броя с почти два пъти се наблюдава при
свиневъдството, както и при броя на отглежданите кози - със 151 броя.
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Фигура 4: Брой отглеждани животни в община Вълчедръм за периода 2007-2012 г.

Значителен дял в икономиката на община Вълчедръм през последните години
заемат търговията и услугите – около 64% от предприятия развиват дейност в тези
сектори. Общественото обслужване на населението е добре осигурено с разнообразни
магазини, офиси и ателиета за услуги. В много от селата търговските обекти са
“смесени”, т.е. предлагат всичко. Ремонтът на различни електроуреди, шивашките и
фризьорски услуги се извършват от частни лица. На територията на общината има: една
газостанция; четири бензиностанции, едната от които е собственост на “Петрол”, а
другите са на частни фирми. Три от тях са в гр. Вълчедръм и една - в с. Септемврийци;
две частни фирми, предлагащи консултиране и подпомагане извършването на сделките
с недвижими имоти, както и доста частни лица, които се занимават с покупкопродажбата на земя; два сервиза за ремонт на автомобили. Финансовите услуги се
извършват от клонове на две банки “ДСК” и “Централна кооперативна банка”, които
имат офиси в гр. Вълчедръм, и от поделенията на “Български пощи” ЕАД с
представителства във всички населени места. Застрахователните услуги са добре развити
и се извършват от частни лица, които са представители на почти всички големи
застрахователни компании.
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5. Техническа инфраструктура.
5.1.Транспортна инфраструктура.
През територията на община Вълчедръм не преминават автомагистрали и няма
железопътен транспорт. Изцяло движението се обслужва от автомобилен транспорт,
поради което състоянието на пътищата е от голямо значение за нормалния живот и
функционирането и развитието на икономиката. Като цяло общината има добре
изградена пътна мрежа, която с малки изключения позволява относително бърз достъп
от населените места до общинския център, но поради лошото си състояние създава
съществени проблеми - особено в зимни условия.
Основният обслужващ път за общината е второкласният път ІІ-11 Видин-ДимовоЛом-Козлодуй-Оряхово (с дължина 1,8 км), който я свързва със съседните крайбрежни
общини, обслужвайки предимно северните територии на общината и областта, като част
от Дунавския крайбрежен път. Основните транспортни връзки на общината с другите
населени места се осъществяват чрез:


третокласния път ІІІ-818 /Монтана-Лом/-Д Церовене-Якимово-Вълчедръм

(с дължина 23 км) - връзка на общинския център с областния град през съседната община
Якимово, както и с река Дунав,


и

третокласния път ІІІ-133

/І-1 Монтана-Лом/ - Мокреш-Вълчедръм (с

дължина 28 км) – връзка на общинския център със съседната община Лом и област
Враца.
Тези два пътя се пресичат в общинския център, което спомага за по-доброто
транспортно обслужване на населените места и улеснява достъпа им до общинския
център. Степента на изграденост, обаче, е недостатъчна - само 6,8% от второкласната
пътна мрежа на областта обслужва общината и то периферно и 13,6% от третокласната
пътна мрежа. Относителният дял на второкласната пътна мрежа в общината /17,2%/ е
много по-нисък от средния за областта /26,9%/, макар и близък до средния за страната
/20,6%/. Изградената републиканска пътна мрежа е с асфалтова настилка, но състоянието
й е лошо в 80% от общата пътна мрежа. Гъстотата на Републиканската пътна мрежа в
община Вълчедръм /0,148/ е много по-ниска от средната за област Монтана /0,152/ и
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страната /0,145/. Дължината на Общинската пътна мрежа е 25,2 км., която е с асфалтова
настилка

в сравнително добро състояние. Във влошено състояние са изградените

мостове, водостоци и подпорни стени по трасето на общинската пътна мрежа.

5.2. Водоснабдяване и канализация.
Водоснабдяването в общината се осигурява от 24 източника, съответно: 4 във
Вълчедръм, 2 в с.Черни връх, 4 в с.Мокреш, 6 в с.Разград, 2 в с.Септемврийци, 1 в
с.Бъзовец и 5 в с. Златия. За селата Ботево, Златия,

Разград, Мокреш се налага

въвеждането на режим на водоподаване през лятото, защото като цяло и особено през
летният сезон, дебитът на изградените водоизточници не е достатъчен. В процес на
изграждане е водоснабдяване в с. Долни Цибър. Съществуват не малко населени места,
където в състава на питейните води се регистрират отклонения от нормите.
Водоизточниците за селата Мокреш, Златия и Разград са с отклонение на хром 6+, а за с
Бъзовец - на нитрати. Необходими са нови алтернативни водоизточници. Хлорирането
на водите също не е на необходимото ниво и се прави епизодично.
Мрежата е остаряла и се нуждае от подмяна и реконструкция. С оглед големите
загуби на вода по мрежата и честите аварии в следствие на остарялата мрежа,
общинската администрация е насочила своите усилия преди всичко към рехабилитация
на съществуващата мрежа и подмяна на азбестово - циментови тръбопроводи с
полиетиленови такива.
В село Септемврийци 96% от външните водопроводи са подменени с Ре тръби, в
с Мокреш - 68,5%, а в с. Разград - 66,7%, но за общината като цяло са подменени помалко от една трета /30%/, а в гр. Вълчедръм -нито метър. Още по-малко /21,6%/ от
вътрешната водопроводна мрежа на общината е подменена с Ре тръби /предимно в с.
Бъзовец - 96,8% и с. Септемврийци -81,8%/. В град Вълчедръм е подменена 26,3% от
вътрешната мрежа.
По данни на ВИК Монтана към 31.12.2013 г. дължината на външната
водопроводна мрежа е 25140 м. и 122051 м. улична водопроводна мрежа. За периода
2007-2013 г. ВИК Монтана е инвестирала общо 50509,30 лв. във 2773 м.външна
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водопроводна мрежа и 87051,50 лв. във 5266 м. вътрешна водопроводна мрежа.
На територията на община Вълчедръм канализационна мрежа съществува
единствено в общинския център и е с дължина 11 км. В останалите населени места
отпадъчните води се събират в септични ями и попивни кладенци или свободно се
заустват, което води до замърсяване на подземните води. Липсват пречиствателни
съоръжения за отпадните води. Битовите и промишлени отпадъчни води съдържат
големи количества вещества от органичен и неорганичен характер и са основни фактори
за замърсяването на водните течения.
За периода 2009-2011 г. е стартирал и приключил голям инфраструктурен проект
за ВиК инфраструктурата в общината. Общата цел на проекта за техническа помощ е
осъществяването на ефективна и качествена подготовка на инвестиционен проект
„Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна мрежа и
изграждане на канализационна мрежа и пречиствателна станция за отпадъчни води – гр.
Вълчедръм”, с оглед одобрението на проектно предложение за финансиране в рамките
на Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”.

5.3. Енергийна инфраструктура.
Електроенергийната система на община Вълчедръм се характеризира с добре
изградена мрежа и инженерно-технически съоръжения. Всички населени места на
територията на община Вълчедръм са електрифицирани. Община Вълчедръм получава
електрозахранване

от

националната

електроенергийна

система,

посредством

едноименната подстанция „Вълчедръм” 110/20 кV, разположена в общинския център.
От своя страна подстанцията има връзка на 110 кV с п/ст Лом и п/ст „Козлодуй”.
Двустранното включване на постанцията в системата 110 кV гарантира по-висока
сигурност и качество на електрозахранването. Подстанция „Вълчедръм” захранва освен
община Вълчедръм, също и общините Якимово и Медковец. Електроразпределителната
мрежа СН в община Вълчедръм е с дължина 113 км и се състои от следните елементи:
въздушни

линии,

подстанция

и

трафопостове,

които

се

обслужват

от

ЧЕЗ

“Разпределение България” АД - клон Монтана. Изградените трафопостове са 74 броя с
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обща инсталирана мощност 17420 кVА.
На територията на община Вълчедръм са изградени две централи на слънчева
енергия с обща мощност 6 мW, с което общината се нарежда на първо място в област
Монтана по усвояване на ВЕИ /освен водната енергия/ - ФвЕЦ "Вълчедръм" и ФвЕЦ
"Мокреш". Заявени за изграждане са още 103 kW от слънчева енергия-ФЕЦ в с Бъзовец.
Повишаването

на

енергийната

ефективност

чрез

оптимизиране

на

енергопотреблението за обществени нужди е важна мярка, която се прилага постоянно и
вече две трети от осветителните тела в общината са подменени с енергоспестяващи.
В област Монтана е газоснабден само областния град. До него достигат
газопроводи на «Овергаз» и «Булгаргаз». Територията на община Вълчедръм не попада в
идентифициран за газоразпределение район.

6. Опазване на околната среда.
6.1. Въздух.
През анализирания период 2007-2013 г. не се установява тенденция за промяна в
качествата на атмосферния въздух. Общината се характеризира с много добри качества
на атмосферния въздух. Тя попада в райони /VI/, в които нивата на един или няколко
замърсители не превишават долните оценъчни прагове. В общината няма постоянен
пункт за наблюдение на качеството на въздуха. Замърсяването на въздуха се дължи
основно на бита при ползването на твърди горива през отоплителния сезон, а така също
и на автотранспорта.

6.2. Води.
През община Вълчедръм преминава река Цибрица, която е от втора категория. В
бюлетините на МОСВ е отразено, че водите на реката са чисти. Посоката на движение на
подземните води е към река Цибрица, което показва, че реката действува като дренаж на
подземните води в района. През 2011 г. не са допуснати замърсявания на р. Дунав и
реките, с което не са влошени качествата на водите. Повърхностните и подземни води на
територията на община Вълчедръм са в добро състояние.
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С цел осигуряване по-високо качество на питейната вода, по–малки загуби и
липса на режим на водоподаване, важен приоритет за общината е доизграждането и
рехабилитацията на водопроводната мрежа в населените места в общината. Изпълнен е
проект „Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект „Доизграждане,
реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна мрежа и изграждане на
канализационна мрежа и пречиствателна станция за отпадъчни води – гр.Вълчедръм”,
финансиран по ОП ”Околна среда 2007-2013г.” на стойност 1 071 164 лв. Продължава
работата по реализацията на Проект за питейно-битовото водоснабдяване на с. Долни
Цибър с източник на финансиране ПУДООС, МРРБ и Междуведомствена комисия за
възстановяване и подпомагане към МС. Одобрено е финансирането на проект
“Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с. Мокреш, община Вълчедръм – ІІ
етап, Пречиствателна станция за питейни води при помпена станция “Мокреш”.
Основни източници на замърсяване на водите в община Вълчедръм са комуналнобитовите

дейности, защото липсва канализационна мрежа и ПСОВ. Във всички

населени места животновъдството също е замърсител на водите. Промишлеността,
транспорта и строителството са незначителни източници на замърсяване на водите.
Наблюдение и контрол върху водоизточниците се извършва периодично от РЗИ Монтана. Съставят се констативни протоколи, а при установяване на замърсяване, се
правят предписания за изпълнение от страна на общината. Проблем за общината е, че
няма програма за опазване на водите.

6.3. Почви.
Общото състояние на почвите в община Вълчедръм е добро. Основни източници
на замърсяване са нерегламентираните сметища в община Вълчедръм, които са били 17
броя и са закрити със заповед на Директора на РИОСВ – Монтана. На територията на
община Вълчедръм няма замърсяване с промишлени отпадъци. Не се извършва
наблюдение относно замърсяване от наторяване, която дейност извършват земеделските
производители.
Не се извършва контрол за състоянието на почвите, а такъв е необходим поради
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естеството на района - земеделските стопани използват торове и препарати за
подхранване на почвата и за борба с плевелите. Основната задача е да се съхрани
почвеното плодородие и да се запазят земите от замърсяване с пестициди, торове и други
замърсители.
Ерозиралите терени са крайречна зона и са общинска собственост. Реализиран е
Проект за укрепване на бреговата ивица на река Дунав до с.Долни Цибър и с. Горни
Цибър – зона ІІ от км 713 до км 722.

6.4. Шум.
Няма констатирани нарушения.
6.5. Радиация.
Общината попада в потенциално опасна зона при аварии, разположена в близост
до АЕЦ “ Козлодуй”. През 2011 г. е извършен мониторинг на радиационния гама фон от
РИОСВ - Монтана, атмосферната радиоактивност и повърхностните води, който показва,
че няма повишаване на радиологичните показатели на наблюдаваните компоненти на
околната среда.
6.6. Дейности по управление на отпадъците.
Сметопочистването и сметосъбирането за всички населените места в общината се
осъществява организирано, съгласно график изработен и изпълняван от Общинско
предприятие, извършващо дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване. Битовите
отпадъци се транспортират до Регионално депо – гр. Монтана. На територията на
община Вълчедръм са закрити нерегламентираните сметища и общинското депо в гр.
Вълчедръм.
Основни източници на отпадъци и техния дял е следния: напълно биоразградими
– 30%, полубиоразградими – 45%, неразградими – 25%. Най-голям дял от отпадъците се
пада на зелените отпадъци, следват: кухненски отпадъци, найлонови торбички и
опаковъчно фолио, инертни материали и камъни.
В населените места от общината са подсигурени съдове за битови отпадъци в
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резултат на което 1 100 лица са получили достъп до услугите сметосъбиране и
сметоизвозване.
Общината като цяло има добре действаща система за сметосъбиране, но се справя
трудно с нерегламентираното изхвърляне на отпадъци. Въпреки нагласите на
общинското ръководство, все още не е въведено разделно събиране на отпадъци.

IV. ОЦЕНКА НА СТЕПЕНТА НА
УСТОЙЧИВОСТТА НА РЕЗУЛТАТИТЕ

ПОСТИГАНЕ

НА

ЦЕЛИТЕ

И

Последващата оценка на изпълнението на Общинския план за развитие на община
Вълчедръм 2007-2013 г., която се извършва след периода на неговото действие, се базира
на обстоен преглед и анализ на изпълнението на заложените в него цели и проекти, както
и на конкретните индикатори.
Трудности при оценката на изпълнението създава факта, че липсват конкретно
посочени базови и целеви стойности на индикаторите в актуализирания ОПР на
общината за периода 2010-2013 г.
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Приоритет 1. По-добро качество на живот и възможности за реализация в община Вълчедръм чрез развитие
на базисната общинска инфраструктура (траспортна, екологична и физическа среда в населените места).
Мерки и проекти
Индикатори
Изпълнение към 31.12.2013 г.
Цел 1.1. Развитие на населените места в общината при запазване на специфичния архитектурен и
градоустройствен облик чрез актуализиране на кадастралните и регулационни планове и
цифровизация.
Мярка 1.1.1. Актуализация и разработване на устройствените, кадастралните и регулационни планове на
населените места в общината, както и тяхната цифровизация.
Проекти:
1.1.1.1. Изготвени и приети: 1 брой От
единадесетте
селища
в
1.1.1.1. Разработване на кадастрален и регулационен план на общината на три - с. Черни връх,
устройствен, кадастрален цифров носител на с. Горни Цибър, не по- с. Игнатово и с. Долни Цибър,
и регулационен план на късно от 2012 г. Покрити от кадастрални кадастралните и регулационни
с. Горни Цибър и карти и дигитализирани 907 дка на с. планове са изготвени и влезли в
цифровизация.
Горни Цибър.
сила след 2000 г. Цифрови модели
има за тях и за гр. Вълчедръм
1.1.1.2. Извършена и приета актуализация
1.1.1.2. Актуализация на
на 6 кадастрални и регулационни планове
кадастралните
и
на цифров носител, не по-късно от 2013г.
регулационни планове на
Дигитализирана 11 000 дка територия на
6 населени места, в т.ч.
населени места в община Вълчедръм.
цифровизация.
Цел 1.2. Подобряване, запазване и възстановяване на естествената околна среда и доразвитие на
екологичната инфраструктура в общината.
През 2011г. са разкрити временни работни места за осъществяване на следните дености: 15 лица градинари –
за поддръжка на паркове, градини, зелени тревни площи във всички населени места на община Вълчедръм;
15 лица еколози – за дейности по опазване на околната среда, контрол по изпълнението на Наредба №1 за
опазване на обществения ред, комунално-битовата дейност, хигиенизирането и опазването на околната среда
и Наредба № 6 за поддържане на чистотата и опазване на околната среда на територията на община
Вълчедръм. По Национална програма „От социални помощи към осигуряване на заетост” - 552 лица и по
Регионална програма за заетост в община Вълчедръм – 26 лица са извършвали дейности по почистване на
речни корита и поддържане на чистотата в населените места. Едновременно с това по Програма за полагане
на обществено полезен труд се ангажират средно на месец по 382 души или 897 случая.
Мярка 1.2.1. Да се разшири и извърши модернизация на инфраструктурата, осигуряваща съхраняването
на чиста и здравословна околна среда
Проекти:
1.2.1.1. Изготвен 1 брой инвестиционен Изпълнен чрез финансиране по ОП
1.2.1.1. Инвестиционен проект „Доизграждане, реконструкция и ”Околна
среда
2007-2013г.”.
проект
за рехабилитация
на
водоснабдителна Проектът е на стойност 1 071 164
“Доизграждане,
мрежа и изграждане на канализационна лв. – 1 364 760 лв.
реконструкция
и мрежа и пречиствателна станция за
рехабилитация
на отпадъчни води – гр. Вълчедръм” не поводоснабдителна мрежа късно от 2011г.
и
изграждане
на
канализационна мрежа и
пречиствателна станция
за отпадъчни води – гр.
Вълчедръм”.
1.2.1.2. Закриване
общинско депо –
Вълчедръм.

на
гр.

1.2.1.3. Оптимизиране на
системата
за

1.2.1.2. Закрито 1 брой общинско депо за
твърди битови отпадъци не по-късно от
2001г.; рекултивирана площ - 11,700 дка.

През 2010 г. е закрито и
рекултивирано
депо
«Зад
люпилнята» в гр. Вълчедръм.

1.2.1.3. Брой закупени и въведени в
употреба съдове за битови отпадъци тип
“Бобър” – 100 броя не по-късно от

През 2013 г. са закупени 80 броя
контейнера тип «Бобър» и 28
комплекта контейнери «Бобър» за
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сметосъбиране
сметоизвозване.

и

ХІ.2010г. Брой жители, получили достъп
до по-добра услуга – 1500 човека.

разделно събиране. Закупена още
една сметосъбирачна кола.
2012 г. – закупени 29 броя
контейнера тип «Бобър»; 2011 г.
закупени 46 броя контейнера тип
«Бобър»; 2010 г. закупени 50 броя
контейнера тип «Бобър»;

1.2.1.4. Изграждане на
депо за преработка и
компостиране
на
биологичен отпадък.

1.2.1.4. 1 брой изградено и въведено в
експлоатация депо за преработка и
компостиране
на
биоразградими
отпадъци, на площ от 20 дка – не покъсно от 2011г.

Не е изпълнено.

1.2.1.5.
Първоначално 1.2.1.5.
Залесени
112,760
дка 2010 г. залесени 3000 броя тополи
залесяване на общински неземеделски общински земи – не по- в землищата на гр.Вълчедръм,
имот № 094001 в късно от 2012г.
с.Бъзовец и с.Златия.
землището на с. Долни
Цибър по Мярка 223
“Първоначално
залесяване
на
неземеделски земи” на
ПРСР.
Цел 1.3. Подобряване средата на живот и повишаване привлекателността на общината чрез
изграждане, рехабилитация и ремонт на базисна общинска инфраструктура в населените места и
изграждане на инфраструктура за високоскоростен интернет.
2010-2011 г. е извършено допълнително водоснабдяване на с.Разград от помпена станция с.Мокреш на
стойност 900 000 лв. предоставени от МРРБ.
Мярка 1.3.1. Доизграждане и рехабилитация на водопроводната мрежа в населените места в общината,
осигуряващи по-високо качество на питейната вода, по–малки загуби и липса на режим на водоподаване
Проекти:
1.3.1.1.
Изградени:
Санитарно
- Със
собствени
средства
се
1.3.1.1. Питейно-битово
охранителна зона със сондажен кладенец изгражда водоем с обем 300 куб.м.
водоснабдяване на с.
и помпена станция: Водопровод от и санитарно - охранителна зона с.
Долни Цибър.
помпена станция до водонапорна кула и Долни Цибър на ст-ст 200 522 лв. и
съоръжения към него; Водонапорна кула срок на изпълнение 09.11.2012 г. –
и Санитарно - охранителна зона.
01.05.2014 г.
Изградена
9 290
м
вътрешна
водопроводна мрежа с 440 сградни Изпълнява се проект Питейноотклонения и 36 бр. противопожарни битово водоснабдяване на село
хидранта, не по-късно от 2011г.
Долни Цибър на стойност 288 646
1.3.1.2. Реконструирани основни клонове лв. финансиран от ПУДООС.
от вътрешната водопроводна мрежа на
с.Мокреш - 10 000 м.л., не по-късно от
ХІІ.2011г.
1.3.1.2.
Реконструкция
В период на изпълнение до
вътрешна водопроводна
31.04.2014 г. чрез финансиране по
мрежа с. Мокреш – ІІ-ри
ПРСР на стойност 3 250 324 лв.
етап.
Мярка 1.3.2. Повишаване привлекателността на общината чрез изграждане, ремонт и рехабилитация на
улична мрежа, тротоари, площади, обществени зелени площи, детски площадки и други.
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Проекти:
1.3.2.1. Ремонт площад и
прилежащи площи с.
Септемврийци.

1.3.2.1.
Ремонтирано
площадно
пространство и прилежащи площи –
подменена настилка, изградена детска
площадка, парково пространство не покъсно от 2011г.

През
2010
г.
извършена
рехабилитация
на
учици
и
водопроводна
мрежа
в
с.Септемврийци
на стойност
883 356,47 лв. със средства
предоставени от МРРБ.

1.3.2.2.
Ремонт
на
площад и прилежащи
площи с. Долни Цибър.

1.3.2.2. Реализирано паркоустрояване на
УПИ-XV-3355 кв. 75 в с. Долни Цибър –
площадка за отдих, паркови алеи и детска
площадка – не по-късно от 2011г.

2012 г. е извършен ремонт на
площадно пространство в с. Долни
Цибър, финансиран по ПРСР на
стойност 187 158,80 лв.
В
периода
23.10.2009г.
до
23.04.2012 г. по проект по ПРСР на
стойност 549 150 лв. е извършен
ремонт на площадно пространснво
в с. Долни Цибър.

1.3.2.3. Възстановяване и
изграждане на детски и
спортни площадки на
територията на община
Вълчедръм, обхват и на
ромски квартали.

1.3.2.3. Включени в други
Програмата за реализация.

–

виж

1.3.2.4. Изготвяне на
работен
проект
и
изпълнение на обект
”Благоустрояване улична
мрежа град Вълчедръм”.

1.3.2.4. Изготвен работен проект – не по- Изпълнен проект по ПРСР на
късно от 2010г.; изградено улично платно стойност 63 000 лв.
с ширина 6 м и тротоари с ширина 2 м и Изграден ВВМ на с. Долни Цибър
изолационни (зелени) площи, както на
стойност
500 000
лв.
следва: ул. “Марица” - 370 м, ул. предоставени
по
Национална
“Вълчедръма” - 490 м, ул. Бузлуджа” - програма
за
подобряване
106 м, ул. “Баба Тонка” - 375 м, ул. жизнените условия на ромите.
“Съединение” - 240 м; кът за отдих - 1600
м2 и ул. “ Юри Гагарин” - 225 м, не по- Изготвен е проекта по ПРСР на
късно от 2011г.
стойност 1 498 590 лв.
1.3.2.5. Реконструкция на 1.3.2.5. Изградена алейна мрежа с Ремонт на улична мрежа със
централна градска част – обособяване на места за отдих; изградени собствени средства през 2013 г. на
Вълчедръм - ІV етап.
1 брой детски кът и детска площадка; стойност 56 000 лв.
реконструирани подстъпи към сградата 2012 г. по ПРСР е благоустроена
на музейната сбирка и обособена открита уличната мрежа на гр. Вълчедръм
експозиционна площ; ремонтирана сграда на стойност 1 359 296 лв.
на музейната сбирка със застроена площ 265,93 м2 - 1 брой не по-късно от 2013г.
Не е изпълнено.
Мярка 1.3.3. Подобряване достъпа до продуктите и услугите на информационното общество чрез
изграждане на обществена инфраструктура за високоскоростен интернет (широколентови връзки).
Проекти:
1.3.3.1.
Изградена
публична Всички населени места в общината
1.3.3.1. Изграждане на инфраструктура за широколентов достъп имат достъп до интернет с
широколентови връзки – не по-късно от 2012г.;
изключение на с.Бъзовец, но не се
(инфраструктура
за Изградени 2 зони с безжичен интернет – налични данни за неговото
високоскоростен
не по-късно от 2012г.
качество и използване.
интернет) в населените
Изградена зона за безжичен
места в общината и
интернет в центъра (площада) на
създаване на зони с
гр. Вълчедръм.
безжичен интернет.
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Приоритет 2. По-висока заетост и по-висок жизнен стандарт на населението чрез съдействие за екологична
и конкурентоспособна икономика, развитие на атрактивни икономически дейности и по-широко използване
на ВЕИ.
Цели, мерки и проекти
Индикатори
Изпълнение към 31.12.2013 г.
Цел 2.1. Да се увеличат местните и външни инвестиции в общината чрез дългосрочна и единна
маркетингова и рекламна кампания.
Мярка 2.1.1. Да се промотира инвестиционния потенциал на общината чрез прилагане на маркетингова
стратегия и целенасочени дейности за промоция и реклама.
Проекти:
2.1.1.1.
Разработена
маркетингова Не изпълнено.
2.1.1.1. Разработване на стратегия на общината – не по-късно от
маркетингова стратегия за 2013г.
промотиране на общината
и нейния инвестиционен
потенциал.
2.1.1.2. Разработване на
инвестиционен профил на
общината,
рекламни
материали и реклама.

2.1.1.2. Изработен инвестиционен профил
на общината и рекламни материали – 1
брой профил, 1500 брошури и дипляни –
не по-късно от 2013г.

В процес на изпълнение.

2.1.1.3. Разработване на
инвестиционен уеб сайт
на общината.

2.1.1.3. Разработен инвестиционен уеб
сайт – не по-късно от 2013г.

В процес на изпълнение.

2.1.1.4.
Участие
в 2.1.1.4. Участие в 4 инвестиционни Изпълнено.
инвестиционни форуми и форума и събития – за периода до 2013г.
събития.
Цел 2.2. Съдействие за конкурентоспособна местна икономика, опазваща околната среда.
Мярка 2.2.1. Да се окаже подкрепа за развитие на бизнеса с акцент в „избрани” отрасли с потенциал за
развитие (селско стопанство и преработвателна промишленост) чрез прилагане на стратегия за тяхното
развитие, насърчаване на екологичните инвестиции и създаване на партньорства.
Проекти:
2.2.1.1. Разработена 1 брой стратегия за Не изпълнено.
2.2.1.1. Разработване на развитие на селското стопанство и
стратегия за развитие на преработващата промишленост и план за
селското стопанство и действие – не по-късно от края на 2011г.
преработващата
Проведен обществен форум, привлечени
промишленост, създаващи експерти, привлечени заинтересовани
по-голяма заетост.
страни.
.2.1.2. Насърчаване на
предприемачеството
и
инвестициите в „избрани”
и екологични дейности в
селското стопанство и
преработвателната ХВП.

2.2.1.2. Изработени и разпространени
рекламни и промоционни материали –
1000 броя; изработен „профил” на
бъдещия инвеститор; организирани поне
три
събития
за
привличане
на
инвеститори за периода 2010 – 2013г.;
увеличени площи с т.н. ”алтернативни”
култури – поне 100 дка в 2013г.

В процес на изпълнение.
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2.2.1.3.
Развитие
на
партньорството с бизнес
сдружения
и
неправителствени
организации:
Българска
търговско
промишлена
палата (БТПП), Стопанска
камара (СК), Агенция за
регионално икономически
развитие (АРИР), Бизнес
център (БЦ), браншови
камари и разширяване на
контактите
с
чужди
бизнес
партньори,
организиране и участие в
бизнес форуми и срещи.

2.2.1.3. Изградено трайно партньорство с
поне две организации, работещи в
подкрепа на бизнеса – не по-късно от
2011г.; сключено поне едно споразумение
за съвместна работа – до 2011г.;
разработени и изпълнени поне 5
съвместни проекта в подкрепа на местния
бизнес и партньорството.

В процес на изпълнение.

2.2.1.4.
Създаване
на
Бизнес
център
(Агробизнес център) или
филиал.

2.2.1.4. Създадена или привлечена за В процес на изпълнение.
трайни действия в подкрепа на местния
бизнес
структура,
обхващаща
територията на община Вълчедръм – не
по-късно от 2011г.
Цел 2.3. Съдействие за оползотворяване на потенциала за по-широко използване на ВЕИ в общината
чрез подпомагане на конкретни инвестиционни намерения, промоция и предоставяне на информация.
Мярка 2.3.1. Съдействие за реализация на инвестиционни проекти за въвеждане на ВЕИ на територията на
общината и повишаване информираността на бизнеса и населението.
Проекти:
2.3.1.1. Изграден вятърен парк - 150 Не е изпълнен.
2.3.1.1. Изграждане на вятърни генератора с мощност от 2 до 3
вятърен парк.
MV – 2013г.
Проект 2.3.1.2. - изградени две
2.3.1.2. Изграждане на 2.3.1.2. Изграден поне 1 фотоволтаичен фотоволтаични централи Солар
фотоволтаични паркове.
парк на площ около 200 дка - 2011г.
Парк Мокреш (обща проектна
инсталирана мощност 4.2 МВтп) и
Солар Парк Вълчедръм (обща
проектна инсталирана мощност
1.9 МВтп), които през месец юли
2011 г. са присъединени към
националната
2.3.1.3. Реализиране на 2.3.1.3.Предоставена
информация
за електроразпределителната мрежа.
дейности по разработване възможностите за приложение на ВЕИ за
на
промоционни домашни и публични сгради на поне 200 Изпълнен.
материали, предоставяне човека – до 2013г.
на информация, реклама и
съдействие.
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Приоритет 3: Подобряване качеството на човешкия капитал и възможностите за социална, образователна и
трудова интеграция чрез развитие на образователната, културната и социалната инфраструктура и
материално техническата база (МТБ), повишаване на квалификацията и възможностите за учене през целия
живот, повишаване на административния капацитет, партньорство и трансгранично сътрудничество.
Цели, мерки и проекти
Индикатори
Цел 3.1. Да се повишат възможностите за социална и трудова интеграция чрез развитие на
образователната и културната инфраструктура на територията на общината
Мярка 3.1.1. Повишаване на възможностите за социална интеграция в населените места в общината чрез
ремонт, рехабилитация и реконструкция на образователна и културна инфраструктура (в т.ч. енергийна
ефективност).
Проекти:
3.1.1.1. Ремонтирано читалище “Никола В процес на изпълнение.
3.1.1.1.
Ремонт
на Йонков Вапцаров”- с. Долни Цибър, в т.ч.
читалище “Н. Вапцаров”- подмяна на дограма и топлоизолация – не
с. Долни Цибър, община по-късно от 2013г.
Вълчедръм.
Мярка 3.1.2. Подобряване качеството на образователните услуги чрез обновяване на МТБ.
Проекти:
3.1.2.1. Доставено ИТ оборудване / 5 Изпълнено.
3.1.2.1. Обновяване на компютърни конфигурации/ и софтуер в
учебно-техническата
и 5 библиотеки в общината – не по-късно
материално-техническата
от 2011г.
база
в
училищата,
детските
градини,
читалищата и заведенията
за социални услуги.
Цел 3.2. Подобряване на възможностите за социална и образователна интеграция с особен акцент на
уязвимите групи чрез развитие на човешкия капитал и повишаване качеството на образованието,
разширяване на възможностите за учене през целия живот
Мярка 3.2.1. Социална, образователна и трудова реализация на уязвимите групи чрез ограмотяване,
обучения и заетост.
Проекти:
3.2.1.1. Осигуряване на 3.2.1.1. Преминали курсове и придобили Изпълнено.
ограмотяване,
първоначална грамотност – не по-малко
квалификация,
от
10
души;
придобили
нова
преквалификация
и квалификация - не по-малко от 5 души;
заетост на уязвими групи организирани – поне 1 курса.
в общината.
3.2.1.2. Подобряване на
достъпа до образование на
уязвимите групи, с особен
акцент на малцинствата
(интеграция
на
представители
на
малцинствени
групи,
услуги за отпаднали или в
риск
от
отпадане
ученици).

3.2.1.2. Брой ученици от уязвимите групи,
участвали в проекта – не по-малко от 30;
функциониране
на
длъжността
“Училищен наставник“ във всички
училища – за целия период.

Изпълнено.
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3.2.1.3. Разширяване на
извънучилищните
и
извънкласните форми на
обучение.
3.2.1.4.
Въвеждане
и
функциониране
на
длъжността
”Училищен
наставник”.
3.2.1.5. Популяризиране
на културата, традициите
и занаятите на общността.
3.2.1.6. Организиране на
дейностите по създаване
на
необходимите
материални условия и
средства за осигуряване на
социални контакти на
хората с увреждания.
3.2.1.7. Подпомагане на
обучението на деца и
ученици със специални
образователни
потребности.

3.2.1.3. Поне 5 броя извънучилищни и
извънкласни
форми,
въведени
в
училищата в община Вълчедръм; поне 50
ученика участвали в извънкласни и
извънучилищни форми на обучение.

Изпълнено.

3.2.1.4. Включено в 3.2.1.2

3.2.1.5.Възстановен обичай „Седянка” –
към 2013г.

Изпълнено.

3.2.1.6. Трайно предоставяни два вида
социални услуги – „социален асистент” и
„домашен помощник” – за поне 30 хора с
увреждания – до 2013г.

Изпълнено.

3.2.1.7. Брой учители, обучени за работа с
деца и ученици със СОП – не по-малко от
3;
брой деца и ученици със СОП,
подпомогнати в обучението си – не помалко от 3 до 2012г.

Изпълнено.
По проект „Подкрепа за достоен
живот“ осъществяван по ОП РЧР
от 2010 г. започва предоставянето
на социалната услуга „Личен
асистент“.
През
2013
г.
потребителите са 44 лица.
Интегрирано се обучават деца със
СОП в училищата на общината
подпомагани от специалисти от
ресурсен център-Монтана.
2011 г и 2012 г.– 9 деца, 2013 г-13
деца

Мярка 3.2.2 Повишаване качеството на образованието и разширяване на възможностите за учене през целия
живот.
Проекти:
3.2.2.1.
Брой
учители,
повишили Изпълнено.
3.2.2.1.
Създаване
на квалификацията си – поне 10 за всяка
условия за професионално година за периода 2010 – 2013г.
развитие
на
педагогическите кадри.
3.2.2.2. Организирани поне по един курс Изпълнено.
3.2.2.2. Ограмотяване на за година за периода – 2011 - 2013г, с
възрастни.
поне по 15 участника.
Цел 3.3. Подобряване услугите за гражданите чрез подобряване административния капацитет, ремонт
и обновяване на сгради и МТБ, предлагане на електронни услуги и партньорства
През 2013 г. е ремонтирана сградата на общинската администрация със собствени средства в размер на
30 251 лв.
Мярка 3.3.1. Подобряване на административния капацитет на служителите и общинските съветници, в т.ч.
за управление на проекти, съфинансирани от структурните фондове чрез участия в обучения
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Проекти:
3.3.1.1. Брой служители, взели участия в Изпълнено.
3.3.1.1.
Участия
в обучения – не по-малко от 15 на година.
обучителни модули за
повишаване
квалификацията
на
служителите
от
общинската
администрация
и
общинските
съветници,
съгласно годишния план
на общината.
3.3.1.2.
Участия
в 3.3.1.2. Не по-малко от 10 служителя на Изпълнено.
обучения, конференции, година са участвали в конференции,
семинари, обмяна на опит обучения и други събития.
и други събития.
Мярка 3.3.2. Подобряване на възможностите за предоставяне на адекватни, в т.ч. електронни услуги за
гражданите чрез ремонт и рехабилитация на административни общински сгради и обновяване на МТБ.
Проекти:
3.3.2.1.
Ремонт
и 3.3.2.1. Ремонтирана сграда на общинска През 2013 г. е ремонтирана
рехабилитация
на администрация – не по-късно от 2013г.
сградата
на
общинската
административни сгради –
администрация със собствени
сграда
на
Общинска
средства в размер на 30 251 лв.
администрация
–
Вълчедръм.
3.3.2.2.
Ежегодно 3.3.2.2. Закупени и действащи не по- Изпълнено.
обновяване
на малко от 5 компютърни конфигурации, 5
материалната
база: софтуера – не по-късно от 2013г.
оборудване,
програмни
продукти,
хардуер
и
обзавеждане.
3.3.2.3. Подобряване и 3.3.2.3. Възможност за предлагане на В процес на изпълнение.
разширяване
на поне 15 общински услуги електронно –
електронните услуги и до 2010г.
интегриране
на
административното
обслужване с това на
регионално и национално
ниво
(“Електронно
правителство”).
Мярка 3.3.3. Изграждане на стратегически партньорства на местно, регионално, национално и
трансгранично ниво.
Проекти:
3.3.3.1. Сътрудничество и 3.3.3.1. Разработен поне 1 съвместен Не е изпълнено.
партньорство с НПО на трансграничен проект – до 2012 г.;
местно, национално и разработена
програма
за
ТГ
международно
ниво сътрудничество – не по-късно от 2012г.
(Румъния и Сърбия) за
обмяна
на
опит
и
разработване
на
съвместни
проекти
и
подкрепа на бизнеса и
развитието на региона.
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V. ОЦЕНКА НА ОБЩОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ.
Оценката на общото въздействие от изпълнението на Общинския план за развитие
в община Вълчедръм за периода 2007-2013г. е насочена към широк кръг заинтересовани
страни и цели да се оцени

какво е въздействието на политиките, които провежда

общината за подобряване качеството на живот на гражданите. Оценката

гарантира

проучване на възможните последици от предприемането на едно или друго управленско
действие, което води до правилен избор.
Анализът на социално-икономическото развитие, направените анкети и разговори с
гражданите и представители на неправителствените организации и сдружения в община
Вълчедръм потвърждават изводите за добри резултати, за продължаващите усилия на
общината и общинския съвет, за по-добро разбиране

на ползите от провежданите

дейности, разходите и рисковете при решаването на проблемите. Единствената цел е
превръщането на община Вълчедръм в по-добро място за живот.
Потвърждение на казаното до тук са заложените приоритети в ОПР свързани с: подоброто качество на живот и реализация в общината, чрез развитие на базисната
инфраструктура; по- висока заетост и по-висок жизнен стандарт на населението чрез
съдействие за екологична и конкурентно способна икономика, по-широко използване на
ВЕИ; подобряване качеството на човешкия капитал и възможностите за социална,
образователна и техническа инфраструктура.
Изпълнението на конкретните цели, мерки и изпълнението на индикаторите към
края на месец декември 2013г. в голямата си част оказват положително въздействие
върху подобряването на живота на гражданите.
Общата тенденция в област Монтана за застаряване и намаляване на населението,
характерна и за община Вълчедръм, изисква в следващия програмен период анализиране
и на други приоритети и мерки за икономическа активност на гражданите в напреднала
възраст.
Настоящата оценка показва повишена резултатност и ползи за:
• Потребителите - с увеличен достъп до информацията (обществено обсъждане при
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приемането на ОПР, провеждане на обсъждания на общинския бюджет, стратегии,
програми, провеждане на дискусии), подобряване на социалните услуги, грижа за
инфраструктурата, образованието, здравните услуги и други;
• Полза за общината – правилно насочени разходи, което води до тяхното намаление
и повишаване нивото на съобразяването;
• Полза за бизнеса – по-голяма нормативна прозрачност, запознаване с решенията на
органа на местно самоуправление - Общинския съвет, сигурност и предсказуемост,
дискусии, срещи с местни и външни инвеститори и други;
• Ползи за обществото – по-голям достъп до услуги или възможност за поикономично изразходване на ресурсите, по-приемлив и предсказуем икономически
растеж, както и повишаване стандарта на живот на гражданите в община
Вълчедръм.
Добра практика в общината е въвеждането на отчитане на резултатите от
изпълнението на дейностите от ОПР за 2007-2013г. Приемането на годишните доклади и
отчети за изпълнението на ОПР е възможност за оценка на изпълнените дейности и
тяхното въздействие върху общността. Извършеният количествен и качествен анализ
показва, че са използвани средства основно по няколко Оперативни програми: Оперативна
програма „Регионално развитие” (ОПРР), Оперативна програма „Административен
капацитет” (ОПАК), Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОПРЧР),
Оперативна програма „Околна среда” (ОПОС) и други. Измерването на ползите е потрудно доказуемо от измерването на разходите предвид факта, че социалните и
екологични ползи не се изчисляват, а се анализират. Направена е оценка на степента на
постигане целите и устойчивостта на резултатите, както и оценка на ефективността и
ефикасността на използваните ресурси.
Оценката за общото въздействие по изпълнение на ОПР на община Вълчедръм
показва какви са ползите и разходите за общността и са добра основа за планиране на
дейностите през следващия програмен период.
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VІ. ОЦЕНКА НА ЕФЕКТИВНОСТТА И ЕФИКАСНОСТТА НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ
РЕСУРСИ.

Справка в Единната информационна система за управление и наблюдение на
структурните фондове в България (ИСУН) показва, че за периода 2007-2013 г. са
реализирани и приключени 3 проекта в община Вълчедръм и 2 проекта са в процес на
изпълнение.
Таблица 10.: Проекти на община Вълчедръм за периода 2007-2013 г.
Обща
стойност
в лева
61667.61

61640.27

Приключен ОПРЧР

"Ремонт и оборудване на Община
І-ОУ"Васил Левски" гр. Вълчедръм
Вълчедръм"

534096.57

534096.57

Приключен ОПРР

Техническа помощ за Община
подготовка
на Вълчедръм
инвестиционен
проект
„Доизграждане,
реконструкция
и
рехабилитация
на
водоснабдителна мрежа и
изграждане
на
канализационна мрежа и
пречиствателна станция за
отпадъчни води – гр.
Вълчедръм”
Община
„Да подадем ръка“
Вълчедръм

1056888.22

1056888.22

Приключен ОПОС

105635

20725

В процес ОПРЧР
на
изпълнение
09.04.13 г.9.04.2014 г.

Стратегическо планиране и Община
ефективно управление на Вълчедръм
местните политики в Община
Вълчедръм

70007

14001

В процес
на
изпълнение
17.10.13 г.17.07.2014
г.

1 828 294,40

1 687 351,06

№

Място на
изпълнение

1

Вълчедръм

В училището е интересно! Община
Вълчедръм

2

Вълчедръм

3

Вълчедръм

4.
Вълчедръм

5.

Вълчедръм

Наименование на
проект*

Общо:
Източник:ИСУН към

Бенефициент

Изплатени

Статус

ОП

ОПАК

03.03.2014 г
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Видно от представената по-горе таблица, оперативни програми чрез които са
финансирани проекти на община Вълчедръм са: ОПРЧР, ОПРР, ОПОС и ОПАК.

Таблица 11.: Финансирани проекти по приоритети на ОПР на община Вълчедръм
Проекти

Проект
1.2.1.1.
Вълчедръм

Индикативна финансова таблица на
Реално финансиране
ОПР
Общо
Държавен Структурни Финансов
финансиране
Стойност
бюджет
фондове
източник
(хил.лв.)
ВИК
1365
205
1160
ОПОС
1 364,76

Проект 1.3.1.1 Вода Д Цибър

1748

1728/ 20
Общински

ПУДООС

288.646

Проект 1.3.1.2. Вода Мокреш

900

900

ПРСР

3 250.324

Проект 1.3.2.1 Септемврийци

320

64

256

ПРСР

320

Проект 1.3.2.2 Площ. Д.Цибър

540

180

360

ПРСР

540.541

Проект 1.3.2.3 Площ община

63

18

45

ПРСР

63

Проект
1.3.2.4
Улици
Вълчедръм
Проект
1.3.2.5
Център
Вълчедръм
Проект 1.3.3.1 Шир достъп И

1883

627

1256

ПРСР

1 498.590

144

144

Красива Б-я

143.952

120

24

96

ОПРР

120

Проект
2.3.1.1
ВяЕЦ
Вълчедръм
Проект 2.3.1.2 ФтЕЦ Мокреш

30

6

24

20

4

16

Проект 2.3.1.3 Пром. матер.

10

2

8

ТГС България/
Румъния

5

7143

3922

3221

Общо:

7618.765

Данните показват, че планирането на финансовите средства е реалистично.
Предвидени са 7143 хил. лв., в съотношение 55% - Държавен бюджет и 45% - Структурни
фондове на ЕС. Осигурени са 7619 хил. лв.
Анализът на разпределението на средствата по приоритети показва неравномерност
в разпределението на финансовите средства, което е свързано с идентифицираните
проекти и необходимите ресурси за тяхната реализация:
 Концентрация на финансовите средства по Приоритет 1 „По-добро качество на
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живот и възможности за реализация в община Вълчедръм чрез развитие на базисната
общинска инфраструктура (транспортна, екологична и физическа среда в населените
места)” – 82.6%.
 По Приоритет 2 „По-висока заетост и по-висок жизнен стандарт на
населението чрез съдействие за екологична и конкурентоспособна икономика, развитие
на атрактивни икономически дейности и по-широко използване на ВЕИ” финансовите
средства са с най-малък размер – 2.6%.
 По

Приоритет 3

„Подобряване

качеството

на

човешкия

капитал

и

възможностите за социална, образователна и трудова интеграция чрез развитие на
образователната,

културната

и

социалната

инфраструктура

и

материално

техническата база (МТБ), повишаване на квалификацията и възможностите за учене
през целия живот, повишаване на административния капацитет, партньорство и
трансгранично сътрудничество” финансовите средства са 14.6% от общите по ОПР.
Осигуряването на средствата при повечето от проектите е напълно, особено тези по
Мярка 1.3.2., свързани с благоустройството, финансирани по ПРСР. Известно разминаване
има за проектите за водоснабдяване по Мярка 1.3.1. За първия от проектите са предвидени
1748 хил. лв. (в т.ч. 20 хил. лв. общински бюджет), а са осигурени само 288.646 хил. лв. по
ПУДООС, което предполага ограничена реализация на проекта. В същото време по
проекта за водснабдяването на с. Mокреш при предвидени 900 хил. лв. от ДБ, са
осигурени 3250.324 хил. лв. финансиране по ПРСР, което предполага разширяване
обхвата на проекта.

VIІ.ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ.
Голяма част от стратегическите цели, мерки и проекти в ОПР на община
Вълчедръм са изпълнени или в процес на изпълнение. Резултатите от изпълнените
дейности оказват положително влияние върху социално-икономическото развитие на
общината.
При определяне на приоритетите за развитие на община Вълчедръм успешно е
постигната връзка с набелязаните стратегически цели, като всеки един от тях допринася за
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постигането им и оказва определено положително социално-икономическо въздействие
върху целевата територия и нейното население. Правилно идентифицираните основни
проблеми, потенциал и предимства в развитието на община Вълчедръм са позволили
определяне на конкретни приоритети за балансирано и устойчиво развитие. Определените
индикатори за наблюдение на ОПР в голяма част са изпълнени. Предвидените финансови
средства за реализация на ОПР са съобразени със социално-икономическото и
инфраструктурно развитие на общината. Препоръките за развитие на община Вълчедръм
са следните:
 Осигуряване на

приемственост в политиката за развитие на общината по

основни приоритети и цели и съгласуване и интегриране с всички действащи програмни и
стратегически документи на Община Вълчедръм.
 Да активизира участието на граждани, неправителствени организации,
партньорски организации, местния бизнес и други заинтересовани страни при
формирането на местни политики;
 Да включи всички заинтересовани в провеждането на местните политики, в
мобилизиране и ефективно използване на собствените ресурси, както и за привличане на
външни национални и международни ресурси в подкрепа осъществяването на
набелязаните цели, мерки и дейности;
 Включване на допълнителни дейности при прилагане на принципа за
информация и публичност при провеждане на местни политики;
 Привличане на местни и чуждестранни инвестиции за изпълнението на
местните политики.
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