-1-

ОБЩИНСКИ ПЛАН
ЗА РАЗВИТИЕ
ЗА ПЕРИОДА 2007 – 2013 ГОДИНА
Приет с Решение № 343 по Протокол № 22 от 28.07.2005 г. от заседание на Общински
съвет - Козлодуй

гр. Козлодуй м. Юни, 2005 г.
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ВЪВЕДЕНИЕ
Общинският план за развитие е средносрочен планов документ, изготвян за
период от 7 години, който осигурява развитието на община Козлодуй. Времевият
хоризонт е 2007-2013 година и е фокусиран върху времето след присъединяване на
България към Европейския съюз – до 2013 г. Той е обвързан със стратегическите
планови документи за регионално развитие, разработвани на национално, областно и
ниво ”район на планиране”, като: Националния план за развитие 2007-2013 година,
Националната стратегия за регионално развитие, Областната стратегия за развитие
на област Враца,

Стратегията за насърчаване на инвестициите (2005-2010 г.),

Националната стратегия за околната среда (2005-2014г.) и др.

Осъществена е

координация с екипа разработващ Регионалния план за развитие за Северозападния
район. В този смисъл Общинския план за развитие е съобразен с основните цели и
приоритети на регионалното развитие определени
детайлизира

стратегическата

рамка

за

в основните документи.

интегрирано

местно

развитие.

като
При

изготвянето на плановия документ е приложен подходът “отдолу - нагоре”, съчетан с
този “отгоре - надолу”.
До края на 2006 година действа актуализираната Стратегия за развитие на
община Козлодуй за периода 2000-2006 година. Именно при разработване на
Общинския план за развитие са отчетени резултатите, както и отчетите на текущото
изпълнение за различните периоди, разглеждани в Общинския съвет.
Основната характеристика на общинския план за развитие е неговата
ориентация към бъдещето, обвързването

на целите и приоритетите, и тяхното

значение за достигане на желаното. Това превръща стратегическото планиране за
практическо прилагане на концепцията за устойчиво развитие.
Настоящият Общински план за развитие

е съобразен с изискванията

и е

разработен на основание чл.14 от Закона за регионалното развитие, от експерти в
Общинска администрация Козлодуй и работни групи, определени със заповед № 74 от
07.03.2005 година на кмета на Общината, в

изпълнение на решение № 273 по

протокол № 16 от 11.02.2005 година на Общински съвет Козлодуй, както и с решение
301 по протокол 19 от 17 май 2005 година, с което е приета Визия, приоритетите и
целите на плана. В състава на групите са включени освен представители на общинска
администрация и Общинския съвет и представители на бизнеса, неправителствени
организации и ръководители от социалната сфера - здравеопазване, образование,
социално подпомагане и др.
При анализа на икономическото и социално развитие на община Козлодуй
(анализ на ситуацията) са посочени данни от Националния статистически институт за
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период от 3-4 години сравнени с данните за областта и страната и

главните

тенденции във всяка една от сферите.
Представените по-долу основни тенденции
резултатите

от

анализа

и

оценката

на

представляват обобщение на
развитието,

състоянието

и

социално-икономическите параметри на Общината.
Община Козлодуй е разположена в Дунавската равнина с територия 285 кв.м.,
а релефът и е предимно равнинен. Общината включва 5 населени места - 1 град и 4
села. Населението към края на 2004 година наброява 24 779 човека, от които в
трудоспособна възраст са 64.83%, а икономически активните лица - 47.75%.
Създадена е добра водоснабдителна мрежа за всички селища в общината.
Степента на изграденост на канализационната мрежа е незадоволителна и обслужва
около 65 % от населението. Съществуващата

общинска система за събиране на

отпадъци обхваща около 59% от населението, т . ч. градско – 92% и селско едва 8%.
Тези показатели са по-ниски в сравнение данните за област Враца, където тези
стойности са 100% в градовете и за селата 15%.
Транспортната

пътна

мрежа

четвъртокласни пътища. Покрай

включва

преобладаващо

гр. Враца на разстояние

третокласни

80 км от

и

Козлодуй

преминава международен път Е 79, по трасето на Европейски коридор № 4, а на 30
км от града се намира Фериботната връзка Оряхово- Бекет.
Според класацията за Индекса

на човешкото развитие, разработван по

методика на ПРООН, община Козлодуй през 2003 г. се нарежда на 8-мо място сред
всичките тогава 262 общини в страната.
Броят на активните стопански субекти функциониращи в Общината през 2003 г.
е 408, а гъстотата им е 16. 35 бр. на 1000 души от населението. Стойността на този
показател е по-нисък от средния за страната, което е индикатор за по-слабата
предприемаческа активност в Общината. Отрасълът където се създава най-голямата
част

от брутната добавена стойност е електропроизводството. Около 96.81% от

активните стопански единици през 2003 година са малки и средни предприятия, а
сред тях преобладават микро фирмите с брой на заетите лица до 10 души – близо
94.68%, които имат и ниска производителност на труда.
Община Козлодуй през 2004 година е с ниво на безработица по-високо от
средното за страната, при временно спрени I и II енергоблокове на АЕЦ “Козлодуй”
ЕАД, и бъдещото ранно извеждане от експлоатация на ІІІ и ІV енергоблокове ще
допринесе за увеличаването му, като освен това създава и допълнителен риск от
миграция и демографски срив.
Общината разполага със значителни ресурси за развитие на селското
стопанство, като обработваемата земя представлява 76.5% от общата и територия,
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т.е. 217 829 дка. Значителен е делът на нивите – 209 495 дка. Горските територии са в
размер на 10 191 дка. Броят на регистрираните земеделски производители е едва
182, при 9423 броя собственици на земеделска земя.
Мрежата от учебни заведения е разположена във всяко едно от петте
населени места, което позволява осигуряването на задължително училищно обучение,
както и отглеждането на децата в детските градини. За учениците и децата са
създадени добри условия за обучение и труд.
Основната дейност в областта на културата се осъществява от читалищата и
библиотеките към тях. Домът на Енергетика е другият културен институт с богата
материална база и добри финансови възможности за развитие. Създадените
художествено-творчески

състави,

езикови

и

музикални

школи

спомагат

за

разширяването на културният мироглед на населението на Общината.
На територията на Община Козлодуй профилактичната, диагностичната и
лечебната дейност се осъществяват главно от Многопрофилна болница за активно
лечение “Св. Иван Рилски” и от общински и частни лечебни заведения.
Общината се характеризира

с

нисък

потенциал

на

замърсяване

на

околната среда. Климатичните условия неблагоприятстват задържане и събиране на
атмосферни замърсители в приземния въздушен слой.
На територията и има достатъчно природни ресурси за организиране

на

отдиха на населението, възможности за развитие на екотуризма, като инструмент за
опазване на околната среда, културният и спортен туризъм.
Използваната методология

на SWOT – анализа, прилаган широко при

планирането на регионалното и местното развитие

в страните членки на

Европейският съюз, позволява нашата община, като обект на анализа, да се разгледа
откъм нейните силни и слаби страни, а средата в която тя функционира е дефинирана
на “възможности “ и “заплахи”.
Изхождайки от резултатите на SWOT – анализа , формулирахме:
Визия за развитие на община Козлодуй
Община Козлодуй ще бъде европейска община, постигаща висок
икономически растеж и заетост, устойчиво развитие, по-добър стандарт
на живот и жизнена среда все повече съответстващи на тези от ЕС, със
запазено историческо и културно наследство
Главна цел:
Устойчиво

и

балансирано

интегрирано

развитие

на

община

Козлодуй, основано и на надеждното функциониране на АЕЦ ”Козлодуй”
като стабилизиращ фактор за българската

икономика и общината, на
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по-ефективно използване на уникалния потенциал на р. Дунав и на
разширяващо се икономическо и социално сътрудничество с европейските
региони по поречието на реката и останалите държави членки на ЕС,
насочено към осигуряване на висок жизнен стандарт

и заетост на

населението.
Стратегическа цел 1 : Постигане на устойчив растеж на местната
икономика

и

инвестиционната

активност,

при

запазване

на

съществуващите и създаване на нови устойчиви работни места в малките
и средни предприятия.
Приоритет 1: Създаване на условия за растеж и заетост, чрез
насърчаване

на

предприятия

инвестициите
за

и

подпомагане

повишаване

на

на

малки

и

средни

производителността

и

конкурентноспособността.
Приоритет 2: Развитие на ефективен и устойчив агробизнес,
основаващ се на подходящите почвено - климатични условия и традициите
на региона, насочен към достигане на европейските стандарти.
Приоритет 3: Усъвършенстване на административната среда за
насърчаване на инвестициите.
Стратегическа цел 2: Постигане интегрирано развитие на града и
прилежащите села с цел намаляване различията на местно ниво и
достигане на по-добър стандарт на живот и жизнена среда.
Приоритет 1: Подобряване (реконструкция и модернизация)

на

елементите на системите на техническата инфраструктура с оглед
повишаване качеството на предоставяните услуги.
Приоритет 2: Опазване на околната среда и устойчиво използване на
природните ресурси, осигуряващи здравословна и благоприятна среда.
Приоритет
териториално

3:

Развитие

сближаване,

на

сътрудничество

задълбочаване

на

за

европейско

партньорството

и

добросъседството за постигане на развитие.
Стратегическа цел 3 : Подобряване на

привлекателността и

качеството на живот в общината с цел постигане на устойчиво развитие
и превръщането и в европейска община.
Приоритет 1: Осигуряване на устойчива местна среда за развитите
чрез инвестиране в човешкия ресурс и социалната инфраструктура.
Приоритет

2:

По-нататъшно

подобряване

развитието

на

здравеопазването и социалните дейности, допринасящи за повишаване
качеството на живот.
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Приоритет 3: Интегриране на ромското население.
Предложените мерки обединени в

три стратегически

намерят конкретен израз с ресурсно осигуряване

насоки следва да

в Програма за реализация на

Общинския план за развитие, която е краткосрочен (едногодишен) оперативен
документ и се разработва едновременно с проекта за бюджет съгласно Закона на
общинските бюджети.
Изпълнението на целите на Общинския план за развитие в края на 2013 година
ще доведе до:
-

по-високо ниво на БВП на човек от населението от средния за областта;

-

нарастване равнището на заетост от 68.43% през 2003 година на 70%;

-

намаляване на безработицата до равнище не по-високо от 15%, при средно
за страната под 10%;

-

100% цифровизация на далекосъобщителните услуги;

-

осигуряване на непрекъснато водоподаване в населените места;

-

включване на всички населени места в общината с население над 2000 души
в мрежата за отпадни води;

-

увеличаване обхвата на населението включено в системата за събиране на
отпадъци с 41%, с което в края на периода ще достигнем 98% обхват;

-

повишаване качеството и достъпа за здравни услуги;

-

запазено културно и историческо наследство.
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І. АНАЛИЗ НА СИТУАЦИЯТА
1. ОЦЕНКА НА ПРИРОДНИТЕ ПОТЕНЦИАЛИ И ФАКТОРИ ЗА

РАЗВИТИЕ
Община Козлодуй е разположена в източната част на Северозападна България
в Дунавската низина с надморска височина 25 метра. Граничи с общините Мизия

на

изток, Хайредин на юг и Вълчедръм на запад.
Територията на общината възлиза на 285 кв. км., а релефът и е предимно
равнинен.

Според последните данни от 2003 година съотношението по видове

територия е:
-

земеделски територии – 234 037 дка ( 82.15 %);

-

горски територии – 10 191 дка ( 3.57%);

-

населени места и други урбанизирани територии – 21 765 дка (7.64%);

-

водни площи – 17 673 дка ( 6.2%);

-

територии за полезни изкопаеми и депа за отпадъци – 116 дка (0.04%);

-

територии за транспорт и инфраструктура – 1 092 дка ( 0. 4%).
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От посочените данни се вижда, че основната част от територията на Общината е
заета от земеделски земи, които са

фактор за развитието на земеделието в

общината. Много по – нисък е делът на горските и други територии.
Цялата територия е заета от черноземни почви, които са богати на хранителни
вещества. Територии със специфичен режим на ползване се намират около
водоизточниците и съоръженията за водоснабдяване и електроснабдяване.
Покрай брега на р. Дунав се простират ливадно – блатни почви. При тях се
наблюдава високо ниво на подпочвените води, което не позволява отглеждането на
земеделски култури, а само тополови и върбови насаждения.
В изследваната територия са характерни условията на умерено климатичния
пояс, което благоприятства развитието на всички растения с относителна по-малка
топлолюбивост, характерни за които са зърнените и зеленчуковите култури,
слънчогледа, захарното цвекло и др.
Водните ресурси са потенциал, които за Община Козлодуй е значителен.
В хидро – географско отношение землището на Общината спада към басейна на
р. Дунав, която е не само плавателна река, но се ползва като технологичен фактор в
експлоатацията на АЕЦ “Козлодуй”. Режимът на нетният отток е в пряка зависимост
от климатичните условия в горното и средното течение на реката.
В миналото е създадена напоителна система “Аспарухов вал”, която обхваща
около 80 х. дка земя. В момента напоителните мероприятия са спрени.
Освен р. Дунав по периферията на землището на Общината минава и р. Огоста.
Горските ресурси в Община Козлодуй са сравнително

ограничени.

По

крайбрежието на реките са разпространени влаголюбивите растителни видове –
върбови и акациеви гори, както и американските хибридни тополи.
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Община Козлодуй е бедна на полезни изкопаеми. Единствено разкрити такива са
от неруден произход – пясъците и чакълите. Има наличие на газов концентрат в
землището на с. Бутан и с. Крива бара, което може да има значение за местното
икономическо развитие, след неговото разработване от “Нефт и газ” гр. Плевен.

2. АНАЛИЗ НА ТЕНДЕНЦИИТЕ И ПРОЦЕСИТЕ В ИКОНОМИКАТА
НА ОБЩИНАТА
2.1. КАЧЕСТВЕНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ОБЩИНСКАТА ИКОНОМИКА
Структуроопределящата

дейност

е

електропроизводството,

което

е

концентрирано в “АЕЦ Козлодуй” ЕАД гр. Козлодуй с 40.43% от общото национално
електропроизводство, при спазване международните норми и изисквания за ядрена
безопасност и радиационна защита. Към 31.12.2004 година броя на работещите по
трудови правоотношения е 5219 души квалифицирана и с високо образование
работна сила, въз основа на което дружеството се явява най – големия работодател
в Общината и областта. Спрямо 2000 година заетите в дружеството са намалели с
20%. Около 3200 души или 61.31% от работещите в АЕЦ са жители на община
Козлодуй. Нивото на умения е високо, но има голяма разлика между работещите в
АЕЦ и по-малко образованата част от населението.
Броят на активните стопански единици (нефинансов сектор) на територията на
община Козлодуй през последните години постоянно нараства. Докато през 2000
година те са били 266 броя, през 2002 година те вече са 386 броя, т.е. нарастването
за две години е с 45% . Общия брой стопански единици в края на 2003 година вече
са 408.
Гъстотата на активните фирми в общината през 2000 година е 10.48 бр. на
1000 души от населението, а през 2003 година този показател е 16,35 бр. Стойността
на този показател е по-нисък от средния за страната (28.7 фирми на 1000 души), както
и от средния за областта,

което е индикатор за по-слабата предприемаческа

активност в Общината.
Нетните приходи от продажби на жител през 2002 година са достигнали 34.14 лв.,
при средна стойност на показателя за страната за същия период 10.11 лв. и за гр.
Враца – 4.89 лв./жител.
Тенденцията в последните години е нарастване на нетните приходи от продажби.
Приходите от дейността в нефинансовия сектор през 2000 година достигна
640026 х.лв., а през 2003 година

/без “АЕЦ

Козлодуй” и други отрасли

с
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конфиденциалност на данните/ те са 108315 х.лв., като най голям дял имат стопанските

единици от строителството с 45.46%, следвани от тези в търговията и ремонта с
28.27%.
В община Козлодуй нетните приходи от продажби

за 2000 година в

нефинансовия сектор са 594000 х.лв., при достигнати в края на 2003 година /без “АЕЦ
Козлодуй” и други отрасли с конфиденциалност на данните / 106 542 х.лв., където отново

най-голям дял имат

стопанските единици в строителството и в търговията. Този

показател за област Враца показва нарастване на нетните приходи от продажби. При
достигнати в края на 2000 година

1317298 х.лв., в края на 2003 година нетните

приходи са нараснали с 8.87%.
През 2003 година в община Козлодуй дълготрайните материални активи
достигнаха 16763 х.лв. /без “АЕЦ Козлодуй/, в т.ч. в:
-

строителството – 8 758 х.лв.;

-

операции с недвижимо имущество, наемодателна дейност и бизнес услуги –
5329 х.лв.;

-

търговия и ремонт – 1925 х.лв.;

-

селско и горско стопанство – 358 х.лв.
Приносът на община Козлодуй в брутния вътрешен продукт на областта и

страната е променлива величина. По брутен вътрешен продукт като цяло
Северозападният

район за планиране е на последно място в националната

икономика през 2001 година, където приносът на област Враца е 984 милиона лева,
а през 2002 година ръста е с 3.15% и
стойности са 1015 милиона лева.

в абсолютно изражение

достигнатите

През 2001 година област Враца е с брутен

вътрешен продукт на човек от населението 4 378 лв., което е с 288 лв. по високо в
сравнение с 2000 година и се нарежда на второ място след София.
Данните за община Козлодуй за 2001 година са с по - високи стойности, а
именно 6023 лв. брутен вътрешен продукт на човек от населението, което се
обуславя предимно от приноса на “АЕЦ Козлодуй”. Водеща

по брутен вътрешен

продукт, община Козлодуй изцяло зависи от електропроизводството.
Отделните сфери на икономическата дейност се характеризират с различна
интензивност на развитие през разглеждания период. Брутната добавена стойност е
основен показател за развитието на отраслите. Отчетените стойности на показателя
Брутна добавена стойност по текущи цени за 2001 година нареждат Северозападния
район за планиране на последно място сред шестте района за планиране в България.
За периода 2000-2002 година по този показател област Враца показва спад от 2.79%
или от 921 милиона лева на 896 милиона лева. В областта скокообразно нарастват
стойностите на брутната добавена стойност за сектор “Услуги” и спад в секторите
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“Аграрен” и “Индустрия”. (За община Козлодуй няма статистически данни по този
показател).

Производителността на труда измерена като съотношение между Брутната
добавена стойност и брой заети лица на територията на област Враца за 2000 година
е 18556 лв. на един зает, при достигната такава през 2002 година 18632 лв. на един
зает. Източник на ръст на производителността на труда е промяната на заетостта,
т.е. тя се увеличава толкова бързо, колкото съществено се променят работните
места. В случая работните места на територията на областта

през 2002 година

намаляват със 1546 броя, но производителността на труда нараства с 76 лв. на един
зает.
Изводът, който можем да направим е, че използването на съвременни
технологии и оборудване и висококвалифициран персонал в предприятията е основна
предпоставка за по-висока производителност. Тази тенденция важи и за икономиката
на община Козлодуй, като част от областната такава.
Рентабилността на общинската икономика е критерии, отразяващ

ефекта

(доходността) от дейността на стопанските единици. През 2000 година фирмите в
община Козлодуй са реализирали оперативна рентабилност със стойност 1,14 %, а
през 2003 година този коефициент нараства до 2,09 % (??? ??????????? ?? ??????????? ??
???????????? ?? ?? ????? ? ??????? ??????? ?? “??? ????????” ??? ? ????? ??????? ?
????????????????

??

??????? ).

Повишаването

на

коефициента

на

оперативна

рентабилност показва, че финансовото състояние на стопанските единици е
задоволително и те реализират положителен финансов резултат.
В Общината са регистрирани 7 броя дружества с общинско участие:
-

“СКД” ЕООД – Козлодуй – с основен предмет на дейност поддържане на
чистота, озеленяване и транспортна дейност;

-

“ЖС – 74” ЕООД – строителна дейност, където са приватизирани обособени
части от капитала на дружеството;

-

ЕООД “Изграждане на Общината” - инвеститорски контрол на обекти от
капиталното строителство, финансирани чрез бюджета на община Козлодуй;

-

ЕООД “Общинска аптека” – продажба на лекарства;

-

Медицински център 1 “ ЕООД гр. Козлодуй – извън болнична помощ;

-

“ Стоматологичен център” ЕООД гр. Козлодуй;

-

Многопрофилна болница за активно лечение “Св.Иван Рилски” ЕООД.

В областта на строителството основен дял заемат дейностите свързани с
инвестиционните проекти. Няколко са строителните фирми, като: “Енемона” АД,
“Хидрострой комплект” АД, СД ”Региана”,

“ГБС – Енергостроймонтаж”

АД,

“Енергомонтаж” АД, “Енергостроймонтаж – Плевен” АД - клон Козлодуй, фирма
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“Дуним”, ЕТ “Стромет”, ЕТ “Сизол”, “Заводски строежи” АД, “Атоменергостройпрогрес”
ЕАД и др., които с помощта на АЕЦ и на общината (работейки на обекти , финансирани
от тях) участват в изграждането на икономическият облик на общината.
Изводи:
- С евентуалното закриване на част от мощностите на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД,
община Козлодуй ще изостане драстично, което води и до изоставянето на целия
Северозападен район за планиране, ако не се вземат мерки за повишаване на
икономическата активност

на общината. Трябва да се приложат нови мерки за

индустриално развитие с по-висока добавена стойност.

Селско стопанство
Общината разполага със значителни ресурси за развитие на земеделието.
Стопанисваната земя в общината представлява 20% от общата и територия, а
обработваемата земя – 82%. Възстановена е

собствеността

върху

цялата

земеделска земя. Обработваемата земя е 217 829 дка. Значителен е делът на
нивите – 209 495. Горските територии са в размер на 10 191 дка.
Поземлен фонд 2004 година
Населено място

Общ
фонд

поземлен
дка

Обработваема земя,
дка
общо

ч.сектор

Необработваема
земя
дка

гр.Козлодуй

78 053

74 259

74 259

3 794

с.Хърлец

36 682

32 888

32 888

3 794

с.Гложене

47 057

43 967

43 967

3 090

с.Бутан

57 889

54 060

54 060

3 829

с.Крива бара

14 356

12 654

12 654

1 702

общо

234 037

217 829

217 829

16 208

Данните за земеделска земя на един жител от 9.35 дка подреждат община Козлодуй на
осмо място в Област Враца

със средна стойност от 10.3 дка. Тези данни

характеризират допълнително моментното състояние на отрасъла.

Растениевъдството е съсредоточено в 4 броя кооперации, в гр. Козлодуй - 1бр., с.
Хърлец - 1бр, с. Бутан – 1бр и с. Крива бара - 1бр, с

22270 дка обработваема земя.

Основните култури, отглеждани в общината са пшеница, ечемик, царевица,
слънчоглед, тютюн и заемат приблизително 27.30% от обработваемата земя.
Добивите от пшеница обаче са много под средните за страната. Предимно
частния сектор в общината отглежда лозя, картофи, също така е развито и

- 13 -

зеленчукопроизводството – пипер, домати, фасул и др.

Основни култури – площи (2004 г.)
Населено
място

Пшеница
дка

Ечемик Рапица Слънчо
дка
дка
глед-дка

гр.Козлодуй

3 600

550

с.Хърлец

8 400

1 300

с.Гложене

4 600

с.Бутан
с.Крива бара
Общо:

Овес
дка

Царевица
дка

Общо
дка

3 017

636

1 416

9 219

7 400

292

1740

22 132

2 200

4 160

179

2 400

13 539

2 200

659

1 282

1 320

5 874

11 335

600

100

140

8

2 400

3 248

19 400

4 809

15 999

2 435

13 830

59 473

3 000

3 000

Основни култури в % спрямо обработваемата земя
Населено
място

Пшеница
%

Ечемик
%

гр.Козлодуй

4.85

0.74

с.Хърлец

25.54

3.95

с.Гложене

10.46

с.Бутан

Рапица
%

Слънчо
глед -%

Овес
%

Царевица
%

Общо
%

4.06

0.86

1.91

12.4

22.50

0.88

5.29

67.29

5.0

9.46

0.40

5.46

30.79

4.07

1.22

2.37

2.44

10.9

20.97

с.Крива бара

4.74

0.79

1.10

0.06

18.97

25.66

Общо:

8.90

2.21

7.34

1.12

6.35

27.3

9.12

Основни култури в % спрямо обрабтваемата земя
70
60
50
Козлодуй
40
Хърлец
30
Гложене
20

Бутан

общо

царевица

овес

слънчоглед

рапица

ечемик

0

пшеница

10

Данните показват, че в общината е характерно изключително

Крива
бара
общо

разпокъсано

растениевъдно производство и спада в производството на зърнените култури се
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дължи предимно на ниската ефективност. Като цяло причината за незадоволителното
равнище на аграрната икономика на територията на общината са ниските добиви и
високия размер на производствените разходи.
От друга страна тук са и основните лостове за подобряването на неговата
ефективност, чрез окрупняване на земеделските стопанства и въвеждане на
съвременни методи за обработка на земята.
Основните

животновъдни

отрасли

са

говедовъдство,

овцевъдство,

козевъдство и отглеждане на птици.
Животновъдството е съсредоточено предимно в частния сектор, като
производството е предназначено за самозадоволяване на населението.
Брой селскостопански животни ( 2004 г.)
Населено
място
гр.Козлодуй
с.Хърлец
с.Гложене
с.Бутан
с.Крива бара

говеда

овце

кози

свине

Птици

143
177
148
550
110

1000
681
1009
1900
200

275
123
171
300
30

349
549
285
350
71

40 000
5 000
9 112
7 000
1 800

Броят на регистрираните земеделски производители е 182.
Ветеринарното обслужване на територията на общината се извършва от
Районната ветеринарна лечебница в Козлодуй, ветеринарните участъци в с. Гложене,
Бутан, които обслужват и четирите населени места. В гр. Козлодуй се намира и
районния Държавен ветеринарно медицински контрол.
Регистрираната земеделска техника на територията на общината е както
следва: комбайни -35 бр., косачки – 4 бр., трактори-87 бр., тракторни ремаркета -36
бр. и прикачен инвентар – 150 бр. Почти всичката техника е закупена втора употреба.
Основната част от използваното оборудване е на възраст над 14 години.
Поради трудния достъп до кредити, подмяната на остарялото оборудване
е почти невъзможна.
В

преобладаващата

част

от

стопанствата

работят

членове

на

семействата.
Земеделските
управленчески

опит.

производители
Те слабо

в

ползват

общината

не

разполагат

информацията,

с

предоставяна

добър
чрез

бюлетините на Министерството на земеделието. Личните контакти все още са
основен източник на информация. Рядко се ползват и услугите на Национална
система за съвети в земеделието.
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Значителна част от земеделските стопанства реализират продукцията си
чрез случайни прекупвачи и не членуват в кооперации. Висок процент от тях са
запознати с програма САПАРД, но не могат да кандидатстват поради сложната
процедура и наличието на много условия, както и липсата на първоначален
капитал.
Последният нормативен акт, свързан с комасацията на земеделските земи,
като фактор за модерно земеделие е Законът за кадастъра и комасацията от 1941
година. В настоящият момент такъв закон в България няма и уедряването на
земеделските земи се извършва чрез свободно изразено желание от страна на
собствениците. В тази

връзка

по инициатива на ръководството на Общината и

Министерството на земеделието и горите в с. Хърлец

се изпълнява проект

“Комасация по споразумение в България” подкрепен от правителството на Кралство
Нидерландия и международния отдел на Агенцията по кадастър и обществени
регистри на Нидерландия

и проект “Консултантски услуги на пилотен проект за

комасация на земеделски земи”. Изработен е първият проекто-план за комасация на
землището в

с. Хърлец, който е приет от комисия назначена от Министъра на

земеделието и горите, разгледан е от собствениците на земеделски земи. Предстои
изработване на втория проекто комасационен план след направените възражения,
което може да стане до края на 2005 година. Това е крупно за Общината постижение
(само за сведение ще посочим, че план за комасация в Република България се
изработва само на две места - с. Ботево, Ямболско и с. Априт, област Добрич) .
Рибарство и аквакултури
На територията на общината съществуват два водоема – в гр. Козлодуй язовир
“Шишманов вал”, собственост на “Напоителни системи” ЕАД Враца и

язовир в с.

Бутан стопанисван от ЕТ “Терзийски” – Димо Иванов”, който се използва за риболов.
Наличните водоеми представляват база за организиране на активен риболовен
туризъм.
Риболовна дейност се извършва и в гр. Козлодуй в р.Дунав от рибари снабдени
с разрешителни за стопански риболов.
Поливният държавен хидромелиоративен фонд се поддържа и експлоатира от
“Напоителни системи “ЕАД гр. Враца. На територията на общината годните площи за
напояване представляват 29 723 дка, като водопозвателите са само трима и
напояваната от тях земя е само 760 дка. Реално годен за използване е канал М1 , а
М2 е вече негоден.
Основният проблем на поливното земеделие е ниският процент на реално
напояваните площи, намаленото търсене на вода от водоползвателите и лошото
техническо състояние на съоръженията.

- 16 -

Община Козлодуй има отличен потенциал за развитие на селското стопанство и
може да бъде център за инвестиции в дейности свързани с хранително-вкусовата
промишленост, но сега се обработва едва 20% от земята. В това отношение добри
възможности предлага идейният проект за изграждане на “Оранжериен комплекс за
целогодишно отглеждане на цветя с използване на върхови технологии”, за което
Общината кандидатства с проект за ползване на средства
преодоляване на

социалните

от фондовете за

последици от предсрочното

извеждане

на

енергоблокове на АЕЦ ”Козлодуй”. За целта има възможност да предоставим над 80
дка

земя в зоната на старата оранжерия. Изградена е и техническата

инфраструктура (вода, път, електричество и топлопровод), чакаме само интересът на
бизнеса.
Изводи:
-

Основните проблеми пред развитието на земеделието в общината са
разпокъсаната собственост

на

земята,

остарялото

оборудване,

недостатъчни инвестиции и нови технологии, значително намаляване на
поливните площи и липсата на пазари за селскостопанска продукция;
-

Климатичните и почвените условия в общината са благоприятни за
развитието на растениевъдството и животновъдството. Този потенциал в
момента се използва в изключително ниска степен;

-

Използване на възможностите произтичащи от членството на България в ЕС
за

подкрепа и разнообразяване развитието на дейности в сферата на

агробизнеса.
Делът на частния сектор в отрасъл “Търговия и ремонт” бележи ръст с 78
броя стопански единици спрямо 2000 година, когато

157 стопански единици

извършват тази дейност. В този сектор приходите от дейността за 2003 година (30619
х.лв.) представляват 28.26% от общите приходи от дейности на стопанските единици
за цялата община (без “АЕЦ Козлодуй и други отрасли с конфиденциалност на данните) , а
делът на нетните приходи от продажби през същият период (30192 хлв.) е 28.34%.
Спрямо 2000 година по тези показатели се наблюдава ръст, който е в размер на
41.33% за приходите от дейността, а за нетните приходи от продажби той е 41.84%.
На територията на гр.Козлодуй работят 8 бр. търговски банки, от които 4 клонове
– “ДЗИ банка”, “ОББ”, Банка “ДСК”, “Сибанк”, “Корпоративна търговска банка” и 3 бр.
представителства на Пощенска Банка, ТБ “Биохим” и ЦКБ. Осъществяват дейност и
11 броя застрахователни дружества и компании като: ДЗИ, “Орел” АД, ”Армеец”,
“Алианц България”, “Левски Спартак” и др.
От казаното до тук може да се направи основния извод, че малкият и
среден бизнес ще бъде гръбнака на общинската икономика, развиваща се на
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база познанието, но вниманието и инвестициите трябва да се насочат
към развитието на производствени и нови иновационни отрасли единственият път към икономическата мощ и стабилност и на тази
основа – повишаване на заетостта.
2.2. СЪВРЕМЕННОСТ НА ТЕХНИКАТА И ТЕХНОЛОГИИТЕ
Проучванията показват, че технико – технологично равнище на общинската
икономика следва общите тенденции и характеристики на националната икономика,
което по общо мнение не е прогресивно и не отговаря на съвременните изисквания.
Основната маса активи са вече морално остарели.
Основните изводи, които можем да направим са следните:
-

преобладаваща част от техниката и активите са морално остарели и
амортизирани за всички фирми без АЕЦ и някои частни фирми;

-

има различие в използването на съвременните технологии, което води до
различна производителност, а от там и въздействието което имат за
икономическия растеж;

-

малка част от оборудването, главно в частните фирми (хлебопроизводство,
автомонтьорство и сервиз, сладкарство и др.) може да се оцени като ново
или сравнително ново;

-

техниката и технологията в АЕЦ Козлодуй отговаря

на

водещите

международни стандарти и изисквания за безопасност и надеждност.
За да се осигури динамичен устойчив икономически растеж на общинската икономика
в периода2007-2013 г. е необходимо да се създадат механизми за подпомагане
технологичното развитие на МСП, които ще засилят тяхната конкурентноспособност и
пазарна устойчивост. Насърчаването на използването

на

информационни и

комуникационни технологии, също е фактор за успешно развитие на МСП.
2.3. СТЕПЕН НА КОНЦЕНТРАЦИЯ И СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКАТА
ИКОНОМИКА
Козлодуйската общинска икономика се характеризира
стопанските

браншове

–

електроенергия,

селско

с разнообразие на

стопанство,

преработваща

промишленост, строителство, търговия и ремонт, хотели и ресторанти, транспорт и
съобщения, операции с недвижимо имущество и бизнесуслуги, държавно управление,
здравеопазване и социални дейности и др. Според типа, те се определят като
икономика от промишлено – аграрен тип, тъй като по обем промишленото
производство

преобладава, по –

точно

производство

и разпределение

на

електроенергия. От друга страна община Козлодуй се нарежда сред 20-те общини с
най-високи показатели индустриален тип община където влизат съставните показатели
за: средна работна заплата, нетните приходи от продажби, емисиите от вредни
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вещества от индустриални горивни и производствени процеси - серни окиси,
образувани производствени неопасни отпадъци, делът на данъчните приходи и брутен
вътрешен продукт на човек от населението.
Отрасълът, където се създава по-голямата част от брутната добавена
стойност в общината, е този където функционира най-голямата фирма от
енергетиката, и където се произвежда в различни периоди, не по-малко от 40.43% от
електропроизводството в страната. То е съсредоточено в “АЕЦ Козлодуй” ЕАД,
която осъществява безопасно, ефективно и екологично чисто производство на
електроенергия, в съответствие с националните и международни изисквания, при
гарантирано качество и надеждност, за постигане на икономическо развитие

на

страната и на региона.
Относно специализацията на района може да се каже, че тя не е рязко изразена,
ако не се има в предвид казаното за концентрацията. В Общината се произвеждат
продукти задоволяващи основни лични и обществени потребности.
По отношение на земеделските продукти, специализация се проявява при
производството на зърнените култури (пшеница, царевица, слънчоглед и др.).
Изводи:
Общинската икономика е зависима от електропроизводството. За да се
преодолее тази зависимост е необходимо осигуряването на условия

за

развитие на нови икономически дейности, водещи към растеж и заетост.
2.4. МАЛЪК, СРЕДЕН БИЗНЕС – УЧАСТИЕ В ИКОНОМИКАТА
Състоянието на бизнеса в община Козлодуй отразява националната картина, но
е усложнена и от отдалечеността на Общината и факта, че Козлодуй на практика е
град с една фирма. Около 96.81% от активните стопански единици на територията на
община Козлодуй през 2003 година са малки и средни предприятия, а сред тях
преобладават микро фирмите с брой на заетите лица до 10 души – близо 94.68%,
които имат и ниска производителност на труда. Делът на големите фирми в общия
брой предприятия в общината е под 2.5%.
Данните показват, че микро, малките и средни предприятия в община Козлодуй
се развиват по-добре, защото има работеща икономика, но от тях не може да се
очаква да компенсират липсата на силна икономика след затварянето на някои
енергоблокове на АЕЦ Козлодуй.
В област Враца делът на малките и средни предприятия е 99,58% от общия
брой предприятия, като преобладават предприятията с персонал до 10 човека - 91.20
%.
Повече от половината от активните стопански единици в Общината (57.60%
през 2003 година) функционират в сферата на търговията, а 9.56% са хотели и
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ресторанти. Не е малък и броят на

стопанските

единици от строителството в

общината - 7,35%, като 73.33% от тях са микро и малки по размер.
Структура на активните фирми по размер ( 2000-2003 година)
2000

(1)
%

2003

брой

%

брой

%

2003:2000

266

100

408

100

153.4

Микро до 10 заети

244

91.7

374

91.67

153.3

Малки от 11 до 50 заети

11

4.1

21

5.15

190.2

Средни от 51 до 100 заети

4

1.5

4

0.98

-

Междинна група от 101 до 250

5

1.9

5

1.22

-

Големи с над 250 заети

2

0.8

4

0.98

200

Общо

(1)

(1) По информация на Териториално статистическо бюро- Враца

Структура на активните фирми по размер

500

2003 година
2000 година

0
до 10
заети

от 11 от 51 от 101 над 250 общо
до 50 до 100 до 250 заети
заети заети заети

2000 година
2003 година

В сферата на хлебопроизводството и сладкарството фирмите в община Козлодуй

разполагат със собствено оборудване / машини и в повечето случаи то е

ново.

Половината от тях са прибавили нови продукти към продуктовите си линии, а 30 % са
разширили помещенията си и са повишили качеството на продукцията и услугите,
поради технологични подобрения и управленски решения. Малкият размер на бизнеса
определя и ориентацията му към обслужване на местният пазар.
Достъпът до външно финансиране е проблематичен в общината, както и
навсякъде другаде в страната, особено за малките фирми. Предприемачите срещат
редица трудности при кандидатстване за банкови кредити - дълги и утежнени банкови
процедури, високи лихви по кредитите, невъзможност да осигурят банкова гаранция.
От друга страна, основните причини за неполучаване на банкови кредити са свързани
с несигурните пазарни условия и с недостатъчния собствен принос за банковата
гаранция.
Квалификацията и мотивацията на човешките ресурси е важен фактор за
устойчивата конкурентноспособност на местните фирми. Ето защо, наличието на
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работна сила със специализирани познания и умения е от особено значение за
развитието и растежа на фирмите.
Липсата на пазари, свиването на пазарното търсене, силната конкуренция и
ниската покупателна способност на част от населението, което след затваряне на ІІІ и
ІV енергоблокове на АЕЦ “Козлодуй” ще нарасне, са трите основни проблема, които
са пречка за дейността на местните предприемачи.
Стартиращият до края на 2005 година “Бизнес център”

в гр. Козлодуй,

финансиран от Министерството на търговията и промишлеността на Великобритания,
със решаващото съдействие и помощ на община Козлодуй в рамките на Програмата
“JOBS” на Министерството на труда и социалната политика, ще предостави условия и
възможности на микро и малките предприемачи, както и на стартиращите такива за
организиране и развитие на техния бизнес, за разширяване на дейността и разкриване
на допълнителни работни места, чрез получаване на разнообразна техническа помощ
и достъп до финансиране.
Голямата задача и предизвикателство към ръководството на Общината е не
само създаване на условия за участие на фирмите и други частни предприемачи в
изграждането на пазарната икономика, а и осигуряване на допълнителни инвестиции –
местни и чуждестранни. Създаването на повече възможности за предприемачите и
откриването на нови работни места има голямо значение за икономическия растеж на
общинската икономика.
Изводи:
-

Стратегиите за развитие на МСП имат краткосрочен ефект и не вземат под
внимание възможностите и рисковете, свързани с членството на България в
Европейския съюз;

-

Имат недостатъчен интерес към различните форми на обучение и
квалификация;

-

Обучението на човешките ресурси не е сред популярните методи за
повишаване на конкурентността;

-

Ценовата им конкуренция е основна стратегия, което ги обрича на пазари с
ниски изисквания и силна конкуренция;

-

Информацията за тенденциите на съответния пазар е ограничена и се
набира главно от лични контакти и впечатления;

-

МСП в общината имат ограничени възможности за

инвестиции в

технологично обновяване и развитие на иновации и нови пазарни продукти,
въпреки позитивната им нагласа в тази посока;
-

Много малко се прави от страна на държавните органи, министерства и
ведомства по преодоляване на социалните последици от предсрочното
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извеждане на енергоблокове извън АЕЦ “Козлодуй”.
2.5.

ЗАВИСИМОСТ

ОТ

МЕСТНИ

И

ВЪНШНИ

СУРОВИНИ,

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ, СТЕПЕН НА РИСК
В стоковия обмен взаимоотношенията са слаби и едностранчиви.

По

обяснителни причини индивидуалните (личните) потребности в селата са изменени в
посока на самозадоволяване. Обратно, към селата

се насочват определени

промишлени стоки и то главно по пътя на частната търговия от градски и селски
фирми.
Слабите икономически връзки се дължат и на причини от субективен характер.
Търговците предпочитат да продават в райони, където населението е с по – добра
платежоспособност.
От външни източници икономиката е повече зависима

по отношение на

строителните материали (цимент, дървен материал), горива и др.
Фирмите в Общината се характеризират с голяма диверсификация на
предлаганите стоки по асортимент и номенклатура. По – голяма част от тях са
потребителски стоки, които се произвеждат и доставят от други райони, главно,
където са разположени и функционират тържища.
Точно обратното може да се каже относно произвежданите в рамките на
Общината стоки и услуги, а именно, че повечето фирми се насочват към идентични
производства и дейности – търговия, ресторантьорство, ремонтна дейност, битови
услуги, строително – монтажни услуги. Факторите за подобен подход и структура на
пазара са обясними: малки инвестиции, безработица, бърза обращаемост и печалба,
липса на платежоспособно търсене, липса на рискова инициативност и др.
От направения обстоен анализ на общинската икономика според
представените данни могат да се направят много други изводи и съждения.
Те ще фокусират все в една посока, а именно, че всички активни стопански
единици

се намират във висока рискова ситуация, включително “АЕЦ

Козлодуй” ЕАД имайки в предвид затворените вече два енергоблока и
предстоящото затваряне на ІІІ и ІV енергоблокове.
АЕЦ “Козлодуй” е един символ на техническите постижения и възможност на
страната

ни

да

заеме

челно

място

в

енергийния

свят.

Там

работят

висококвалифицирани мениджъри, инженери и техници, които се очаква да бъдат
засегнати от предсрочното извеждане от експлоатация на енергоблоковете. Рискът
да ги загубим е голям, защото освен електропроизводството, другата характерна
черта на местната икономика е селското стопанство и това ще затрудни усилията ни
за продуктивна заетост на хората загубили работата си.
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Бъдещата заетост в АЕЦ “Козлодуй” е от жизнена важност не само за гр.
Козлодуй и общината, но и за целия Северозападен район за планиране, в границите
на който не бива да се допуска да има още един район

в индустриален упадък,

какъвто може да се окаже и община Козлодуй.
Няма инвестиция, която да гарантира сигурен, безрисков успех на дадено
делово начинание. Дори и най – ефективния анализ не е в състояние да елиминира
вероятностния характер на основните параметри в местния бизнес – очаквано
търсене, равнище на цени, стабилност на макро и микро – икономическата среда,
конкуренция и други колебания на пазарната конюнктура. Голямата степен на риска се
доказва и с ниската степен на реализация и слабата търговска активност на
предприятията от всички сфери.
Извод: Общинската икономика не може да разчита на стабилизиране без
централизирани

инвестиции и

изпълнение

на

централизирани

програми.

За

оздравяване и стабилизиране на местната икономика е необходимо пълноценно
използване на съществуващите ресурси, както и привличане на външни за общината
(държавни и чужди) инвестиции, с цел организиране на производства и развиване на
икономика на база познанието, реализиране и развитие на нови иновационни проекти.
2.6. ЗАЕТОСТ
Икономическата реализация на работната сила в Общината се осъществява в
рамките на следните случаи: заетост при голям работодател, заетост в средно
предприятие и заетост при дребен предприемач и самонаетост. В следващите години
ще намалява значимостта на големите работодатели (с изключение на периодите на
изграждане на инфраструктурни проекти) и ще се увеличава ролята на средните и
дребните работодатели. Самонаетостта

и заетостта в семейното стопанство ще

играят ролята на допълнителна заетост.
Основната част от заетите в нефинансовия сектор на икономиката на община
Козлодуй работят в енергетиката и строителството. Към края на 2000 година заетите
в предприятията от нефинансовия сектор на икономиката на общината са били 10173
броя или 91.77% от икономически активните лица, а 2003 година те са се увеличили с
797 броя и са достигнали нивото от 10970 броя или 91.20%. Докато през 2000 година
икономически активните лица са били 11085 броя, то през 2003 година те са вече
11831 броя. Наетите лица по трудово или служебно правоотношение

в частния

сектор през 2000 година са 1806 броя, докато през 2003 година те нарастват с
24.47% или в абсолютен размер достигат 2248 броя, като по отрасли най голям дял
заемат работещите в строителството,
стопанство.
Заетост по отрасли

следвани от заетите в селското и горско
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Отрасъл

към м.XII 2000г.

към м.XII 2003г.

Селско и горско стопанство
Преработваща промишленост
Строителство
Търговия, ремонт и техническо обслужване
Хотели и ресторанти
Транспорт и съобщения
Финансово посредничество
Операции с недвижимо имущество
Държавно управление, отбрана ЗОО
Образование
Здравеопазване и соц. дейности
Други дейности обслужващи обществото и
личността
Общо:

141
71
1587
159
15
89
47
146
629
389
87

85
938
1953
322
63
105
41
93
242
634
361
575

10173

10970

Коефициентът на заетост в края на 2003 година, отразяващ съотношението
между брой заети и населението на Общината на 15 и повече години е 68.43%, при
средна стойност за страната от 42.3%.
Средната заетост на една фирма в община Козлодуй в края на 2000 година е
около

38 души, при действащи 266 фирми. През 2003 година данните показват

намаляване на средната заетост на една фирма – около 22 души. Тази величина е
относително висока в сравнение с повечето от останалите региони в страната. Това
се дължи на изключително голямата тежест на големите фирми от енергетиката и
строителството в общинската икономика.
В отраслите където са регистрирани повечето от активните фирми в региона
средната заетост е почти постоянна през годините. Така общия профил на
икономиката в общината през 2003 година може да се очертае като множество от
микрофирми – 374 броя,

които осигуряват заетост на своя собственик и някои

членове от семейството му.
Селското стопанство сега няма особено значение за икономиката на общината и
не играе роля за хората при евентуална загуба на работа в другите отрасли на
икономиката, поради факта, че в по-голямата си част земята пустее и едва около
30% от нея се обработва. Големите фирми в Община Козлодуй са 4 и са малко на
брой, но имат изключително голямо значение върху динамиката на икономическите
показатели.
“АЕЦ Козлодуй” ЕАД играе определяща роля в икономиката на региона и
същевременно тя пряко участва и в извеждането на България от бедността. Освен
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това АЕЦ е основният работодател в община Козлодуй, осигуряващ заетост на
квалифицирана работна сила, където

около 34%

от работещите са с висше

образование и 61% със средно професионално и средно общо образование.
Изводи:
За последните

-

три години се наблюдава тенденция на нарастване на

заетостта.
Равнището на

-

икономическото

заетостта е един обективен критерии за състоянието на
развитие

на

общината.

Очакваното

извеждане

от

експлоатация на ІІІ и ІV енергоблокове на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД ще доведе до
освобождаване на квалифицирана работна ръка и намаляване коефициента
на заетост.
Във връзка с това е необходимо предприемането на мерки за осигуряване

-

на устойчива заетост и нарастване на икономическата активност.

2.7. ОБЩИНСКИ БЮДЖЕТ
Бюджет/години
Всичко приходи
Вноски в ЦБ за текущата
година
Субсидия

2000

2001
7 618 470

2002
7 924 250

- 6 550 000 - 16 968 751

2003

2004

9 979 207

9 130 350

9 068 033

- 3 926 425

-

-

-

-

-

+1 122 002

+5 190 050

Бюджетни приходи –
собствени

1 009 505

1 406 161

2 816 897

2 738 914

2 896 630

- ??????? ? ???????? ?
???????? ????????

13 199 853

23 153 871

11 677 707

4 739 532

4 892 214

? ?.?. ??????? ? ????????
????????

399 373

460 951

651 586

707 895

688 483

- ?????????

310 169

476 851

693 370

481 097

596 390

- ?????????

336 972

428 529

463 581

987 809

1 002 403

46 294

81 9991

- 400 967

249 988

- 21 050

- ?????

- 24 751

283 400

-

-

-

- ????????????

346 109

358 564

351 224

649 233

37 965

Извънбюджетна сметка

364 415

598 732

318 611

29 704

- ???????? ???????

Приходи от :
- ???????

27 670

49 046

- ??????? ???????? ????????

34 655

10 925

- ????? ?????? ????

2 824

2 993

4 767

5 319

5 407

- ?????? ? ???????

37 431

36 902

43 908

32 153

37 342

- ?????

34 688

43 005

296 756

17 486

25 851

- ??????? ?? ???????? ??
???????? ?????????

104 949

71 437

160 202

220 967

272 007

- ??????? ?? ???????????

168 916

359 065

231 806

201 007

226 454

7 380

13 967

12 065

1 274 024

1 243 602

1 307 933

- ????? ????????? ???????
- ?????? ????????

144 624

259 907
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20 866

14 012

9 936

18 337

27 688

- ?????? ???????

65 650

117 357

95 927

112 234

138 103

9 347

10 498

23 965

39 489

22 407

20 837

30 034

43 640

64 063

61 952

304 679

324 020

393 468

415 196

416 286

- ????? ????? ????????
????????

74 508

76 675

112 714

135 034

131 510

- ????? ???????

20 186

60 256

29 298

41 512

58 690

30 792

102 928

116 153

81 950

- ?????????? ??????
- ??????????????? ??????
Приходи от данъци:
- ????? ????? ???????? ????

- ????? ?????
- ????? ???????

4 413

- ?????

8 765

46

Разходи по функции

7 618 470

7 916 950

9 979 207

9 130 350

9 068 033

- ???????????

2 145 538

2 787 960

3 397 264

3 647 147

3 982 599

- ??????????????

1 459 348

1 058 206

1 551 979

1 163 033

560 217

- ?????

3 432 215

3 101 654

3 968 536

3 179 573

3 264 327

556 141

779 120

818 016

900 801

963 806

25 228

190 010

243 412

239 796

297 084

Структура на разходите

7 618 470

7 916 950

9 979 207

9 130 350

9 068 033

- ??????

6 981 070

7 558 950

9 585 007

8 353 464

8 286 684

637 400

358 000

394 200

776 886

781 349

- ??????????
- ???????

- ?????????????

Основните резултати от финансовите параметри по Бюджета на Общината
показват, че приходите, върху които общината има реални и пълни правомощия не се
покриват със собствени приходи. Собствените приходи съгласно чл.6, ал.1, т.1 от
Закона за държавния бюджет съставляват 31.94% от общата сума на общинските
приходи

през 2004 година, от които

данъци

7.59%, такси 17.77% и неданъчни

приходи (те не представляват постоянен и предвидим общински приход) - 6.57%.
Понастоящем в общината постъпват 4 местни данъка, 8-9 вида такси и 3-4 основни
вида неданъчни приходи, структурата им като относително тегло към собствените
приходи за периода 2000-2004 година е дадена в следната таблица:
Дял на собствените

2000

2001

2002

2003

2004

приходи ( в % )
Местни данъци

39.6

32.8

23.1

25.8

23.8

Местни такси

29.7

33.3

52.3

56.6

55.6

Неданъчни приходи

30.7

33.9

24.6

17.6

20.6

Общо

100

100

100

100

100
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Промяната в структурата на собствените приходи ясно показва степента на
правомощията на община Козлодуй върху приходната и база.
През 2004 година

делът собствените приходи реализира прираст от 18.7

пункта спрямо 2000 година.

Извода е, че собствените приходи са увеличили

съществено дела си.
Характеристиките на данъчните общински приходи през анализираният период
показват, че по същество

те продължават да бъдат държавни данъци, и не са

типични общински освен, че постъпват в бюджета на общината. Делът на приходите
от данък върху недвижим имот през 2004 година от общият размер на приходите от
данъци, показва намаление спрямо този през 2000 година с 15.8 пункта. И като цяло
относителният дял на приходите от данъци в размера на собствените приходи също
показват намаление с 15.8 пункта спрямо 2000 година.
В областта на таксите през 2002 година общините в Република България
получиха всички правомощия за тяхното определяне, облекчения, основа и др. Това
ясно проличава от получените резултати през 2004 година, където ръста

спрямо

2002 година е 9 .5% или относителният им дял в собствените приходи нараства с 3.4
пункта.
В заключение можем да кажем, че приходите, върху които общината има
правомощия, се свежда до 24% от общите приходи (76% от собствените приходи).
По отношение на разходите за местните дейности и за делегираните дейности
общината има правомощие само да управлява, администрира местните услуги, а по
отношение на делегираните услуги тя има ограничени правомощия. Разделението на
предоставяните общински услуги на две групи стана с бюджетната 2003 година, т.е.
за тези две години делът на пълните местни правомощия върху разпределението и
управлението на общинските разходи нараства
година.

от 47.3% до

49.9% през 2004

- 27 -

Ръстът на общинските разходи на 1 жител

през 2004 година спрямо 2000

година показва нарастване с 21.88 %( тук не е отразена инфлацията) или докато през
2000 година за всеки жител на общината са изразходвани 300.26 лв. от общинския
бюджет, то през 2004 тези разходи вече са 365.96 лв.
С най-голям относителен дял

43.92% от общите разходи

по бюджета на

общината през 2004 година са тези дадени в образованието.
Ефективността на предоставяните услуги от общината се измерва с някой
основни финансови и натурални показатели: административни разходи на 1 жител,
разходи на 1 ученик, ученици на 1 зает, разходи за едно място в ДСП, осветление на
1 жител, сметосъбиране на 1 жител.
Резултатите

за община Козлодуй в края на 2003 година дават следната

информация, съпоставени със средните за страната в лева:
???.?-?? ?? ??????? ?? ??????? ?? 1 ????.??
1 ?.

1??????

????

1?????

???????
? ??????????

???
?????? ?? ????????
?????? ?? ???. ????????

?? ????.

?? 1 ?.

??????? ?? 1
?.

31.8

699.9

9.4

758.1

5.5

20.2

36.09

609.9

10.3

732,2

6.6

22.7

Делът на общинските инвестиции в общинския бюджет е показател, който се
характеризира с най-голяма непостоянност през последните години. През 2000 година
то е 8.37%, а през 2004 година той достигна 8.62%, т.е. през 2004 година общината
постигна нивото на инвестициите си от 2000 година. Основните източните

за

финансиране на общинските инвестиции през тези пет години бяха целева субсидия от
Републиканския бюджет, приходите от продажби и най вече от другите собствени
приходи, което е значимо за общината постижение . Делът на всеки от тях варира,
като най-малък дял заема субсидията от републиканския бюджет - 11.77%. След 2002
година се получават и допълнителни средства

извън посочените и

по проект

“Красива България”, ФАР, Социалноинвестциионния фонд и др.
Общинската задлъжнялост това е дефицитът отнесен към общинските приходи
дава представа за тежестта , която има дефицита в общинския бюджет. При средно
равнище за страната по този показател от 2.5% за общини, които имат дефицитни
бюджети през 2003 година, община Козлодуй от 4.54% през 2000 година достига
0.42% през 2004 година, което е едно значимо постижение.
Основните изводи от анализа и тенденциите в областта на финансовите
параметри се свеждат до следното:
-

??

общинският бюджет се характеризира

със постоянна тенденция на
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стабилност. Необходимо е обаче, по-сериозна държавна подкрепа и
децентрализация, за да стане общинския бюджет с постоянна стабилност,
която да гарантира изпълнение на всички функции на Общината съгласно
Закона

за

местното

самоуправление

и

местната

администрация

и

Европейската харта за местно самоуправление, приета от Народното
събрание.
-

увеличава се делът на държавните трансфери за сметка на местните
приходи и привлечените средства;

-

нарастват приходите на 1 жител от населението;

-

нараства делът на собствените приходи, определяни от общинския съвет,
което е резултат от усилията на местната администрация, т.е. където
общината може да въздейства;

-

прираст на инвестициите, формирани с източник собствени средства;

-

нарастване на инвестициите от външни източници;

-

нараства делът на разходите за образование и култура;

-

нараства

относителният дял на приходи

от общинска собственост в

отчетените неданъчни приходи;
-

структурата на бюджетните разходи са ориентирани към инвестиционните и
социалните услуги;

-

местната власт трябва да получи пълна

компетенция

при определяне

равнището на местните данъци в рамките на централно утвърдените такива.
2.8. АДМИНИСТРАТИВНА СРЕДА
Нарастващото

проникване

на

информационните

и

комуникационните

технологии, предполага промени, засягащи не само технологиите. То е свързано с
основни начини на комуникации и взаимодействие между гражданите, бизнеса ,
местната власт и държавата, с възникването на нови социални и икономически
структури и нови методи на управление.
След приемането

от Българското правителство на редица стъпки за

въвеждане обслужването на едно гише, община Козлодуй се включи в реализацията
на целта за подобряване на административното обслужване. През 2002 година, със
съдействието на Американската агенция за международно развитие

е изграден

Център за информация и обслужване на гражданите, като се предоставиха
възможности освен за подобряване качеството на предоставяните услуги и да се
повиши нивото

на административното обслужване. С изключение на кметската

администрация в с. Хърлец, в останалите населени места не се предоставят
административни услуги чрез едно място за достъп. За изпълнението на голямата цел
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следва да се разкрият подобни мини-центрове за информация и в останалите
населени места.
Разработката на нови обществени услуги и съдържание, въвеждането на
информационните и комуникационните технологии в административното обслужване
са приоритет на Общината, тъй като голяма част от електронните услуги за
гражданите и бизнеса са свързани с общинската администрация. Гражданите и
фирмите трябва да бъдат стимулирани да ползват компютри и Интернет при връзките
си с администрацията. Увеличаването на броя на самите електронни услуги би
увеличило и броя на ползващите ги. Сериозен риск за успеха на електронното
правителство е изоставянето в областта на информационните технологии в общината.
Възможността за бързото и ефективно усвояване на средствата
фондовете на ЕС зависи, както от

наличието на

от

подготвени специалисти в

общинската администрация, така и от информираността и добрата комуникация.
Структурата за разработването

и изпълнението на проекти в администрацията е

изградена, но е необходима квалификация или преквалификация на работещите в
това отношение, като и езикова подготовка.
Изводи:
-

Необходимо е да продължи процеса за изграждане на достъп до услуги в
общинската администрация в населените места – с. Гложене, с. Бутан и с.
Крива бара;

-

Въвеждането

на

информационните

и

комуникационни

технологии

в

общинската администрация да продължи;
-

Липсва активност от неправителствения сектор и малките и средни
предприятия за реализиране на партньорство при разработване на проекти;

-

Наличието на информация е важно условие за своевременно и ефективно
усвояване на средствата от ЕС;

-

Необходимо е обучение и развитие на уменията за изготвяне и управление
на проекти.

3. ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
Трансграничното сътрудничество е инициативата и желанието на местната
власт за разрешаване на проблемите съвместно със съседите. Дейностите по
трансграничното сътрудничество ще се осъществяват,

без да се нарушават

правомощията на централната власт и без да се създава опасност от нарушаване на
съществуващото законодателство. Независимо от съществуващите трудности, налице
е ясно изразена воля на местната власт за развитие на трансграничното
сътрудничество с Румъния, като съществен етап от цялостната европейска
интеграция.
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Развитието на процеса на трансграничното сътрудничество започна

с

членството на община Козлодуй в Асоциацията за трансгранично сътрудничество и
развитие на Северозападна България - “Видин” , която е една от учредителите на
Еврорегион “Дунав 21”, както и в АДО “Дунав”, регион Телеорман - Румъния и с други
страни, включително членки на ЕС. Като активни субекти на местното трансгранично
сътрудничество те дават възможности за развитието на дейности в областта на
културното сътрудничество, социалните контакти, насърчаването на заетостта,
здравеопазването, образованието, опазване на околната среда и др.
Извод: Във връзка с преодоляване на

различията и осъществяване на

социално-икономическо сближаване е необходимо активизиране на дейностите по
трансграничното сътрудничество с европейските региони по поречието на р. Дунав.

4.

АНАЛИЗ НА ТЕНДЕНЦИИТЕ И ПРОЦЕСИТЕ В СОЦИАЛНАТА

СФЕРА
4.1. НАСЕЛЕНИЕ
Населението заема особено важно място в обществото. Всички материални и
духовни ценности необходими за живота са дело на хората.

Населението

и

работната сила са основен фактор за разполагането и развитието на производството.
Общият брой на населението по настоящ адрес в община Козлодуй към
31.12.2004 година е 24 779 души.
Икономическото развитие дава силно отражение върху сегашния брой, състав
и други характеристики на социалната сфера на Община Козлодуй. Общината включва
пет населени места – 1 град и 4 села. Общинския център град Козлодуй наброява 15
486 жители, което представлява 62.50% от населението на общината. В останалите
населени места те са:
-

Хърлец

– 2 397;

-

Гложене

– 3 122;

-

Бутан

– 3 269;

-

Крива бара

–

505.

При географското разпределение на населението в Общината, гъстота се
колебае в рамките от 89 души/кв.км през 2001г. до 88 д/кв.км през 2004 година и е
по-висока от средната за страната 71,8 д./кв.км.
При преброяването през 1992 година постоянното население на Общината бе 23 860
човека. Независимо че сега населението е повече спрямо 1992 година, за периода
2000 - 2003г. то е намаляло с 420 човека.
Тенденцията за естествения прираст /това е разликата между раждаемост и
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смъртност/ в Общината през последните години може да се проследи в следната
таблица:
години

31.12.2
000

Общо
бр.

живо
родени
бр.

раждае
мост
о/оо

умрели
бр.

смъртност
о/оо

естествен
прираст
бр.

естествен
прираст
о/оо

25373

257

10,1

353

13,9

-96

-4,7

31.12
2002

25112

255

10,1

343

13,8

-88

-3,5

31.12.
2003

24953

205

8,2

326

13,0

-121

-4,8

31.12.
2004

24779

201

8,1

309

12,5

-108

-4,3

Ясно се вижда, че раждаемостта е особено ниска. Причините за това се търсят
в застаряването на населението, икономически и социални причини. Сравнително
висока е смъртността в изследваната територия (13,8о/оо през 2000г.), докато през
2003 година тя има известно снижение (12,5о/оо), което също е обезпокоително.
Смъртността като социално влияние се обуславя от много фактори –
демографски, икономически, жизнено равнище, условия на работа, ниво на
медицинско обслужване, възрастов състав и много други, а сега и от тежкия социален
взрив, породен от структурната реформа и бедността.
Естественият прираст е показател, който определя степента на развитие на
демографските процеси. За Община Козлодуй естественият прираст към края на 2004
година е -4.3о/оо . Прави впечатление, че спрямо 2000 година тези стойности
показват отрицателна тенденция.
По статистически данни след официалното преброяване към
година етническата структура на Общината има следният вид:
Етническа група
Брой

м. март 2001

%

Всичко в т.ч.

24 367

100

българска

22 292

91.49

Ромска

1 775

7.28

Турска

62

0.25

238

0.98

Друга и непоказано и не се
самоопределила
Фактическите данни обаче към края

на 2004 година (според живущите

определили се като роми) по отношение на етническата структура на населението
показват , че ромската група представлява 16.65%% или 4 125 броя от цялото
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население.
При половата структура в изследваната територия преобладават жените. Това е
характерно

за

повечето

от

общините

с

влошена

възрастова

структура.

Съотношението в Община Козлодуй е следното:

??????

????
??.

????
??.

????
??.

? ?????
??.

????
??.

????
??.

?? ????
??.

????
??.

????
??.

31.12.
2000

25112

12427

12685

15575

7770

7805

9537

4657

4880

31.12.
2002

25115

12388

12724

15624

7776

7848

9488

4612

4876

31.12.
2003

24 844

12253

12 591

15 476

7710

7766

9368

4543

4825

31.12.
2004

24779

12210

12569

15486

7702

7784

9293

4508

4785

Анализът на статистическата информация ясно показва, че по – голямата част
от жените се намират в града.
Възрастовата структура на населението на община Козлодуй към края на 2004
година е твърде променлива (данните са по адресна регистрация).
Населено
място

Общо
бр.

под 7
год.
бр.

от 7 до от 14
14 год. до 18
бр.
год.
бр.

от 18 до
57 год.
жени
бр.

от 18
до 62
год.
мъже
бр.

Над 57
год.
жени
бр.

Над 62
год.
мъже
бр.

Козлодуй

15486

1045

1477

979

4631

5019

1486

849

Хърлец

2397

183

165

125

597

718

387

222

Гложене

3122

235

276

189

758

896

486

282

Бутан

3269

275

206

163

817

931

589

288

Крива бара

505

35

19

13

96

131

137

74

ОБЩО

24779

1773

2143

1469

6899

7695

3085

1715

- 33 Възрастова структура на населението
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

31%

28%

12%
6%

над 62
мъже

над 57
жени

от 18
до 62
мъже

7%

от 18
до 57
жени

от 14
до 18

до 7

от 7
до 14

9%

7%

От общият брой население на Общината през 1999 година – 25 221 човека, в
трудоспособна възраст са 14 776 човека или 58.5%. В под трудоспособна възраст (от
0 до 16 години) са 4 599 човека или 18.2% и над трудоспособна възраст (за жените –
55 г., и за мъжете – над 60 г.) са 5 470 човека или 21.6%.
За

2004 година от общият брой население 24 779 човека, в трудоспособна

възраст са 16063 човека или 64,83%, а в подтрудоспособна възраст (от 0 до 16
години) са 3916 човека или 15.8% и в надтрудоспособна възраст (за жените над 57 и
за мъжете над 62) са 4800 броя или 19.37%.
Спрямо 1999 година населението в под трудоспособна възраст намалява за
сметка на това в над трудоспособна възраст. Това е ясен индикатор, че
демографската ситуация е силно влошена и е налице процес на застаряване на
населението в общината.
Равнището на образованост

на населението е индикатор за неговата

качествена характеристика, в т.ч. и на

трудовия

ресурс.

Състоянието

на

образоваността може да се проследи по следните данни според преброяването към
1 март 2001 година (няма данни за следващите години и досега).
образователно равнище
висше

брой

%съотношение
1 934

7.94

945

3.88

средно

8 112

33.29

основно

6 304

25.87

Начално, без образование , деца

7 072

29.02

24 367

100

полувисше

Всичко население на 01.03.2001 г.

Най високата степен на образованост (средно и висше образование)

има 45.11% от

населението, като делът им показва по-ниски стойности от тези за страната.
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Изводи:
- Демографската ситуация е силно влошена и е налице процес на застаряване на
населението в общината;
-

Качеството

на

работната

сила

е

недостатъчно

за

да

посрещне

предизвикателствата на икономиката, основана на знанието;
-

Високият дял на ромското население налага провеждане на активни мерки и
дейности за неговото интегриране в обществото.

4.2. БЛАГОСЪСТОЯНИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО
Класацията на общините, според Индекса на човешкото развитие, разработван
по методика на ПРООН през 2003 година, поставя община Козлодуй на 8-мо място
сред всичките тогава262 общини
аритметична стойност

в страната. Той е изчислен на база средната

от индексите на

комбинираният образователен

очакваната продължителност на живота,

индекс(постиженията в образованието) и брутния

вътрешен продукт на глава от населението. По неговата стойност ние можем да
сравняваме постиженията на Общината в областта на човешкото развитие.
Така данните през 2003 година за очакваната продължителност на живота
нарежда Общината:
1. На 161 място при достигнато

200-но през 2002 година, т. е

по този

показател изчислен върху демографските данни, стойностите се покачват.
2. Отчитайки данните за относителният дял на населението над 15 години,
според преброяването от 01.03.2001 година, което има достатъчно знания да чете и
пише показват запазване на индекса на грамотност от 0. 979 спрямо 2002 година.
Като цяло трябва да посочим, че Брутния вътрешен продукт има доминираща роля в
Общината при определянето на индекса на човешко развитие, а останалите

два

компонента (очакваната продължителност на живота и Образователния индекс)
влошават постигнатите резултати в икономическо отношение.
3. Величината на Брутния вътрешен продукт на глава от населението

в

общината за 2001 година е 6023 лв. и по този показател общината се нарежда на 5
място сред общините в България, при 3-то място за 2002 година. Пред нас са
общините Столична, Бобовдол,

Девня и

Рудозем, а след нашата община са

общините Камено, Враца, Гълъбово и др.

За същият период за област Враца

брутният вътрешен продукт на глава от населението е 4378 лв.
Според статистическите данни към края на 2003 година жилищната площ на
човек от населението в Общината

е 18.20 кв.м. при средна за област Враца 21.10

кв.м. и достигната такава в Общината през 2000 година от 16.8 кв.м.
През 2001 година делът на жилищата без водопровод е 17.4%, а на тези без
канализация - 51.1%.
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Извод: С предсрочното извеждане от експлоатация на енергоблоковете на
АЕЦ “Козлодуй” и липсата на рентабилни икономически дейности,

реалният ръст на

Брутният вътрешен продукт на глава от населението ще намалее и това ще даде
отражения и върху индекса на човешкото развитие.
4.3. БЕЗРАБОТИЦА
Община Козлодуй е с традиционно по-високо ниво на безработица от средното
за страната. През последните години се наблюдава постепенно приближаване на
нивата на безработица в общината и в страната като цяло, макар и първите да се
задържат все още по-високи, което е индикатор, че региона продължава да изпитва
затруднения в развитието си. През 2003г. процесът на безработицата продължава да
намалява в страната като цяло в сравнение с 2001г., а именно от 662260 души на
500664 души за 2003г.
Равнище и структура на безработицата /2001-2004г/
2001г.
Козлодуй
Брой %
на
21.06

Коефициент
безработица
Регистрирана
безработица
Безработни с основно и
по-ниско образование
Жени
от
общата
безработица
Дългосрочни
безработни
(над
1
година)
от
общата
безработица

2335

България
Брой
%
17.52

2004г.
Козлодуй
Брой %
16.65

България
Брой
%
12.16

662260

1970

450 566

1547

66.25

355408

53.67

1362

69,14

254 169 56.41

1203

51.52

341189

51.52

1075

54,57

249 013 55.27

1381

59.14

330147

49.85

1365

69,29

246 430 54.69

Равнище на безработицата

25,00%
20,00%

Козлодуй 21,06
България 17,52%

15,00%

Козлодуй 16,65%
България 12,16%

10,00%
5,00%
0,00%
2000

2004

Статистическите проучвания показват, че безработицата в община Козлодуй
бележи тенденции на известно намаление в резултат и на проектите по Националната
програма “От социална помощ към осигуряване на заетост”. Така например
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равнището на безработицата през 2001г. е 21,06% или 2 335 безработни, а през 2004
г. безработните лица са вече 1970 души или 16,65%, но към 31 март 2005 година тя
отново е с по-високи стойности -18.89%
Нивото на безработицата в Общината за двете години (2001 – 2003) рязко
спадна с около 5% поради факта, че по Национална програма “От социални помощи
към осигуряване на заетост” бяха включени над 600 броя дълготрайни безработни
лица. Тази Програма

действа

от началото на

2003 година, но за 2005 година

значително е намален броя на работните места с около 67% за цялата община. Тя
има съществен принос в намаляване на безработицата в Общината, но

не е

свързана с реално увеличение на работните места в предприятията и организациите.
Ето защо дълготраен ефект от ниското ниво на безработица няма, т.е. ще достигнем
отново нивото от 2001 година. Като добавим

и

негативните последици от

затворените вече два енергоблока на “АЕЦ Козлодуй” от началото на 2004 година, и
около 1000 безработни от другите фирми,

отново ни чака увеличаване на

безработицата, която се очаква към 2007 година да достигне 25 - 28%.
Тъй като икономическата дейност в общината се доминира от АЕЦ, по големите
ни фирми са заети главно в строителството и като контрагенти на централата е
възможно да се получи допълнителна косвена безработица, т.е. увеличение с 8-10%
към досегашната, следствие на извеждането от експлоатация на енергоблоковете.
В резултат от закриването на енергоблоковете много малки и средни фирми
зависими от АЕЦ ще бъдат принудени да намалят работните си места, поради
намаленото търсене. За някой от тях това може да означава изобщо прекратяване на
дейността им, ако основният им клиент е именно АЕЦ. Очаква се сред тях масовите
съкращения да достигнат близо 1000 човека, с което армията на безработните в
Общината ще се увеличи.
Структурата на безработицата в Общината по образователно равнище към
31.12.2004 година, отнесена към общото ниво на безработица

е представена в

следващата таблица:
Вид образование

Брой

%

41

2,08

Средно -професионално

442

22,44

Средно общо

125

6,34

Основно и по – ниско

1362

69,14

ОБЩО

1970

100

Висше

Данните в таблицата са показателни в следните направления:
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- най – малък дял на безработните се пада на безработните с висше
образование;
- голям е делът на безработицата на лицата с основно и по-ниско образование.
Равнището на регистрираната ромска безработица в Общината според
Националния доклад за развитието на човека през 2003 година показва 87.5% и
нашата община се нарежда на 50 място сред 262 общини тогава в България.
Необходимо е в бъдеще да се създадат механизми за подкрепа на дългосрочно
безработните , жените и безработните с ниско образователно ниво като се подобрят
техните възможности за достъп до пазара на труда.
На основата на направения анализ за развитието на пазара на труда могат да
се направят следните изводи:


общината се характеризира с голяма концентрация на учебни заведения,
което я прави притегателен център на учащи от други общини;



при наемането на работна сила се наложи тенденцията за изискване на
минимум средно образование;



стабилизиране на групата на безработните с основно и по-ниско
образование, защото те най-трудно намират реализация на трудовия пазар
и формират преобладаващата част от дългосрочните безработни лица;



по възрастови групи

в сравнение с 2001 година намалява броя на

безработните младежи от 20 до 29 години;


по професионален признак с най-голям относителен дял е групата на
безработните без специалност – 69,14%, което налага провеждането на
активни мерки за обучение и квалификация чрез Бюрото по труда и други
държавни органи, които носят тази отговорност;



нерегистрираните също оказват натиск върху пазара на труда;



очаква се рязко нарастване равнището на безработицата в следствие от
предсрочното извеждане на енергоблокове на АЕЦ “Козлодуй” – минимум
8-10% ако не се вземат необходимите мерки за преодоляване на
социалните последици.

4.4. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
На територията на община Козлодуй профилактичната, диагностичната, и
лечебната дейност се осъществяват от: Многопрофилна болница за активно лечение
”Св. Иван Рилски” гр. Козлодуй с шест отделения и 80 броя легла, “Медицински
център 1 “ ЕООД

- извънболнична помощ, “Стоматологичен център” ЕООД,

Медицински център “Дарис” и Медицински център “Здраве” – частни лечебни
заведения за доболнична помощ, Служба по трудова медицина към “АЕЦ Козлодуй”
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АД, Служба по трудова медицина към “Медицински център 1” ЕООД и Териториална
експертна лекарска комисия (ТЕЛК).
Общопрактикуващите лекари /лични/ са 11 с практики в Козлодуй (8бр), Хърлец (1бр.),
Гложене (1бр.) и Бутан (1бр.). Стоматологичната помощ се оказва от 12 стоматолози
- 8 за гр. Козлодуй и по 1 за всяко населено място в общината.
Аптечната мрежа в Общината е представена от частни и с общинско участие аптеки.
“Аптечно дело” ЕООД, като общинско дружество има 2 аптеки в гр. Козлодуй. Общо 9
са частните аптеки на територията на Общината в това число по 1 в селата Хърлец,
Гложене и Бутан, и 6 в гр. Козлодуй.
Изводи:
-

в лечебните заведения работят високо квалифициран персонал – 78%
лекари със защитена специалност, от тях 33% са с по две специалности;

-

има възможности за високотехнологична и специализирана дейност;

-

усилията трябва да се насочат към довършване строителството на
Болницата и на тази основа нова техника и стремеж към самоиздръжка;

-

предоставяне на по-качествени медицински услуги и разработване на нови;

-

търсене на нови пазари за произвеждания в отделенията на МБАЛ “Св.
Иван Рилски” здравен продукт;

-

усъвършенстване на информационната система в болницата;

-

въвеждане на нови технологии в диагностиката и лечението.
Социалните дейности в Община Козлодуй се осъществяват чрез Дирекция

“Социално подпомагане”- в предоставяне на

парични помощи или/ и в натура,

администрирани от Агенцията за социално подпомагане като държавна дейност, и от
новосъздаденото през месец февруари 2003 година към Общината Козлодуй “Звено
за управление на социалните услуги”. Към него са двете специализирани институции –
“Дом за възрастни с физически увреждания” Козлодуй и “Дома за възрастни с
умствена изостаналост” с. Бутан, и Домашния социален патронаж, развит в две от
населените места на Общината – с. Бутан и гр. Козлодуй. Материалната база и в
двата дома е в тежко състояние, поради факта, че те не са пригодени за тази
дейност, което налага построяването на нов дом в гр. Козлодуй и реконструкция на
съществуващия в с. Бутан.
Изводи:
- Дейностите в социалната сфера през следващите две години

трябва се

насочат към обхващане на най-уязвимите групи – възрастни , самотни хора, хора с
увреждания, деца в риск и представители на етнически общности.
- В частта за социалните услуги е необходимо да се стремим към намаляване
на броя на настанените лица в специализираните институции , чрез оптимално
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подобряване условията на живот там, както и разширяване на услугите в общността разкриване на Домашен социален патронаж и в другите села,
алтернативни социални услуги като “Защитени жилища”,

предоставяне на

“Център за социална

рехабилитация и интеграция” и др.
4.5. ОБРАЗОВАНИЕ
Мрежата от учебни и детски заведения е разположена във всяко от петте
населени места в Общината.
За учениците и децата са създадени добри условия за обучение и труд.
Материалната среда е организирана оптимално за провеждане на качествен учебно –
възпитателен процес. Учебната база е специално построена за целта и отговаря на
санитарно – хигиенните изисквания, което я прави конкурентноспособна за избора на
учебно заведение и за възможностите за обучение.
Териториалното разположение на учебната мрежа позволява всяко населено
място да осигурява задължително училищно обучение на деца до 16 години, както и
отглеждане на децата от 1 до 7 години в детски градини. В това отношение
общинската политика има задачата да решава проблемите

освен за обхвата на

всички деца в образователната система и посещението в училище, но и в повишаване
качеството на образованието, като стремежа е достигане на високо ниво.
Ресурсите в образователната система позволяват:
-

избор на учебно заведение във всяко от петте населени места;

-

избор на профили и специалности, които се предлагат в паралелките –
хуманитарен профил, технологичен профил, предприемачество и бизнес,
електроенергетика, ядрена енергетика, климатична и вентилационна техника,
промишлена

електроника,

автоматизация

на

производството

и

растениевъдство;
-

възможност за надграждане езикови знания и компютърна грамотност в
езиковите центрове “Училища Европа” и “Елит”;

-

продължаващо образование и квалификация в колеж по Ядрена енергетика
към Технически университет София;

-

обучение по информатика с добра материална база в гр. Козлодуй – 82 бр.
компютри;

-

възможност за участие на талантливи деца и деца в риск в извънкласни и
извънучилищни форми на Общински детски комплекс и Център за превантивна
и възпитателна работа с деца;

-

високо квалифицирани кадри с потенциал;

-

стабилно образование и много добра реализация на учениците във ВУЗ –
атестат за качество на обучението;
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-

стремеж към отваряне на учебните заведения

към

разширяване на

контактите с институции в и извън страната, имащи отношение към
образованието.
Изводи:
-

Необходимо е въвеждане на компютърно обучение и информационни
технологии във всички училища;

-

Модернизиране на сградния фонд;

-

Привеждане в съответствие предлаганите специалности с търсенето на
пазара на труда;

-

Продължаване дейността по Европеизиране на образователните стандарти,
трансгранично сътрудничество.

4.6. КУЛУТУРА, СПОРТ И ТУРИЗЪМ
Културни институции
Основната дейност в областта на културата се осъществява от читалищата и
библиотеките към тях. В Общината има 5 читалища – в Козлодуй, Хърлец, Гложене,
Бутан и Крива бара, и съответно 5 библиотеки към тях. Читалището се утвърждава
като място за родолюбие с многото форми на работа, особено автентичния фолклор
и танцовите състави.
Музей - параход ”Радецки”, като филиал на Националния исторически музей
осъществява популяризаторска и фондова дейност, свързани с живота и делото на
Христо Ботев, бойният път на Ботевата чета, национално – освободителното
движение, изучаване на културно – историческото наследство и други, на подчинение
и финансиране от Министерството на културата.
През май 2004г. се откри и общинския музей “Козлодуй- новата станция на
България”, посветен на местното национално –освободително движение.
Домът на енергетика е културен институт с богата материална база и добри
финансови възможности за развитие, който задоволява културните потребности на
атомните енергетици и на населението от града и Общината. Създадените
художествено – творчески състави (театрален, балетен, за народни танци и др.),
езикови и музикални школи, както и студио за изобразително изкуство спомагат за
разширяване на културния мироглед на населението в Общината.
Общината има свое месечно издание – вестник “Дунав”. Вестникът излиза два
пъти в месеца, като на неговите страници намират място най – важните проблеми на
Общината, мнения на граждани, решения от заседанията на общински сесии и др. От
половин година излиза ново частно издание е вестник “Козлодуй днес”, който
обогатява местния вестникарски пазар.
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И в петте селища действат кабелни телевизионни оператори. Кабелна телевизия
“ЕвроТур Сат” в гр.Козлодуй има над 2500 абоната.
Единственото частно ефирно радио “Елто” е със седалище гр.Козлодуй и
обхватът му излиза извън територията на Общината.
Изводи:
-

На територията на община Козлодуй функционират културни институции, но е
необходимо

оптимизиране на културната инфраструктура в съответствие

процесите на културното интегриране с Европейската общност.
Спорт и туризъм
Традиционните спортове за гр. Козлодуй са футбол и волейбол.
В последните години успешно се развиват и показват отлични резултати на
състезания от различен ранг спортни клубове по таекуондо, карате, бейзбол, силов
трибой, хандбал, тенис на маса и шахмат.
В кметство с. Бутан се намира най – добре поддържана и най – голяма база за
конен спорт в региона с интензивна спортна дейност и школа за обучение, с редица
национални състезатели и постижения. Развиват се добре и спортовете по футбол и
тенис на маса. В с. Гложене добре е развит хандбала и шаха, а в гр. Козлодуй –
волейбола, футбола, таекуондо, бейзбола и др.
Недостатъчни са средствата за поддържане на спортната зала и стадиона. Във
всички села има изградени стадиони, които се стопанисват от кметствата.
Отлична възможност за практикуване на плувни спортове създава спортният
комплекс, собственост на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, със своите два басейна – покрит и
открит с олимпийски размери.
Козлодуйската община като цяло и като част от екотуристическата дестинация
“Влажни

зони

по

река

Дунав”

разполага

със

слабо

развита

инфраструктура и играе незначителна роля със своите 153 легла в

туристическа
местата за

настаняване и средства за подслон и с осигурените през последните години
средногодишно по 13 200 нощувки. В общината е развит предимно неорганизираният
туризъм и организираните малки групи.

Природните дадености, историческото

наследство и най вече добре развитата и управлявана защитена територия “Ботев
парк” създават прекрасни възможности за отдих и почивка, за наблюдение на птици,
за воден туризъм, за летни регати, посещение на исторически места, за риболов и лов,
излети и познавателни маршрути. Конната база в с. Бутан предлага възможности за
спортни състезания и любителска езда. Тези дадености позволяват да се развива
културният, пешеходният, коло и воден туризъм.
Два са основните туристически похода, чиито маршрут преминава през
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Общината – Национален туристически поход “ По стъпките на Ботевата чета Козлодуй
– Околчица” и Международния воден поход по р. Дунав.
Обекти на организиран туризъм са музей –параход “Радецки” гр. Козлодуй,
музеят “Козлодуй- новата станция на България” в Ботев парк, Поповото ханче в с.
Бутан и разкопките на Римския кастел “Августа” ІV-VІ век н.е. край с. Хърлец, който
следва да се развива.
Новоучреденият Консултативен съвет по въпросите на туризма ще подпомага
развитието на туристическите дейности по специална програма приета от Общински
съвет Козлодуй.
Изводи:
- Налице са възможности за спортуване, но е

необходимо да се разшири и

модернизира съществуващата материална база и разнообразят спортните дейности;
липсата

Основният проблем в развитието на туризма в нашата община е не само
на

добре

развита

инфраструктура

информационното обслужване на туристите,

(туристическа

и

обща),

а

и

разнообразието от екотуристически

продукти, както и липсата на административен капацитет и подготвени кадри

за

развитието на модерен туризъм.
4.7. РАВНОПРАВНО ИНТЕГРИРАНЕ НА МАЛЦИНСТВЕНИТЕ ГРУПИ В
ОБЩЕСТВОТО
В община Козлодуй живеят около 4 125 човека от ромски произход, което е 1/6
от населението на общината и е близо 17% от ромите в област Враца.
Разпределението е както следва:
гр. Козлодуй – 1 100 роми;
с. Хърлец – 512 роми;
с. Гложене – 1 104 роми;
с. Бутан – 1 312 роми;
с. Крива бара – 97 роми.
Наличието на близо 17 % ромско население налага целенасочена работа за
поетапно решаване на социални, здравни, благоустройствени и образователни
проблеми на ромската общност, както от страна на институциите, така и с реалното
участие и на самите роми. Това наложи приемането на Общинска програма за
равноправно интегриране на малцинствените групи в обществения живот на община
Козлодуй – обединение на усилията за съвместно решаване на проблемите. В
Програмата са очертани действията на институциите в община Козлодуй, съвместно с
ромската общност, за реализиране на заложените дейности в посока подобряване
бита и жизнения статус на ромите. До сега за интеграция на ромското население, за
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последните четири години, общината инвестира близо 700 хлв.
Един от основните проблеми е заетостта на ромското население. Голяма част от
тях са с ниско образование и без квалификация и се наемат сезонно. Доходите на
семействата произхождат единствено от социалните помощи.
Извън системата на Агенцията за социално подпомагане община Козлодуй търси
начин за подпомагане на социално слаби семейства в т.ч. роми. Ежегодно по решение
на Общински съвет Козлодуй се определят средства за осигуряване безплатна храна
и транспорт на ученици от социално слаби семейства; за лечение и подпомагане на
близо 800 слаби граждани и т.н.
Въвеждането на здравната реформа се отрази най – вече на социално слаби и
стари хора. В тази връзка от 2004 година, по Проект “Помощ за най – уязвимите
общности” спечелен от “ИРИРК” и финансиран от Британското посолство, в клубовете
в ромските квартали на с. Бутан и гр. Козлодуй, функционират дневни детски центрове
за занимания на деца, подпомагани от специално обучени млади роми, както и
здравни кабинети за даване информация за заболявания, здравно образование,
полова просвета и др. на живущите в кварталите роми.
Приоритетна сфера е образованието на ромското население. През 2000 г. бяха
осъществени 2 модула от Програма за ограмотяване и квалификация на възрастни
роми, съвместно с Регионалния инспекторат по образованието гр. Враца и Дирекция
“Бюро по труда” гр. Козлодуй. Общо 25 човека получиха документ за начална
грамотност.
През 2003 г. СОУ “Св.Св. Кирил и Методий” гр. Козлодуй, ОДЗ “Радост”

с.

Гложене и ЦДГ “Първи юни” с. Бутан бяха одобрени по проект на Програма ФАР
“Интеграция на ромското население”, реализиран от Националния съвет по етнически
и демографски въпроси, по който проект бяха доставени компютри, аудио – визуална
техника, учебници, помагала и др.
Във функциониращите Дневни детски центрове в ромските клубове на гр.
Козлодуй и с. Бутан е предоставена възможността за придобиване на първоначална
компютърна грамотност. Успешно приключи първият такъв курс и общо 96 млади роми
от общината получиха сертификат за начална компютърна грамотност. Други роми
преминаха

курс

за

професионална

квалификация

и

получиха

документ

за

професионален шофьор, строителен работник, озеленител.
Основните изводи, които се налагат от извършеното по реализиране на
Програма за равноправното интегриране на малцинствените групи в обществото, в
светлината на приетата от МС “Десетилетка на ромското включване” и които са
основни за по – нататъшна работа в тази насока се свеждат до:
-

продължаване дейността за осигуряване на трудова заетост при ромите. С оглед
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на това е

необходимо

предприемането

на

мерки

за

повишаване

на

образованието, обучението и възпитанието, придобиване на квалификация и
професионални умения от всички възрастови групи на ромското население;
-

решаване проблема с оземляването на малоимотните и безимотните роми;

-

повишаване здравната просвета и възпитание, борба с вредните навици,
разширяване достъпа до здравни услуги, продължаване и разширяване
дейността на създадените здравни кабинети.
През последните години е налице тенденция към нарастване на относителния

дял на ромски деца без основно образование, малък процент продължават средно и
висше образование. Поради ниския си икономически статус ромите не проявяват
готовност и стремеж да инвестират средства в образованието на децата си. Във
връзка с това е необходимо да продължи обхващането и задържането на подлежащи
деца в училища и детски градини; да се провеждат срещи и разговори с родители с
цел мотивация за посещаване на учебни занятия от страна на децата.
Дейностите по равноправно интегриране на малцинствените групи в обществото
трябва да продължат да се развиват устойчиво и да се разширяват съобразно
обявената Международна инициатива “Десетилетка на ромското включване”

5. ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА
5.1. ВОДОСНАБДИТЕЛНИ МРЕЖИ
Водата като природен ресурс е разпределена равномерно на територията на
Козлодуйската община.
Преобладаващите водохващания на територията на общината са предимно шахтови и
тръбни кладенци от местни водоизточници. Функциониращите предприятия и фирми
нямат собствени водоизточници за производствени нужди
Почти всяка година през летния сезон в с. Гложене, с. Бутан и с. Хърлец се
въвежда ограничителен режим на водоснабдяване.
За водоснабдяване на населените места е изградена материална база:
-

вътрешна водопроводна мрежа 180.3 км, от които 6.5 км –стоманен
водопровод; 172 км – етернитов водопровод; 1.8 км – поцинковани
водопроводи и около 500 метра PVC водопровод ;

-

помпени станции – 10 броя


бункерни помпени станции
в т.ч. автоматизирани



- 5 бр.

` - 2 бр.

други помпени станции

- 5 бр.

в т.ч. автоматизирани

- 5 бр.

- 45 -

Водоподаването за гр. Козлодуй и АЕЦ е от кладенци “Реней” – 3 бр, които
подават общо 280л/с. Изградена е и хлораторна станция в гр.Козлодуй.
Подаваната вода в Общината годишно е около 3000-3300 хил.м3, включително и
за “АЕЦ Козлодуй” ЕАД - от 120 до 140 хил. м3 , като загубите са около 25-30%.
Необходимо е да отпочне подмяна на изграденият преди повече от 50 години
етернитов водопровод, който е амортизиран и често създава сериозни проблеми за
нормалното водоподаване.
През последните пет години, Общината инвестира

значителни

бюджетни

средства за подобряване водоснабдяването на населените места в с. Бутан, и с.
Крива бара, както и за реконструкция на част от водопроводната мрежа в

гр.

Козлодуй с цел подобряване качеството на инфраструктурата.
Изводи:
- Средно за Общината водоснабдеността е добра;
-

Водопреносната мрежа е остаряла и е амортизирана;

-

За повишаване на инвестиционната активност и подобряване качеството на
представяните услуги е необходимо поетапна реконструкция и изграждане на
нова разпределителна водопроводна мрежа и водопроводни отклонения.

5.2. МРЕЖИ И СИСТЕМИ ЗА ОТПАДНИ ВОДИ
Докато

водоснабдителната

инфраструктура

е

добре

развита

и

централизираното водоснабдяване обслужва цялото население на общината, то
степента на изграденост на канализационните мрежи е крайно незадоволителна.
Само град Козлодуй има частично изградена инфраструктура за отпадъчни води.
Съществуващата канализационна мрежа обслужва 65% от населението, което се
дължи предимно на факта, че тя е съсредоточена в централната част на града и
жилищните комплекси със високо застрояване. Няма изградена

канализационна

мрежа в жилищните квартали с еднофамилно застрояване и в селата. Обхвата на
канализационна мрежа представлява 57% от уличната мрежа на града, което не
покрива изискванията на Директивата на Европейския съюз за Градските отпадъчни
води. Канализационната мрежа на АЕЦ “Козлодуй” е независима от тази на гр.
Козлодуй .
Отпадъчните води от изградената

43 км. канализационна мрежа

и главни

колектори в града се отвежда пряко в река Дунав, която е определена за
“чувствителна зона”. Проблем е липсата на Пречиствателна станция за отпадни води.
В града има изградена само помпена станция за битово – фекални и дъждовни води
с капацитет 50 л/сек. при достигнато ниво на отпадните води от битов характер 40
л/сек. Това показва, че за в бъдеще помпената станция може да работи.
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Отреден

е

терен и

е пред завършване

цялостното

проектиране

на

Пречиствателната станция за отпадни води в Козлодуй.
Изводи:
Степента на изграденост на канализационната мрежа в града е крайно

-

незадоволителна;
-

Липсва Пречиствателна станция за отпадни води;

-

Липса на канализация на 7-м километровата главна улица на гр. Козлодуй с
довеждащ колектор, както и изградена такава извън централната част на
града;
Няма изградена канализационна мрежа в три от големите населени места в

-

общината с над 2000 жители население.
5.3. ТРАНСПОРТНИ МРЕЖИ – ПЪТИЩА И ДРУГИ ВИДОВЕ ТРАНСПОРТ,
ОБЩЕСТВЕН ТРАНСПОРТ
Изградената улична мрежа в община Козлодуй възлиза на 210 км., в това число
включени в републиканската пътна мрежа 22 км. Само в кметствата пътната мрежа е
142 км.
Гъстотата на пътната мрежа в Общината е по – висока от средната за
страната, а именно 73.68 км/100кв.км.
В гр. Козлодуй са обособени 6 главни пътни комуникации, обслужващи града; 3
главни надлъжни връзки включително с обходния път на града; 3 напречни пътни
артерии.
В тях има изградени джобове за автобусни спирки и те са основни носители на
междуселищните автобусни линии.
Уличната мрежа предвидена със ЗРП на гр. Козлодуй има голям капацитет и
може да поеме значително нарастване на движението. За целта са необходими
капитални вложения.
На територията на гр. Козлодуй има изградена пътна мрежа и подходи към нея
за около 2100 броя парко места.
От обслужващите пътни подходи в централната част около 95% са асфалтирани
и бетонирани, а останалите 5% са земни. За преасфалтиране и изкъртване са около
15% от обслужващите подходи.


Индивидуално застроената част на града се обслужва от улична мрежа,
която е 46 км. От нея 75% са асфалтирани и бетонирани пътища, 10% са
обаластрени, 15% са земни пътища. За преасфалтиране и ремонт са около
25% от обслужващата пътна мрежа.

- 47 -



На територията на община Козлодуй има 18.8 км – общинска пътна мрежа, а
именно за гр. Козлодуй Пристанище – Мелница 7. 240 км от км. 12.180 до км.
19.420, Козлодуй – Бутан в т.ч. земен път от км. 1.980 до км. 10.450 с дължина
8.470 км. и от км. 0.00 до км. 1.980 с обща дължина 1.980 км. частично
асфалтиран в регулацията на с. Бутан. Около 30% от нея е за основен
ремонт.



ІІІ класната пътна мрежа за община Козлодуй (Републиканска) е 22 км. От нея
40% е за преасфалтиране и ремонти.

Изграден е обходен път на АЕЦ с дължина 6.7 км от “Зърнени храни” до обзорно
място на АЕЦ.
В процес на изграждане е допълнителния обслужващ обходен път на гр. Козлодуй
( в момента не се работи) с дължина 5.6 км, като напълно изградена част от него е 2.7
км, и остават за доизграждане 2.9 км, което ще се осъществи с допълнителни
финансирания от ГУП в размер на 1,5 милиона лева.
Пускането в експлоатация на целия обходен път с дължина 12.3км решава
проблема не само с извеждане движението извън гр. Козлодуй, но и ще действа като
основен път за извеждане на хора и техника при аварийни ситуации в АЕЦ.
Транспортното обслужване на населението на община Козлодуй се извършва
единствено чрез автобусен превоз. Наличието на р. Дунав благоприятства развитието
на водния транспорт, но този потенциал не се използва ефективно.. Състоянието на
транспортното обслужване значително се подобри с навлизането на частните
превозвачи.
Автобусните превози се изпълняват по маршрутни линии, както следва: 13
републикански, 6 областни, 1 общинска и 2 вътрешноградски с 23 курса в работни дни.
Основно линиите се извършват по направленията Враца, София, Лом, Плевен, Русе,
Габрово, Монтана и Оряхово, Видин, Свищов Етрополе, Правец и др.
Пътническият таксиметров транспорт на територията на общината се извършва
само от частни превозвачи – 9 фирми – физически лица и 1 дружество, разполагащи с
26 бр. автомобили.
Изводи: Експлоатационното състояние на транспортната инфраструктура е
лошо и незадоволително, което рефлектира не само
връзката между града и прилежащите села,

върху осъществяването на

но и върху достъпа до центрове

предлагащи определен тип услуги (здравеопазване, образование, култура и др.,
имайки предвид отдалечеността на общината).
5.4. ДЕПА ЗА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ
Генерирането на отпадъци от бита и строителството все още е проблем

в
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община Козлодуй, който застрашава качеството на околна среда и представлява
значим риск за човешкото здраве, когато се депонират неконтролирано опасни
отпадъци.
От домакинствата се образуват всяка година около 7015 тона отпадъци или
приблизително 279 кг на жител . Настоящите нива на образуване на отпадъци са
високи и въвеждането на нови модели на управление на отпадъците ще допринесат
за намаляване на общото количество генерирани отпадъци, като гарантират тяхното
адекватно оползотворяване и използване.
Депонирането на отпадъци в общинското депо продължава да бъде основната
система за управление на градските отпадъци – общо 70% от образуваните отпадъци
се обезвреждат там. Макар че дългосрочният приоритет на страната е фокусиран
върху постигане на общо намаляване на депонираните количества и типове отпадъци,
както и достигане на по-висок процент на рециклиране и оползотворяване на
отпадъците, то считаме, че за общината е необходимо влагането на допълнителни
инвестиции за изграждане на депо или претоварна площадка, които да са в пълно
съответствие със здравните, екологичните и техническите стандарти.
Съгласно националната стратегия за управление на дейностите по отпадъците
една от мярката, която се предвижда

е изграждане на 54 регионални депа за

отпадъци, както и изграждането на инсталации за третиране и рециклиране на
строителни отпадъци. Такова регионално депо за отпадъци е изградено

и

продължава да се изгражда на територията на община Оряхово и община Мизия и
където община Козлодуй трябва да извозва битовите отпадъци. Съществува проблем
с транспортирането на отпадъците към

изграденото регионално съоръжение за

обезвреждане. Общината се изправя пред сериозно предизвикателство свързано с
увеличеното разстояние, липсата на претоварна станция и прогресивно остаряващия
транспортен парк.
На територията на общината съществуват около 18 бр. нерегламентирани
сметища и терени, замърсени с общински отпадъци.
Специфичната цел, която се преследва от МОСВ в

областта на депата за твърди

битови отпадъци е „Прекратяване на експлоатацията, закриване и/или привеждане в
съответствие на всички съществуващи депа за отпадъци, които не отговарят на
действащите нормативни изисквания до 16 юли 2009 г.”. Планираните дейности за
нейното постигане са свързани с реализация на мерки за почистване и рекултивиране
на всички нерегламентирани сметища и замърсени терени.
Съществуващата общинска система за събиране на отпадъци включват около
59% от населението. Най-висок е този процент близо 92 % за градското население, в
населените места от общината е едва 8 %. Съгласно направените изследвания на
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ПРООН/АСА за целите на Националния доклад за развитието на човека 2003 делът
на обслужваното население от услуги по сметоизвозване за област Враца е 63.4%,
като за градовете тези стойности са 100%, а за селата - 15%. Общината няма
организирана схема за събиране и транспортиране на строителни отпадъци.
С решение на КЗ № 19/30.12.1981 г. са отредени 10 дка за градско депо за ТБО.
Площта представлява пасище скат на дол с наклон на терена 16.7%( 9.5 о).
С плана за земеразделяне около тази площадка е оформен парцел от 41 дка
общинска собственост за сметище. До същия има изграден бетонов път. С протокол
от Общинската комисия за алтернативни площадки е преценено за най – удачно за
бъдещо депониране на ТБО да се ползва същия терен посредством разширение на
отредения вече терен.
Изводи:
Липсата на депо (претоварна станция) за битовите отпадъци е сериозно

-

предизвикателство за управление на дейностите;
Организирано сметосъбиране на битовите отпадъци има само в града,

-

необходимо е разширяване и включването на всички населени места в
системата;
В общината няма организирано разделно събиране, повторна употреба и

-

рециклиране на масово разпространени отпадъци;
Чистотата на града и селата, както и наличието на зелените площи за отдих

-

са важни елементи на нашето усещане за ред и благосъстояние и трябва да
бъдат подобрени значително за по високо качество на живот.
5.5.

ЕНЕРГИЙНИ

МРЕЖИ

И

СИСТЕМИ.

ТОПЛОСНАБДЯВАНЕ.

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
Енергийната система в общината е добре развита и оразмерена да поеме
по-голяма натоварване, което би улеснило бъдещи консуматори.
В община Козлодуй няма не електрифицирани населени места и жилища.
На територията на Общината има изградени 110 трафопоста и една ел.
подстанция 110 – 20 КV в гр. Козлодуй. Мрежата ниско напрежение е с дължина 255
км в това число въздушна 232 км и 23 км кабелна. Наличните трафопостове
осигуряват средно около 200 V напрежение, но на някои места има недостатъчна
мощност в мрежата от тях. Природните условия в общината не създават условия за
развитие на нетрадиционни източници на енергия – геотермалната, вятърната

и

слънчевата.
Топлофикацията на гр. Козлодуй се извършва от
“Козлодуй” и е необходимо

остатъчна топлина от АЕЦ

разширяване на топлоснабдителната мрежа и
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подобряването на нейната изолация.
Енергийната

ефективност.

Прилаганите

частични

мерки

за

енергийна

ефективност през последните години в общината, амортизацията на малкото
приложени такива и слабият контрол доведоха до нарастващи ненужно големи
разходи за потребление на горива и електроенергия. Възможните сфери

на

въздействие за намаляване разхода на енергоносители при запазване степента на
комфорт в бита и намаляване енергоемкостта на единица продукция в индустрията
при опазване на околната среда са обществените и частни сгради, бита, в сферата на
индустрията, селското стопанство, услугите и транспорта. Потенциални алтернативни
източници за производство на енергия на територията на общината са слънчевите
колектори, водната енергия и използването на битовите и селскостопански отпадъци.
Утвърденият с решение на Общински съвет № 272 по протокол № 16 от 11.02.2005
година Общински съвет за енергийна ефективност, като колективен орган за
осъществяване на публично-частно партньорство, ще подпомага кмета на Общината
при разработването и изпълнението на общинската програма за енергийна
ефективност.
Ето защо

политиката за повишаване на енергийната

ефективност е

интегрирана в общата политика за икономическо и социално развитие на общината.
Изводи:
-

Съществува потенциал за разширение на топлоснабдителната мрежа в
града;

-

Енергийната ефективност, като измерител

на разумното

използване на

енергия е възможност за намаляване разхода на енергия в:
-

бита и обществените сгради;

-

енергоемкостта

на

единица

продукция

като

един

от

фактор

за

конкуретноспособност на производителите.
5.6. КОМУНИКАЦИОННИ МРЕЖИ – ПОЩИ И ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯ,
РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЯ,
Всички населени места в община Козлодуй са телефонизирани и радиофицирани.
Автоматични телефонни централи има в 4 населени места, с общ монтиран
капацитет 12 000 поста (ТП) към края на 2004 година. Спрямо 2000 година този
капацитет нараства с 4900 телефонни поста. Капацитетите на съответните АТЦ-та са:
- в гр. Козлодуй – цифрови 5 504 бр. PSTN, ISDN BRA -80 бр., ISDN PRA -8 бр.,
и аналогови 4 000 бр. телефонни поста;
- в с. Бутан – аналогови 1 200 бр. телефонни поста (включително изнесените
постове в с. Крива бара);
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- в с. Гложене – аналогови 700 бр. телефонни поста;
- в с. Хърлец – 600 бр. телефонни поста.
Всички абонати имат възможност за достъп до Интернет, а абонатите от гр. Козлодуй
и достъп до националната мрежа за интеграция на услугите (ISDN).
На територията на общината 29.65% от фирмите използват възможностите на
информационните и комуникационните технологии, но главно за

проследяване на

касаещите ги нормативни документи и специфичен софтуер. Ползването на интернет
услугите бележи ръст, като този процес се съпровожда с нарастването и на броя на
компютрите, падащи се на 100 души от

населението.

По

този

показател

Северозападния район за планиране е на последно място и едва 3% от населението
има компютри. За община Козлодуй данните показват , че 9.40% от населението има
компютри, т. е. над средните стойности за Северозападния район за планиране, но и
далеч по-ниско ниво в сравнение с останалите райони за планиране.
На осем места на територията на общината се осигурява обществен достъп
до интернет услуги.
В Козлодуй ЦАТЦ предлага следните допълнителни услуги – CLIP, CLIR, конферентна
връзка с трима участника, ограничаване на изходящите разговори, пренасочване на
повикването( незабавно, при зает или неотговарящ абонат), чакащо и напомнящо
повикване, не ме безпокой и др.
RSU(ЦАТЦ) – Козлодуй следи постоянно детайлизираното таксуване на своите
абонати, а в АТЦ А-29 има монтирана апаратура ”Амур” и “Регис” за частично
обхващате на капацитета на централите за изходящия трафик на аналоговите
постове.
Междуселищните и международните избирания на абонатите от общината са
подсигурени чрез оптичен пръстен, който осигурява голяма възможност за
неограничен брой качествени съобщителни връзки както в страната, така и извън нея.
През 2001 година завърши прокарването на оптичен кабел Кнежа – Оряхово –
Мизия – Козлодуй, с което се даде начало на цифровизацията в града. А през 2001
година бе затворен оптичния пръстен Враца –Монтана- Лом- Козлодуй. Включването
на оптичния кабел в националния оптичен пръстен е с възможност за неограничен
високоскоростен достъп за страната и целия свят.
Изцяло са цифровизирани ж.к. 3 юг и север , ж.к. 2А – централна градска част
(от бл.77 до бл. 87), кварталите около Болницата,

Околовръстното

шосе,

Хлебозавода, ул. “ Крушов баир” , ул. “Освободител” и цялата източната част на града.
На територията на Общината действат фонокартни апарати на “Булфон” – 5 бр.
и “Мобика” – 14 броя, от тях 12 са в гр. Козлодуй и по един в Гложене и Хърлец.
Плътността на телефонните постове за община Козлодуй на 100 жители е 48 бр.,
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т.е. над средните стойности за страната, които са 37 телефонна поста на 100 човека.
Степента на цифровизация е по-висока 45.8% от средната за страната 19. 7%. В
селата този показател показва нулеви стойности.
В района са внедрени мобилни телефонни услуги от Мобилтел, Глобул и
Мобиком. Интернет и телефония предлага и Орбител.
Започна реализацията на проект за разширение на селищната телефонна мрежа
за Козлодуй, която ще може 100% да се цифровизира населеното място.
Изпълнението на този проект ще доведе до предлагането на нови качествени услуги,
като например ADSL технологии, които вече се предлагат от БТК в големите градове.
Чрез тях вече и в гр. Козлодуй се

предоставя пакетната услуга високоскоростен

интернет и телефония.
Пощенските услуги се осигуряват от Районна пощенска станция Козлодуй към ТП
”Български пощи”.
На територията на общината осъществяват дейността си следните медийни
представители: Вестник “Дунав” – общински вестник, в-к ”Козлодуй днес” – частно
издание, ведомствено издание “Първа атомна”, Радио “Елто” , кабелни оператори
“Евротурсат”, “Лазур” и “М и М” и др.
Изводи:
- Телефонната плътност е над средната стойност за страната;
- Степента на цифровизация в селата е нулева, което създава пречки при
предоставянето на по-качествени и нови услуги;
-

Не

се

използват

целия

потенциал

от

услуги,

които

предлагат

информационните и комуникационни системи, с които разполагат фирмите, в
т.ч. за иновационни практики и

нови технологии осигуряващи по висока

конкурентноспособност;
-

общината значително изостава по технологичен потенциал за растеж и по
подготвеност

за

използване

на

информационните и

комуникационните

технологии.

6.

УРБАНИЗАЦИЯ

ДИНАМИКА,

–

НАСЕЛЕНИ

МЕСТА,

СЪСТОЯНИЕ

И

СЕЛСКО - ГРАДСКО НАСЕЛЕНИЕ, ПРОБЛЕМИ НА

УРБАНИЗАЦИЯТА
Община Козлодуй се състои от 1 град и 4 села.
Град Козлодуй е естествения център на Общината. Към него гравитират и
населените места от съседните общини повече Мизия и Хайредин, по – малко
Вълчедръм, Оряхово и Лом. По – големите центрове – Враца и Монтана се намират
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на почти еднакво разстояние и не пречат на развитието на града. По големина
гр.Козлодуй е в групата на малките градове в страната, до 20 000 жители.
Селските населени места в Община Козлодуй са 4 бр. По големина условно
можем да ги разделим на три групи: от 500 до 1000 – 1бр; от 2000 до 3000 – 1бр; и от
3000 до 4000 – 2 бр.
При всички села се забелязва тенденция на намаляване на населението.
Процентът на градското население характеризира степента на урбанизираност
на дадена територия. В община Козлодуй урбанизацията (градското население) е
61.5%.
По видове селища населението по адресна регистрация се разпределя, както
следва:
Години

Градове

Общо – бр.

Села

Бр.

%

бр.

%

1999

25221

15515

61.52

9706

38.48

2000

25112

15575

62.02

9537

37.98

2003

24844

15476

62.29

9368

37.71

2004

24779

15486

62.50

9293

37.50

Съотношение между градското и селското население
70,00%
60,00%

62,29%

62,02%

61,52%

62,50%

50,00%
40,00%

38,48%

37,98%

37,71%

37,50%

30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
1999
градско население

2000

2003

2004

селско население

Със Заповед №92 от 26.04.2000 година, след необходимите процедури съгласно
Закона за териториално и селищно устройство и Правилника за неговото прилагане,
Кмета на община Козлодуй одобри актуализираният застроителен план на централна
градска част на гр. Козлодуй. В тази част на града могат да живеят 11 – 12 хиляди
човека при един висок стандарт на обитаване – 30 кв.м на 1 обитател. Новото
застроително решение има за задача да хармонизира жилищната среда и да намали
височината на новопроектираните жилищни блокове. За целта са предвидени терени
за индивидуално жилищно застрояване (до 500 – 600 кв.м парцел), където
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собственика ще може да създаде собствена атмосфера за живеене, озеленяване,
допълнително производство на селскостопанска продукция или развиване на
стопанска дейност. Предвидени са 46 нови застроителни петна и 54 сгради за
надстройка и разширение.
В градоустройственото решение са намерили място и осигуряването на
подсистемите

на

социално

обслужване

–

здравеопазване,

образование,

административно обслужване, култура и спорт. За дейностите свързани с пазарното
търсене – търговия, обществено хранене и услуги, освен вече съществуващите
обекти са предвидени и много нови такива – особено по главните пешеходни градски
оси и в жилищните комплекси.
За периода 2000-2004 година в съответствие с действащия ПРЗ в централната
част на гр. Козлодуй при спазване на Закона за общинската собственост и Наредбите
към него бяха предоставени на честни инвеститори терени с право на застрояване в
т.ч.: за търговска дейност около 6500 кв.м.

и за услуги - 2183 кв.м. Предстои

усвояването чрез отстъпено право на строеж върху общински терени с площ около
2500 кв.м. за търговски и обслужващи дейности съгласно ЗРП.
С приетия проект за актуализация, създадените до сега на територията на града
структури се доразвиват и се хуманизират при твърдо поставеното условие: да се
запази всичко изградено да сега, ако то не противоречи на конструктивните,
противопожарните, хигиенните и естетическите норми. Този подход ще бъде изразен в
бъдещите 5 – 6 години в приоритетното оформяне на пешеходните и зелените
пространства, на новите места за паркиране – все неща, нерешени в голяма степен
при досегашното строителство.
Изводи:
- Наблюдава се неблагоприятна демографска ситуация и тенденции за
намаляване населението в селата;
- Града е разположен в близост до селските населени места, което позволява
лесна достъпност до обществените услуги;
- Съществува тенденция за миграция на населението в други общини в
следствие на затваряне на някой мощности на АЕЦ “Козлодуй”;
- Не са решени териториално - устройствените проблеми

на ромското

население;
-

Състоянието

на

обществените

сгради

за

образование,

култура,

здравеопазване , социални дейности, спорт и туризъм е незадоволително.

7. ОКОЛНА СРЕДА
Естествен преход между икономиката и опазването на околната среда е
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анализът на констатациите

на мястото на Общината в област Враца, според

вижданията на регионалните структури на МОСВ и предвижданията в Стратегията за
опазване на околната среда и управление на антропогенните дейности с екологична
насоченост на област Враца.
Анализа на мястото на Общината, като обект на наблюдение и контрол в региона
контролирана от РИОСВ се базира на годишните доклади за състоянието на околната
среда . От написаното в тях на свой ред е видно, че не съществуват сериозни
проблеми с общинско и още по- малко с регионално и национално значение,
произтичащи от екологичната обстановка в Общината. Емисиите на въглероден оксид,
серен диоксид, азотни оксиди, озон, прах, амоняк и сероводород са в рамките на
нормалните, с изключение в азотните оксиди в сутрешните часове, в следствие на
активизиране на автомобилния трафик в посока АЕЦ “Козлодуй”. Водните течения на
р. Дунав и р. Огоста, преминаващи през община Козлодуй се нареждат в ІІІ – та
категория за определяне на допустими концентрации вредни вещества. Като
постоянен пункт за пробонабиране и анализ на водните проби е определен пункт на р.
Дунав при гр. Оряхово.
Пречиствателната станция на градската канализация за гр. Козлодуй е
включена в “Националната програма за приоритетно изграждане на градски
пречиствателни станции от населени места с над 10 000 жители” към МОСВ, но за
съжаление не се включва в годишните програми.

Оценките за състоянието на

защитните диги и язовири на територията на Общината показват, че язовир “Бутан” е
със задоволително състояние, а язовир “Шишманов вал” е с

добро, с ограничен

режим на завиряване.
Уникалността на общината, като територия с производство на ел. енергия от атомни
централи я поставя във фокуса на наблюдение и контрол както от страна на
национални институции, така също и от европейски и световни организации.
Традиционно всяка година

се

провеждат

междуведомствени

съвещания

за

верификация на изпълнението на програмите за мониторинг на околната среда в
района на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД и 100 – километровата зона. Радиационната
обстановка се следи постоянно от оторизираните институции и чрез Единната
национална автоматизирана система за национален мониторинг и ИАОС и достигат
до Европейската комисия, съгласно ратифицираната от България конвенция.
Изводите за връзката между икономическото развитие на община Козлодуй и
опазването на околната среда показват, че съществуващата икономическа структура
не нарушава екологичната характеристика на региона.
Води - Основен потребител на вода в Общината е населението, а от промишлеността
- АЕЦ “Козлодуй”. Селското стопанство не се явява голям потребител и съответно
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замърсител на вода. На територията на общината само в с. Бутан се наблюдава
режим на водоподаване през летните месеци, поради увеличеното водоползване на
питейната вода за земеделски нужди.
Качеството на питейната вода е добро и отговаря на БДС 2823-83 ”Вода за пиене” .
Предприятията замърсители не са съществен фактор в замърсяването на водите.
Въздух – Качеството на атмосферния въздух относно съдържанието на прах и вредни
газове е оценено на базата на резултати от тяхното определяне или чрез анализ на
разпространение на замърсителите от основните външни за АЕЦ “Козлодуй” обекти,
формиращи “фона на замърсяване” в прилежащия район. Най -съществен източник на
замърсяване на

въздуха в района с въглероден окис, въглеводороди, оловни

аерозоли и други представлява автотранспорта. В пиковите часове на отиване и
връщане от работа в АЕЦ “Козлодуй” се създават макар и за кратко време – около 30
мин. значителни зони на влияние на отработените газове в приземния въздушен слой.
Може да се обобщи, че в района на община Козлодуй е незначително замърсяването
на атмосферния въздух с прах и вредни газове.
Направените анализи по всички показатели за радиационното състояние на
атмосферния въздух, показват, че досегашната експлоатация на АЕЦ “Козлодуй” не е
променила радиационния гама - фон и атмосферната радиоактивност.
Биологично разнообразие – историческа местност “Ботев парк” на територията на
общината е прекатегоризирана в Защитена местност “Козлодуй” с площ 10 ха и е
единствената защитена територия в общината по Закона за защитените територии. В
близост са разположени защитени местности и за растителни видове, а именно
“Островско блато” за алоев стратиотес и водна лилия, Блатото на с. Орсоя – за жълта
водна роза, багрилна айважива и др. Като най-чувствителни територии по смисъла на
категоризирането им в защитени, на територията на общината попадат т.н. “влажни
зони” около яз. “Шишманов вал”, островите и около в. Дунав. Влажните зони са
междинни станции при пролетните и есенните миграции на редица редки видове
птици. Влажните зони на територията на общината са една от чувствителните зони за
работа в областта на околната среда.
Зелените площи в общината са достатъчни по площ, но незадоволително
поддържани.
Потенциално място в община Козлодуй за включване в Европейската мрежа
“Натура 2000” е поречието на р.Дунав в землището на гр.Козлодуй и с.Хърлец, като
Специално защитена зона и Територия от значение за Общността.
Изводи:
-

Община Козлодуй се характеризира с ниска степен

на замърсяване –

климатичните условия не благоприятстват задържане и събиране на
атмосферни замърсители в приземния въздушен слой;
-

На територията на общината няма предприятие, от чиято производствена
дейност да се емитират целогодишно вредности в атмосферата;

-

Използва се екологично чисто гориво - газ за отоплителните инсталации и
моторните превозни средства;
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-

Транспортната схема на града не е оптимизирана изцяло с оглед
намаляване вредното въздействие на трафика върху качеството на въздуха;

-

Дейностите по благоустрояване и почистване на града и населените места
са недостатъчни. Стремежът е поетапно и по години да се решават тези
проблеми, като ще се разчита и на финансовата помощ чрез републиканския
бюджет;

-

Козлодуй се характеризира със сравнително нормална шумова среда;

-

Не са регистрирани замърсявания на почвите с нитрати;

-

Голям е делът на замърсените от антропогенната дейност територии в
рамките и извън рамките на населените места.

SWOT - анализ на община Козлодуй
Основните оценки на сравнителните преимущества на общинската икономиката
са изведени на базата на SWOT-анализа. Той е извършен по икономически сектори.
За набиране на необходимата информация са използвани различни методи и техники
/създаване на база данни от обективна статистическа информация/. Въз основа на
резултатите от анализа е извършено стратегическо позициониране на общината.
SWOT – анализа изследва вътрешните за общината или бизнеса силни страни и
слаби страни, и външните за общината възможности и заплахи.
SWOT – анализа изхожда от разделянето на обекта на стратегически анализ
/общината/ от средата, в която той функционира. Обектът на стратегически анализ се
разглежда от към неговите “силни” и “слаби” страни. Средата, в която функционира
обектът на стратегически анализ , се диференцира на “възможности” и “заплахи”.
Връзката между слабите страни и заплахите формира основните проблеми на
развитието. Връзката между силните страни и заплахите определя рисковете на
развитие, а връзките между слабите страни и възможностите извеждат ограниченията
пред бъдещото развитие.
В синтезиран вид резултатите от SWOT – анализа изглеждат така:

Силни страни
1. В общината работи Атомна централа, значима за региона и България, която
участва в покриването на част от публичните разходи за развитие на общината.
2. Добри условия за развитие на агробизнес – благоприятно географско
разположение, климатични условия, наличие на плодородна земеделска земя и
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възстановена собственост върху земите.
3. Удобно географско разположение – излаз на река Дунав - евтин достъп до
европейския и световен пазар, фериботна връзка на 30 км. от гр. Козлодуй основа

за

развитие

на

транснационалното,

междурегионалното

и

трансгранично сътрудничество.
4. Ресурси за развитие на туризма - богато историческо и културно наследство,
благоприятен климат и речен басейн, чиста околна среда.
5. Производствен

опит

в

областта

на

строителството,

енергетиката,

зърнопроизводството.
6. Наличие на качествен човешки ресурс с професионални трудови навици, което
е предпоставка за развитие на нови иновационни проекти и внедряването на
нови техники и технологии.
7. Добре развита мрежа за образование и квалификация.
8. Добре

развита

мрежа

за

предоставяне

на

доболнична,

болнична

и

извънболнична помощ и система за социално подпомагане и социални дейности
.
9. Нараства капацитета

и възможността на общинската администрация за

бързото и ефективно усвояване на средствата от ЕС и предоставянето на
качествени, икономически ефективни и леснодостъпни административни услуги
на гражданите и бизнеса.

Слаби страни
1. Недоразвита и лошо поддържана техническа инфраструктура.
2. Незадоволително развитие на селското стопанство - преобладават частни
селскостопански производители – неконкурентноспособни, разполагащи

с

остаряла техника и раздробена земя, с ограничени вътрешни финансови
ресурси за развитие и въвеждане на нови модерни технологии в отрасъла.
3. Голяма зависимост на местната икономика от малкото на брой големи
предприятия.
4. Сравнително ниска предприемаческа активност.
5. Неефективна институционална структура за

подпомагане развитието на

бизнеса.
6. Непълна заетост, наличие

на скрита безработица. Значителен брой на

дългосрочно безработните и безработните жени.
7. Недостътъчна изграденост на инфраструктурата свързана с опазването на
околната среда - канализационни мрежи, пречиствателни станции за отпадни
води, система за управление на твърдите битови отпадъци.
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8. Недостатъчно ефективно функционираща здравна система и неотговаряща на
изискванията база са социални услуги.
9. Под средния за страната образователен индекс.
10. Недоизградена база за спорт, отдих и туризъм.
11. Проблеми с бедността и социалната интеграция на ромското население.

Възможности
1. Използване на финансовите инструменти на ЕС за:
-

изграждане на нова и разширяване на съществуващата техническа
инфраструктура с цел превръщането на общината в привлекателно място за
инвеститори;

-

подпомагане развитието на малък и среден бизнес;

-

развитие

на

селското

стопанство,

туризма

и

трансграничното

сътрудничество.
2. Използване ресурсите на АЕЦ “Козлодуй” за създаване на допълнителна
заетост чрез изнасяне навън на неприсъщи обслужващи функции към
жизнеспособни фирми.
3. Ползване на опит от съществуващи добри практики във Великобритания и
Европа

за

възстановяване икономиката на района в следствие на

закриването на мощности на АЕЦ “Козлодуй”.
4. Развитие на информационното общество.
5. Развитие на пазара на земята и привличане на външни инвестиции.
6. Развитие на публично -частните партньорства за привличане на външен
капитал.

Заплахи
1. Процесът на приемане на България в ЕС да не продължи съгласно плановете,
като първа и най-важна заплаха.
2. Финансова необезпеченост на инвестиционни проекти.
3. Ранно извеждане от експлоатация на енергоблокове на АЕЦ “Козлодуй”.
4. Увеличаваща се зависимост от централното бюджетно финансиране.
5. Влошаване на съотношението между работещо и зависимо население в
национален и европейски план.
6. Заминаване на квалифицирани специалисти в други общини.
7. Натиск върху малките и средни предприятия поради повишената конкуренция
на европейски фирми от 1.01.2007 г.
8. Уедряването на собствеността на

земята да не се извърши и което ще

задържи и влоши развитието на модерно земеделие.
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ІІ. СТРАТЕГИЧЕСКА ЧАСТ
Стратегическата част на Общинския план за развитие е формулирана във
основа на икономическото и социално развитие на общината и се състои от
приоритетни насоки за развитие, цели и мерки за развитие. В настоящата разработка
е направен детайлен анализ на текущото състояние на община

Козлодуй,

акцентирайки върху силните и слаби страни, възможностите и заплахите по елементи:
-

оценка на природните потенциали и фактори за развитие;

-

анализ на тенденциите и процесите в общинската икономика;

-

анализ на тенденциите и процесите в социалната сфера;

-

техническа инфраструктура;

-

урбанизация;

-

околна среда.

Резултатите и изводите от направения анализ в разработката се използвани за
определяне на приоритетните направления, съобразени с областната стратегия за
развитие, както и с приоритетите на стратегическото развитие на България.
Успоредно с анализа на текущото състояние са добавени прогнозни данни и
очакваното въздействие на мерките и инициативите, насочени главно към постигане
на приоритетните цели и задачи в регионалното развитие.
Основното въздействие при реализацията на общинския план за развитие е
насочено към подобряване на социалния статус на населението. Главните критерии
за това са ръста на националния доход на глава от населението и увеличаването на
заетостта.
Формулираните цели отговарят както на анализа на съществуващата ситуация
в Общината, така и на амбициите й за промяна и подобряване на ситуацията в
бъдеще.
Насоките за развитие на община Козлодуй очертават визията за бъдещето в
средносрочен и дългосрочен план. Тя е един стремеж, около който ще се насочат
усилията

на

общинските

власти.

Голямото

предизвикателство

реализацията на потенциала за развитие на община

пред

нас

е

Козлодуй през прогнозния

период, успоредно с решаването на трупаните проблеми в текущ план.

Визия за развитие на община Козлодуй
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Община

Козлодуй

постигаща

висок

ще

бъде

икономически

европейска
растеж

и

община,
заетост,

устойчиво развитие, по-добър стандарт на живот и жизнена
среда все повече съответстващи на тези от ЕС, със
запазено историческо и културно наследство

Главна цел:
Устойчиво и балансирано интегрирано развитие на
община Козлодуй, основано и на надеждното функциониране
на

“АЕЦ

Козлодуй”

българската
използване

като

икономика
на

и

уникалния

стабилизиращ

фактор

общината,

по-ефективно

потенциал

на
на

р.

Дунав

за

и

на

разширяващо се икономическо и социално сътрудничество с
европейските региони по поречието на реката и останалите
държави членки на ЕС,

насочено към осигуряване на висок

жизнен стандарт и заетост на населението
Предвид членството на Република България в ЕС, тази цел съответства на
основната цел на политиката за социално-икономическо сближаване на ЕС,
определена като намаляване на различията между равнищата в развитието на
различните региони и изостаналостта на слаборазвитите региони, включително
селските райони (чл.158 и 159 от Договора за ЕС). Освен това тя отчита и целите на
Лисабонската стратегия и стратегията от Гьотеборг, като по този начин допринася за
реализацията на ключовите приоритети на Общността.
Реализирането на главната цел е свързана с реализация на следните
стратегически цели и свързаните с тях приоритети:

Стратегическа цел 1 : Постигане на устойчив растеж
на местната икономика и инвестиционната активност, при
запазване

на

съществуващите

и

създаване

на

нови

устойчиви работни места в малките и средни предприятия.
Приоритет 1: Създаване на условия за растеж и заетост, чрез
насърчаване
предприятия

на

инвестициите
за

и

повишаване

конкурентноспособността.

подпомагане
на

на

малки

и

средни

производителността

и
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Приоритет 2: Развитие на ефективен и устойчив агробизнес,
основаващ се на подходящите почвено-климатични условия и традициите
на региона, насочен към достигане на европейските стандарти.
Приоритет 3: Усъвършенстване на административната среда за
насърчаване на инвестициите

Стратегическа цел 2: Постигане интегрирано развитие
на града и прилежащите села с цел намаляване различията на
местно ниво и достигане на по-добър стандарт на живот и
жизнена среда.
Приоритет 1: Подобряване (реконструкция и модернизация)

на

елементите на системите на техническата инфраструктура с оглед
повишаване качеството на предоставяните услуги
Приоритет 2: Опазване на околната среда и устойчиво използване на
природните ресурси, осигуряващи здравословна и благоприятна среда
Приоритет
териториално

3:

Развитие

сближаване,

на

сътрудничество

задълбочаване

на

за

европейско

партньорството

и

добросъседството за постигане на развитие

Стратегическа

цел

3:

Подобряване

на

привлекателността и качеството на живот в общината с
цел постигане на устойчиво развитие и превръщането и в
европейска община
Приоритет 1: Осигуряване на устойчива местна среда за развитите
чрез инвестиране в човешкия ресурс и социалната инфраструктура
Приоритет

2:

По-нататъшно

подобряване

развитието

на

здравеопазването и социалните дейности, допринасящи за повишаване
качеството на живот .
Приоритет 3: Интегриране на ромското население.
В рамките на планираните приоритети ще се осъществят индивидуални проекти,
както и групи обособени проекти, които ще доведат до динамизиране на процесите на
социално-икономическото развитие и подобряване на интеграцията

на община

Козлодуй в европейски и в регионален план в рамките на Северозападния район за
планиране с оглед постигане на балансирано и устойчиво развитие. Освен това ще
се търси постигане

преодоляването

на различията в

заетостта, доходите и

инфраструктурната осигуреност. Тези дейности ще доведат до

повишаване
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инвестиционната атрактивност на общината и като цяло ще подобрят качеството на
живот на населението.
Подобряването на транспортния достъп между града и селата в общината ще
създаде условия за по-голяма гъвкавост на трудовия пазар и по-пълноценно
използване на икономическия потенциал на селските територии.
Стремежът за динамично икономическо развитие на общината и създаването
на значителен брой нови работни места

ще се реализира при съблюдаване

принципите на устойчивото развитие на цялата община. Така не само ще се използва
разумно местния потенциал за развитие, но ще се изгради един нов, по-позитивен
имидж на общината.
Наличието на висококвалифицирани специалисти, работещи в АЕЦ са
потенциал, който в годините на плановия период може да бъде пренасочен към
развитие на нови икономически дейности, свързани с прилагане на информационни и
комуникационни технологии и технологични проучвания и развитие надхвърлящи по
мащаб и значение границите на общината.

Стратегическа цел І: Постигане на устойчив растеж на
местната икономика и инвестиционната активност, при
запазване

на

съществуващите

и

създаване

на

нови

устойчиви работни места в малки и средни предприятия

Приоритет

1:

-

насърчаване

на

инвестициите

предприятия

за

Създаване на условия за растеж и заетост, чрез
повишаване

и

подпомагане
на

на

малки

и

производителността,

средни
и

конкурентноспособността.
Създаването на повече възможности за предприемачите и откриването на
нови работни места имат

голямо значение за постигането на устойчив растеж.

Общинската икономика не може да бъде конкурентна без да са конкурентноспособни
местните фирми, а това предполага по-квалифицирани човешки ресурси, по-добра
информираност,

по-модерна

инфраструктура

и

по

интензивна

конкуренция.

Съществуващата бизнес среда има особено значение за започване на нов бизнес, а
нейното подобрение ще създаде условия за конкуренцията.
Повишаването на конкурентноспособността като цяло има решаващо значение
за

успешното справяне с

натиска на конкуренцията от страна на фирмите

европейския пазар. За целта на

фирмено равнище е необходимо

от

стопанските
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единици да внедряват стандартите за управление на качеството и по ефективни
системи за управление, които да водят до повишаване на производителността, да
създават условия и за повишаване на квалификацията на работещите. При
всеобщото ориентиране към развитие на икономика основана на знанието е
необходимо да се осигури среда за внедряване на нови технологии и иновации в
производството.
Насърчаването на инвестициите налага и подобряване на качеството на
човешките ресурси и в частност на работната сила. Очакваното движение на
работната сила в Общината от атомната енергетика към други сфери и дейности на
икономиката (диверсификация на икономиката) налагат мерки за насърчаване на
инвестициите в нови икономически високотехнологични дейности, т.е. трябва да се
създадат такива условия за икономически растеж и високо ниво на заетост и доходи,
на

основата

на

потенциала

на

Козлодуйската

община,

а

именно

високо

квалифицираната работна ръка.
Специфични цели:
1. Провеждане на активен инвестиционен маркетинг със специално внимание към
малките и средни предприятия;
2. Насърчаване предприемачеството чрез привличане на финансови ресурси
(кредитни и безвъзмездни) за стартиращ бизнес в нови икономически сфери;
3. Подпомагане на фирмите и други отрасловите структури при създаването на
проекти, за усвояване на средствата от Структурните фондове и Кохезионния
фонд на ЕС;
4. Насърчаване на публично-частните партньорства като форма на привличане
на чужд капитал;
5. Създаване на условия за развитие на иновации и технологично развитие на
малки и средни предприятия.
Индикатори за оценка:
•

брой създадени он-лайн услуги;

•

брой подпомогнати МСП за създаване на проекти;

•

брой създадени нови МСП;

•

общ размер на инвестициите.

Приоритет 2: - Развитие на ефективен и устойчив агробизнес, основаващ
се на подходящите почвено-климатични условия и традициите на региона,
насочен към достигане на европейските стандарти.
След присъединяването си към ЕС, съгласно постигнатите договорености с
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ЕК, България ще получи директни плащания за развитие на селското стопанство.
Определени са средства за пазарна подкрепа, които биха се получили при
интервенция в секторите (полски култури, ориз, месо, мляко и захар), експортни
субсидии в повечето от секторите, помощи за повишаване на консумацията на някой
продукти (мляко), помощи за производителите на пресни плодове и зеленчуци
предназначени за преработка и подкрепа на организациите на производителите.
Освен

това за да продължи селското стопанство да поддържа околната среда,

местните културни и селски общности, трябва да се развият иновативни и интегрирани
подходи, за да бъде то икономически устойчиво и ефективно.
Действията за постигане на приоритета могат да бъдат единствено успешни
само ако са интегрирани в подходяща комбинация с мерки на местната политика,
изцяло ориентирана към принципите на устойчиво развитие и насочена към
осигуряване жизнеспособност на селското стопанство, перспективи на млади
селскостопански производители, защита на просперитета на селските райони,
уважение на културната идентичност и цялост на хората и обслужване на техните
икономически, социални, културни и екологични нужди.
Специфични цели:
1. Възстановяване потенциала

на

селскостопанското

производство

и

разнообразяване на дейностите в сферата на агробизнеса на територията
на общината;
2. Увеличаване на площите, годни за напояване и броя на водоползвателите;
3. Създаване на организации и сдружения на производителите;
4. Комасиране (уедряване) собствеността на земеделските земи и на
останалите селища в общината.
Индикатори за оценка:
•

декари комасирана земя;

•

брой създадени организации и сдружения;

•

брой създадени малки и средни предприятия в сферата на агробизнеса;

•

дка обработвана земя.

Приоритет 3:

- Усъвършенстване на административната среда за

насърчаване на инвестициите.
Един от основните механизми за подобряване средата за насърчаване на
инвестициите на местно ниво е оптимизирането на предоставяните от Общината
административни услуги. Съществува необходимост от по-нататъшно развитие

и

промени в процедурите от гледна точка на времето на осъществяването им,
субектите, които издават актовете, механизма на консултиране на заинтересованите
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лица и др. Всичко това ще доведе до приемането на норми на работа, според които
предоставянето на качествени услуги ще бъде задача не само на определен кръг от
служителите, а на цялата администрация, ще наложи промени в организацията,
процесите, човешките ресурси и информационните технологии. Предприетите стъпки
от общинска администрация още с приетата от Българското правителство Концепция
за подобряване административното обслужване на принципа “едно гише” за
предоставяне на административните услуги чрез едно място на достъп в гр. Козлодуй
и кметство с. Хърлец

успя да реализира

визията за подобряване на

административното обслужване. Ускорено трябва

да продължи този процес

на

територията на Общината в кметствата в с. Гложене и Бутан и Крива бара.
Функционирането на Електронното правителство

ще

разшири технологичните

възможности за предоставяне по електронен път на качествени, икономически
ефективни и леснодостъпни административни услуги на гражданите и бизнеса.
Специфични цели
1. Създаване на административен капацитет за провеждане на консултации в
обществените/гражданските организации с компетенции в различни сфери;
2. Осигуряване на широк достъп до услугите на информационното общество и
насърчаване използването им;
3. Въвеждане на нови технологии в дейността на общинска администрация и
достигане на по-високи стандарти при предоставянето на различни видове
услуги;
4. Продължаване на процеса за изграждане на едно място за достъп на услуги
в местната администрация;
5. Укрепване на капацитета за привличане на средства от структурните
фондове на ЕС.
Индикатори за оценка:
•

брой създадени он-лайн услуги и възможности;

•

брой

новосъздадени

фирми,

които

предлагат

услуги,

свързани

с

информационните технологии;
•

брой внедрени добри практики на управленски подходи за местно развитие;

•

брой

кметства предоставящи административни услуги чрез едно място на

достъп;
•

брой преминали обучение по разработване и управление на проекти;

•

брой изготвени проекти за привличане на средства от фондове на ЕС.

Стратегическа цел ІІ: Постигане интегрирано развитие
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на града и прилежащите села с цел намаляване различията
на местно ниво и достигане на по-добър стандарт на живот
и жизнена среда.
Приоритет 1: - Подобряване (развитие и модернизация) на елементите на
системите

на

техническата

инфраструктура

с

оглед

повишаване

качеството на предоставяните услуги.
Това

е

един

приоритет

обхващащ

всички

системи

на

техническата

инфраструктура, целящ осигуряване и увеличаване от една страна на липсващият
финансов ресурс за развитието им, а от друга страна предприемането на мерки за
развитието им в съответствие с конкретните потребности и достигнато ниво на
изграденост

на

всяка

една.

Изградеността

на

системите

на

техническата

инфраструктура (транспортна, далекосъобщения, водоснабдяване и канализация) се
разглежда като задължително условие за развитието на икономиката, увеличаване на
заетостта и за ускоряване на инвестиционния процес.
Конкретните мерки и дейности дават нови възможности на местната власт за
развитие на малкия и среден бизнес; за предоставянето на равни по качество
транспортни услуги с тези на национално, регионално и общинско ниво; за
интегрирането на енергийната ефективност в общата политика за икономическо и
социално развитие на Общината;

за осигуряване на широко разнообразие от

съвременни далекосъобщителни услуги, и по-пълно задоволяване потребностите на
обществото и доразвиване и подобряване качеството на инфраструктурата на ВиК
сектора.
Специфични цели:
1. Повишаване на достъпа и изграждане на местна бизнес инфраструктура
чрез устойчиво подобряване експлоатационното състояние на общинските
пътища;
2. Изграждане, реконструкция и модернизация на водоснабдителната и
канализационната инфраструктура;
3. Повишаване на енергийната ефективност, особено в публичния сектор;
Индикатори за оценка:
•

Дължина (в километри) на изградени или подобрени общински пътища;

•

Дължина (в километри) на изградена нова или реконструирана водопроводна
мрежа;

•

Дължина (в километри) на изградена нова канализационна мрежа;

•

бр. на изградени Пречиствателни станции за отпадни води;

- 68 -

•

% от населението включено в мрежата за отпадни води;

•

брой на цифрови телефонни линии;

•

брой на изградени нови бизнес структури.

Приоритет 2: - Опазване на околната среда и устойчиво използване на
природните ресурси, осигуряващи здравословна и благоприятна среда.
Много от екологичните въпроси и проблеми са фокусирани в населените места
– там където повечето хора живеят и работят. Следователно подобряването на
качеството на околната среда е важен приоритет не само чрез адресиране на
исторически проблеми, но и чрез развиване и насърчаване на по-устойчив подход
към начина на живот. Последното налага трайно решаване на въпроси свързани със
замърсяване на въздуха и водите, управление на отпадъците, чистота и т.н. Въпреки
направеното в различни областни на околната среда през последните години, редица
проблеми остават. За тяхното разрешаване предвиждаме следните
Специфични цели
1. Подобряване

устойчивото

управление

на

битовите

и

строителните

отпадъците на територията на общината;
2. Значително подобряване на чистотата и озеленяването в населените
места;
3. Реализация на мерки за постигане изискванията на Директивата на ЕС за
градските отпадъчни води с цел опазване качеството на водите;
4. Развитие на екотуризма, като инструмент за опазване на околната среда;
Индикатори за оценка
•

% на населението, включено в системата за събиране на отпадъци;

•

дка ново озеленяване в населените места;

•

брой мероприятия по опазване на околната среда;

•

вложени инвестиции за опазване на околната среда.

Приоритет 3: Развитие на трансгранично и междурегионално сътрудничество с
регионите в района на р. Дунав, за постигане на икономическо, социално и
териториално сближаване, задълбочаване на партньорството и добросъседството за
постигане на развитие.
Специфична цел
1. Активизиране на многостранно трансгранично сътрудничество с цел
утвърждаване на европейски модел на взаимодействие
Индикатори за оценка:
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•

брой проекти за трансгранично и междурегионално сътрудничество.

Стратегическа

цел

ІІІ:

Подобряване

на

привлекателността и качеството на живот в общината с
цел постигане на устойчиво развитие и превръщането и в
европейска община.
Приоритет 1: - Осигуряване на устойчива местна среда за развитие чрез
инвестиране в човешкия ресурс и социалната инфраструктура.
Повишаването на жизнения стандарт и качеството на живота са основната
концепция за общината. Основните приоритети в социалната сфера са създаването
на условия за икономически растеж, насочен към създаване на заетост и повишаване
на доходите и намаляване на безработицата. В образованието, което е решаващ
фактор за духовното извисяване

и за развитието на човешкия капитал целим

привеждането му в съответствие с потребностите на пазара на труда, обвързването
му с приоритетите на общината, създаване на условия за по-широко навлизане на
информационните технологии в учебния процес и достъп до Интернет, осигуряването
на равен достъп да образование на всички без разлика на пол, етнически произход и
религиозна принадлежност и осъвременяването на учебния процес. Предвижда се
нов подход в управлението на културните дейности, чрез развитието на материалната
база и финансирането на общинските читалища, осигуряване на възможности за
спортуване

на всеки без разлика от

социалния статус, доизграждане

на

материалната база на здравеопазването и оптимизиране на разходите.
Специфични цели
1. Осъвременяване, ново изграждане, реконструкция и разнообразяване на
материално-техническата база на учебни, културни и спортни заведения и
съоръжения;
2. Повишаване участието на населението на пазара на труда, чрез подготовка
и адаптиране на човешките ресурси, повишаване качеството на работната
сила;
3. Ориентиране и обвързване на профилите и професиите в учебните
заведения с бъдещите потребности от труд, свързани с промените в
икономическата структура и технологичното обновление в контекста на
изискванията и достигане постиженията на ЕС;
4. Насърчаване интеграцията на хора, които срещат трудности на пазара на
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труда (незавършили училище, нискоквалифицирани работници, хора с
увреждания,

етнически

малцинства),

чрез

повишаване

на

тяхната

пригодност за работа и възможности за реализация на пазара на труда;
5. Създаване на възможности за пълноценно развитие на младите хора и
провеждане на превантивни мерки за ограничаване на негативните
социални явления;
6. Опазване и съхранение на историческото и

културно наследство и

природните дадености чрез инвестиране в развитието на туризма;
Индикатори за оценка:
•

вложени нови инвестиции в образованието, културата, спорта и туризма;

•

брой лица преминали в програми за обучение;

•

брой осигурени места за квалификация на местно ниво, в т.ч. групи в
неравностойно положение;

•

брой новоразкрити работни места;

•

брой нови учебни програми, ориентирани към местния пазар на труда и ЕС;

•

брой на компютрите на 100 ученика в училищата;

•

брой на Интернет места на 100 ученици в училищата;

•

брой културни обекти получили подкрепа за опазване и експониране.

Приоритет

2:

По-нататъшно

подобряване

развитието

на

здравеопазването и социалните дейности допринасящи за повишаване
качеството на живот.
Основната цел в сферата на здравеопазването е да осигурява, подобрява и
предоставя на здравния пазар диагностични и лечебни дейности на населението от
региона ни.
В условията на неизяснена национална здравна стратегия за планови период,
нестабилизирана здравна реформа и нарастваща конкуренция е необходима система
от мерки за изравняване на здравните стандарти с европейските – по отношение на
сградния фонд,

апаратурна

съоръженост

и

качество

на

здравни

услуги.

Подобряването на социалните грижи и услуги, насочени към най-уязвимите групи –
възрастни, самотни, хора с увреждания, деца в риск, представители на етнически
общности,

разкриването на алтернативни услуги (защитени жилища, консултативни

центрове, ресурсни центрове) като цяло ще повишат качеството
Общината.
Специфични цели:

на живот в
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1. Модернизиране

на

съществуващата

и

изграждане

на

нова

материално-техническа база в здравеопазването и социалните дейности
отговарящи на европейските критерии и стандарти.
2. Разширяване на съществуващите социални услуги в общността и разкриване
на нови алтернативни социални услуги.
3. Подобряване качеството на здравните услуги и разширяване достъпа на
нуждаещите се до тях.
Индикатори за оценка:
•

вложени нови инвестиции, свързани с развитие на здравеопазването и социалните
дейности;

•

брой нови здравни услуги на местно ниво;

•

брой на населението, получило нов достъп до здравни услуги;

•

брой нови социални услуги;

•

брой население ползващо социални услуги.

Приоритет 3: - Интегриране на ромското население.
През

2005 година стартира Международната инициатива “Десетилетие на

ромското включване 2005-2015 година” в България. Десетилетието на ромското
включване 2005-2015 e инициатива одобрена от осем европейски правителства и
подкрепена от Международната общност. Тя е първия съвместен международен опит
да се промени живота на ромите в Европа. Десетилетието предлага рамкова
програма на правителствата в Централна и Източна Европа във връзка с
интегрирането на ромското население и ще следи процеса по премахването на
дискриминацията и бедността, пред която са изправени ромските общности в региона.
Предвижда се в хода на Десетилетието да се проведе наблюдение за достигнатия
напредък. България, Хърватия, Чехия, Унгария, Македония, Румъния, Сърбия и
Черна гора, и Словакия са страните основателки на Десетилетието на ромското
включване 2005 -2015. За да ускори социалното интегриране и да подобри
икономическото състояние на ромското население, всяка една от страните участнички
ще представи определен брой измерими национални цели в приоритетни области. В
планирания ход на действия се предвижда цялостно ромско участие. Очертани са
четири приоритетни области на Десетилетието: 1) образование; 2) трудова заетост; 3)
здравеопазване и 4) подобряване на живота в ромските квартали. Международния
Координационният Комитет съставен от

представители на правителствата

и

ромското население е определил и три застъпващи се теми -бедност, етническа и
полова дискриминация. Всяка една страна с изготвянето на Национален план за
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действие определя целите и показателите в тези области Една от целите на местната
власт е интегрирането на ромската общност и борба с тенденциите с капсулирането
сред тях. За постигането и се предвиждат следните
Специфични цели
1. Подобряване на условията на живот;
2. Мотивиране на талантливи деца и младежи от ромски произход за
продължаване на образованието;
3. Повишаване на посещаемостта на ромските деца в училищата;
4. Решаване на териториално обществени проблеми;
5. По-нататъшно развитие и усъвършенстване на ромската самобитна култура.
Индикатори за оценка
•

Създадени нови работни места по програми за заетост;

•

Брой участници в програми за ограмотяване;

•

Брой младежи придобили квалификация;

•

Дял на обхванатите роми подлежащи на обучение;

•

Вложени инвестиции в ромските квартали.
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ІІІ.

МОНИТОРИНГ,

ОЦЕНКА

И

АКТУАЛИЗАЦИЯ

НА

ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ
Стратегическото планиране на местното развитие

е процес, който не

завършва с приемането на плана в Общинския съвет.
Задължителен е постоянен преглед и актуализация с оглед променящата се
ситуация. Един възможен подход към организацията на мониторинга, оценката и
актуализацията на плана за развитие на общината включва ежегоден преглед на
плана и изготвяне на програма за реализация, решения за промени, извършване и
приемане на междинна оценка от независим външен оценител, годишни доклади за
изпълнението на плана, които са публично достъпни или да се предвидят
необходимите разходи за осъществяване на мониторинг и оценка на изпълнението.
Мониторингът върху изпълнението на целите и приоритетите на Общинския
план за развитие

за периода 2007-2013 година и краткосрочните (едногодишни)

Програми за реализация на Общинския план за развитие ще се осъществява от Група
за наблюдение и оценка, назначена със заповед на Кмета на община Козлодуй, въз
основа на доклади с периодичност 1(една) година. В тях ще се представя анализ и
оценка на резултатите от осъществяването на Плана и ще се предлагат решения за
действията, които трябва да бъдат предприети,

с оглед преодоляване на

проблемите, свързани с реализацията му. Общинският съвет разглежда междинните
оценки и при необходимост приема коригиращи действия.
Основната предпоставка за осъществяването на оценката на Общинския план
за развитие и Програмата за реализацията му е наличието на индикатори за
измерване на ефекта от прилагането, които са съобразени с целите и приоритетите и
специфичните цели.
Основните индикатори, с които ще се измерва постигането им, включват:
По Стратегическа цел 1 : Постигане на устойчив растеж на
местната икономика и инвестиционната

активност, при запазване на
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съществуващите и създаване на нови устойчиви работни места в малките
и средни предприятия.
-

Брутен вътрешен продукт на човек от населението;

-

Производителност на труда;

-

Равнище на заетост – общо, мъже, жени;

-

Брой създадени нови МСП;

-

Общ размер на инвестициите.

По стратегическа цел 2 Постигане интегрирано развитие на града и
прилежащите села с цел намаляване различията на местно ниво и
достигане на по-добър стандарт на живот и жизнена среда.
-

Дължина (в километри) на изградени или подобрени

общински пътища,

степен на завършване на мрежата, размер на инвестиции;
-

Дължина

(в

километри)

на

изградена

нова

или

реконструирана

водопроводна мрежа, степен на изграденост на мрежата, размер на
инвестициите;
-

Дължина (в километри) на изградена нова канализационна мрежа, степен
на изграденост на мрежата, размер на инвестиции;

-

% цифрови телефонни постове;

-

% на населението, включено в системата за събиране на отпадъци;

-

Дка ново озеленяване в населените места.

По стратегическа цел 3 : Подобряване на

привлекателността и

качеството на живот в общината с цел постигане на устойчиво развитие
и превръщането и в европейска община
-

Вложени нови инвестиции в образованието, културата, спорта, туризма,
здравеопазването и социални дейности;

-

Брой лица преминали в програми за обучение – общо, мъже, жени;

-

Равнище на безработица - общо, мъже, жени, младежи, роми;

-

Брой нови здравни услуги на местно ниво.

Общинският план за развитие на община Козлодуй за периода 2007-2013 година
е отворен документ и подлежи на развитие и актуализация.
Настоящата разработка е дело на екип от общинска администрация
Козлодуй и представлява документ, който очертава философията и
перспективите на община Козлодуй.
Общинският план за развитие 2007 – 2013 година е собственост на
община Козлодуй и всяко негово позоваване, разгласяване и публикуване се
разрешава единствено с писменото съгласие на собственика.

