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Доклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие на община Козлодуй за 2011 г.

Настоящият доклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие
(ОПР) на Община Козлодуй за 2011 г. се изготвя на основание чл.23 т.2 и т.4 от Закона за
Регионалното развитие, съгласно който, кметът на общината ръководи, организира и
контролира дейността по изпълнение на Общинския план за развитие и представя годишния
доклад за наблюдение на изпълнението му.
Съгласно чл. 89. ал.1 от Правилника за Прилагане на Закона за регионалното развитие,
Орган за наблюдение на общинския план за развитие е общинският съвет. Ежегодните оценки
за изпълнение на напредъка по реализация на плана за съответната година цели да запознае
общинските съветници с общите условия за изпълнение, постигнатия напредък по
изпълнение на стратегическите цели, приоритети, специфични цели и действията предприети
от общинска администрация за използваните финансови ресурси, възникналите проблеми и
мерките за преодоляването им, както и да бъдат направени заключения и предложения за
подобряване на тези резултати.
Основните цели на доклада са:
-

да се отчете изпълнението на Програмата за реализация

на Общинския план за

развитие на Община Козлодуй за 2011 година;
-

да се оцени ефективността на прилаганата политика и инструменти за управление на
ОПР, финансовото осигуряване на това изпълнение и при необходимост предприемане
на коригиращи действия.
Програмата за реализация на Общинския план е разработена на основата на

ресурсно осигурените мерки за 2011 година, проектите и дейностите за тяхното
изпълнение, източниците на финансиране, звената за изпълнение, оценка и контрол. Тя е
приета от Общински съвет Козлодуй с Решение № 584 по Протокол № 48 от 19.04.2011 г.
Доклад за наблюдение на изпълнението на ОПР на Община Козлодуй за 2011 г. е
доклад за изпълнение на Програмата за реализация на плана през 2011 година, обобщаващ
резултатите от краткосрочната едногодишна програма. В нея са включени годишната задача,
определена за финансиране на капиталовите разходи, както и набелязаните дейности и мерки
залегнали в стратегическите цели, конкретизирани в индикативната финансова таблица, която
дава финансовия и времеви израз на предвидените в плана мерки.
Програмата за 2011 година предвиждаше Община Козлодуй да работи за подобряване
качеството на живот на гражданите и ускоряване на социално-икономическото развитие, като
мобилизира целия си потенциал, за да оползотвори възможностите за финансиране – както от
републиканския и общинския бюджет, така и от фондовете на ЕС и други донорски програми.
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В изпълнение на тази главна цел, програмата обхвана 57 проекта и дейности на обща
стойност

3 015 517 лв., разпределени по стратегическите цели на Общинския план за

развитие 2007-2013 година. Разпределението на средствата според източниците на
финансиране е както следва: 289 529 лв. (или 9,60 %), са средства предоставени от
Републиканския бюджет, 1 068 631 лв. (35,44 %) са средства от Общинския бюджет,
459 176 лв. (15,23 %) са средства от други източници на финансиране и 1 198 181 лв.
(39,73 %) са средства от структурните фондове на ЕС.
Създаване на условия за растеж и заетост, чрез насърчаване на инвестициите и
подпомагане на малки и средни предприятия за повишаване на производителността и
конкурентоспособността е първи приоритет на Стратегическа цел 1 от Общинския план
за развитие – 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.
По първата специфична цел „Провеждане на активен инвестиционен маркетинг със
специално внимание към малките и средни предприятия” се осъществиха следните дейности:
1. Актуализиране на маркетингови материали за община Козлодуй, с цел промоция на
маркетингово послание за общината
 Актуализиран е Маркетинговия профил на община Козлодуй, като същият е
на разположение на интернет страницата на общината. По този начин е
осигурен достъпът до актуална маркетингова информация.
 Предоставена е информация на Областна администрация гр.Враца, относно
наличие на терени за реализиране на проекти от чуждестранни инвеститори.
 Предоставена е информация на Областна администрация гр.Враца, относно
работещите малки, средни и големи предприятия на територията на община
Козлодуй.
 На сайта на Община Козлодуй се публикува информация за възможностите
за

кандидатстване

по

Оперативна

програма

„Развитие

на

конкурентоспособността на българската икономика”.
С осъществяването на така изброените дейности се изпълни и заложената мярка по
специфична цел 3 - провеждане на активен диалог с бизнеса и насърчаване на възможностите
на предприятията за участие с проектни предложения по Оперативна програма „Развитие на
конкурентоспособността на българската икономика”.
2. Създаване на "име" на община Козлодуй, като водеща община за бизнес - развитие в
региона, чрез успешно участие в процеса на сертифициране.
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 През 2011 г. Община Козлодуй съобразява процесите и дейностите в
администрацията в съответствие с изискванията на международни стандарти
ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004. По тази дейност през 2011 г. са разходвани
2 880 лв. от общинския бюджет.
По Специфична цел 2 - Насърчаване предприемачеството чрез привличане на финансови
ресурси (кредитни и безвъзмездни) за стартиращ бизнес в нови икономически сфери,
стойността на проект „Придобиване на умения и постигане на обществена активност за
потенциална местна инициативна група (МИГ) на територията на общините Козлодуй и
Мизия” по програма "Развитие на селските райони" възлиза на 106 572 лв., като през 2011 г.
са разходвани 51 871 лв. от бюджета на общината. През м.септември 2011 г. е подадено
искане за окончателно плащане по проекта пред Министерството на земеделието и храните
(МЗХ) в размер на 94 618 лв. По проекта са осъществени следните дейности:
 Изготвено е резюме на Стратегията за местно развитие (СМР).
 Изготвен и отпечатан е „Наръчник с добри практики на Европейските
страни”, които успешно са приложили подхода ЛИДЕР.
 Проведени са работни срещи между местни лидери и колеги от други
общности на тема „Как изглежда МИГ на моята територия” с представители
на общинска администрация, управителния съвет и експерти на МИГ
„Тунджа” гр.Ямбол.
 На

територията

на

общините

Козлодуй

и

Мизия

са

проведени

информационни събития за публично оповестяване на СМР и напредъка по
проекта.
 По местната кабелна телевизия са излъчени репортажи за популяризиране
на дейностите по проекта и разработването на СМР.
 СМР е отпечатана и предоставена на гражданите за информация и е
подадена за одобрение в МЗХ.
По четвъртата специфична цел, в изпълнение на мярката „Създаване на база данни за
недвижима собственост и промоциране на свободни търговски обекти, сгради и терени, бяха
осъществени следните дейности:
 Актуализира се списъка със свободни сгради и терени на територията на
общината, като същият е на разположение на интернет страницата на община
Козлодуй.
 С приетата през месец декември 2008 г. Стратегия за управление на общинската
собственост за периода 2008 – 2011 г. се гарантира ефективно управление на
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общинската собственост и повишаване на приходите от стопанисването й.
Постъпленията от приходи от управление и разпореждане с имоти общинска
собственост за 2011 г. възлизат на 413 260 лв., получени от: продажба на
нефинансови активи – 100 163 лв., наем на имущество – 131 481 лв. и наем на
земи общинска собственост – 181 616 лв. Постъпленията от управление и
разпореждане с общинска собственост са намалели с 26,51 %, от 562 352 лв. през
2010 г. на 413 260 лв. през 2011 г., което се дължи на намаления интерес към
предлаганото под наем

общинско имущество. Приходите от продажби

незначително са намалели от 101 698 лв. през 2010 г. на 100 163 лв. през 2011 г.
Със 47,54 % намаляват приходите от наем на имущество - от 308 710 лв. през
2010 г. на 161 957 лв. през 2011 г., поради силно намаления размер на ползваната
сезонна площ, както и закриване на дейността на някои търговски обекти.
Незначително са намалели приходите от наеми на земеделска земя - от
151 944 лв. през 2010 г. на 151 140 лв. през 2011 г.
Развитие на ефективен и устойчив агробизнес, основаващ се на подходящите
почвено - климатични условия и традициите на региона, насочен към достигане на
европейски стандарти е приоритет номер две на Стратегическа цел 1 от Общинския
план за развитие.
По първата специфична цел „Възстановяване на потенциала на селскостопанското
производство и разнообразяване на дейностите в сферата на агробизнеса на територията на
общината” се осъществи следното:
1. По мерки „Популяризиране на възможностите за въвеждане и прилагане правилата за
добрите земеделски практики” и „Организиране и поддържане на информационен
ресурс в общинската администрация, относно възможностите за финансиране в
селското стопанство и регулярно разпространение на актуална информация” е
осъществено, както следва:
 Информиране на земеделските производители с указанията за регистрация и
пререгистрация по Наредба №3 от 29.01.1999г. за създаване и поддържане
на регистър на земеделските производители за кампания 2011г;
 Информиране на животновъдите за обявяване втора кампания по закупуване
на индивидуални млечни квоти, във връзка с разпоредбите на Наредба №23
за управление на националната млечна квота;
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 Информиране на земеделските производители за обявен от Фонд
„Земеделие” прием на документи по схема за частичното складиране на
свинско месо;
 Информиране на земеделските производители, относно започване на курс
по говедовъдство по мярка „Професионално обучение, информационни
дейности и разпространение на научни знания”;
 Проведена информационна среща за възможностите за кандидатстване по
мярка 214 „Агроекологични плащания” по Ос 2 от Програмата за развитие
на селските райони и Национални стандарти – условия за поддържане на
земята в добро земеделско и екологично състояние за земеделските стопани
попадащи в зоните от Натура 2000 в района на гр.Козлодуй, гр.Белене и
гр.Свищов;
 Информиране на земеделските производители за прием на документи от
Фонд „Земеделие” по Националната програма по пчеларство по следните
сектори:
- „Разходи за закупуване на препарати в борбата срещу вароатозата,
одобрени съгласно закона за ветеринарномедицинска дейност”;
- „Подкрепа на пчелари за извършване на лабораторен анализ на пчелния
мед”;
- „Закупуване на нови кошери”;
- „Разходи за поддържане или увеличаване на броя на пчелните семейства”;
- „Разходи за покупка и подмяна на пчелни майки”.
 Информиране

на

земеделски

производители,

относно

проект

за

производство на индустриален коноп, проект за оранжерия „До ключ”;
 Разпространено е сред земеделските производители Ръководство за
природосъобразно земеделие в зоните от Натура 2000 в България.
 Проведени срещи със земеделски производители от общината във връзка с
разпределението на земеделските масиви;
 Проведена разяснителна кампания във връзка с кандидатстване на
земеделски производители за получаване на субсидии;
 Уведомени са всички собственици на животни от общината във връзка с
одобряване на схема за национални доплащания на „глава животно”;
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 Разясняване

на

всички

земеделски

производители,

собственици

и

арендатори на земеделски земи за деклариране на същите (подаване на
декларации по чл.69 и чл.70 от ППЗСПЗЗ);
 Уведомени

бяха

всички

собственици

на

трактори,

ремаркета,

зърнокомбайни за провеждане на годишен технически преглед от органите
на Контролно техническа инспекция гр. Враца;
 Изготвен е регистър на тютюнопроизводителите от общината;
 Предоставени са мери и пасища за ползване от земеделски стопани,
притежаващи пасищни животни.
С изброените дейности се постигна по-добра информираност на земеделските
производители.
2. Ремонт на селскостопански пътища. През 2011 г. са разходвани 30 000 лв. от
общинския бюджет за ремонт на селскостопански пътища.
3. Проект „Създаване на горски култури чрез залесяване на неземеделски земи на
територията на община Козлодуй” на стойност 193 214 лв. по програма "Развитие на
селските райони". През 2011 година е проведена процедура за избор на изпълнител на
дейностите по проекта, които ще се осъществят през 2012 година. През месец
февруари 2012 г. е подписан на договор с изпълнителя.
Третият приоритет на Стратегическа цел 1 включва изпълнението на дейности и проекти
целящи

„Усъвършенстване

на

административната

среда

за

насърчаване

на

инвестициите”.
По първата специфична цел „Създаване на административен капацитет и провеждане
на консултации в обществените/гражданските организации, с компетенции в различни
сфери” се реализира обучение и квалификация на административния персонал. Броят на
общинските служители, преминали обучения в различни сфери през годината е 74. Броят
им нараства спрямо този през 2010 г., когато бяха обучени 63 общински служители, като е
надминат заложения в годишния план за обучение брой от 40 служители. Обучението на
74-мата служители, които са преминали 64 специализирани обучения е финансирано от
общинския бюджет в размер на 3 032 лв.
По втората специфична цел „Осигуряване на широк достъп до услугите на
информационното общество и насърчаване използването им”, се осъществи следното:
1. Проект

"Община

Козлодуй

-

ефективна,

ефикасна

и

прозрачна

общинска

администрация в услуга на гражданите" се финансира по Оперативна програма
„Административен капацитет”. Общата цел на Проекта е „Реализиране на система за
7
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интегрирано административно обслужване и предоставяне на административни услуги
от общинска администрация”. Специфичните цели са предоставяне на по-качествени,
по-бързи, по-ефективни и по-сигурни административни услуги, насочени изцяло към
потребителите; подобряване ефективността и ефикасността на административната
дейност; повишаване прозрачността в дейността на администрацията. Проектът е
приключен в края на 2011 г., като през годината са програмирани в продукционна
среда 5 броя е-услуги с осигурен многоканален достъп до тях. Изпратено е заявление
за регистриране на Община Козлодуй в регистрите на Електронното правителство.
Същата година е сертифицирана Административната информационна система от
лицензиран орган, за което община Козлодуй получи сертификат.
2. През 2011 г. са разходвани 12 000 лв. от общинския бюджет за закупуване на
антивирусна програма.
3. Закупуване на компютърни конфигурации и дуплекс за копирна машина за общинска
администрация. Разходвани са средства от общинския бюджет в размер на 22 999 лв.
4. Закупуване на мултимедии и лаптопи за четирите ОДЗ в гр.Козлодуй. Разходвани са
средства от общинския бюджет в размер на 8 883 лв.
По третата специфична цел „Въвеждане на нови технологии в дейността на общинска
администрация и достигане на по-високи стандарти при предоставянето на различни
видове услуги” е реализирано следното:
1. Закупуване и използване на софтуерна програма за отдел „Местни данъци и такси”, за
което са разходвани 7 353 лв. от общинския бюджет.
2. Закупена е и се използва Геоинформационна система (ГИС) за управление на
гробищни паркове, за което са разходвани 6 996 лв. от общинския бюджет.
По пета специфична цел „Квалификация и преквалификация на персонала" (виж
Стратегическа цел 1, приоритет 3, специфична цел 1)
С осъществяването на гореизброените дейности по приоритет 3 се изпълняват заложени
специфични цели за създаване на административен капацитет с компетенции в различни
сфери, осигуряване на широк достъп до услугите на информационното общество, въвеждане
на нови технологии в дейността на общинска администрация и достигане на по-високи
стандарти при предоставянето на различни видове услуги, укрепване на капацитета за
привличане на средства от Структурните фондове на ЕС.
Постигането на 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 е втората Стратегическа цел на Общинския план за развитие. Разходите
8
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за включените в нея дейности изпълнени през 2011 г. съставляват 62,16 % от общата сума на
направените разходи за изпълнение на Програмата за реализация на Общинския план за
развитие на Община Козлодуй за 2011 година
Подобряването (развитие и модернизация) на елементите на системите на
техническата инфраструктура с оглед повишаване качеството на предоставяните услуги
е първият приоритет от Стратегическа цел 2.
За постигането на първата специфична цел „Повишаване достъпа и изграждане на
местна бизнес инфраструктура чрез устойчиво подобряване експлоатационното
състояние на общинските пътища” са разходвани 18 300 лв. от републиканския бюджет и
105 538 лв. от общинския бюджет за изпълнението на следните дейности:
1. Ремонт на 2142 кв.м от улици в град Козлодуй – ул.„Г.Димитров”, ул.„Кирил и
Методий”,

ул.”Симеон

Русков”,

ул.”Хаджи

Димитър”,

ул.”Васил

Коларов”,

ул.”Стефан Караджа”, ул.”Освободител”, ул.”Александър Стамболийски”, ул.”Тодор
Каблешков”, ул„Ломско шосе” и паркинг до бл.57 и бл.58.
2. Ремонт на 550 кв.м от улици в с.Гложене, с.Хърлец и с.Бутан.
С осъществяването на изброените проекти по специфична цел 1 е постигнато устойчиво
подобряване на експлоатационното състояние на общински пътища и е подобрен достъпа до
местната бизнес инфраструктура.
По втората специфична цел „Изграждане, реконструкция и модернизация на
водоснабдителната и канализационната инфраструктура” e изградена канализация и
водопровод по ул."Христо Ботев" и

ул."Радецки" в гр. Козлодуй – положени са

2 898

линейни метра нова канализация, като са усвоени средства в размер на 459 176 лв., които са
предоставени от ПУДООС. Проекта е приключил.
По третата специфична цел „Повишаване енергийната ефективност, особено в
публичния сектор” по проект "Повишаване енергийната ефективност на сгради общинска
собственост - обществени сгради, училища, детски градини и културни институции на
територията на общината” на обща стойност 3 500 000 лв. в Международен фонд Козлодуй,
през 2011 година е проведена процедура за избор на изпълнител на дейностите по проекта. В
началото на 2012 година е подписано споразумение за финансиране на дейностите по
саниране на единадесет обществени сгради.
Вторият приоритет от втората стратегическа цел включва изпълнението на дейности
и проекти целящи опазване на околната среда и устойчиво използване на природните ресурси,
осигуряващи здравословна и благоприятна среда.
9
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По първата специфична цел „Подобряване устойчивото управление на битовите и
строителните отпадъци на територията на общината” е осъществено почистване и
рекултивиране на нерегламентирани сметища на територията на общината и прекратяване
образуването на нови – реализацията на дейността доведе до предотвратяване и намаляване
на образуването на отпадъци извън регламентираните за целта терени. Почистени са 5 броя
нерегламентирани сметища, като са разходвани 38 566 лв. от общинския бюджет.
По

втората

специфична

цел

„Значително

подобряване

на

чистотата

и

събиране

и

озеленяването в населените места” е реализирано:
 Разширяване

обхвата

на

организираната

система

за

транспортиране на битови отпадъци от всички населени места на
територията на общината. За целта от общинския бюджет са разходвани
96 634 лв., които са инвестирани в 30 бр. контейнери тип „Бобър”, малък
багер с инвентар, три броя моторни коси, моторна резачка, моторна косачка
„Райдер”, мотофреза и прътова косачка.
 Създаване на Кадастър на зелена система в гр.Козлодуй. Разходвани са
средства от общинския бюджет в размер на 25 920 лв.
 Благоустрояване на жилищни комплекси в населените места в общината.
Проект "Реконструкция и изграждане на улична мрежа, тротоари, площади и
улично осветление в кв. 127, 255, 256, 257 и 258 в гр. Козлодуй". Проекта е
приключен, като за дейностите са разходвани 14 400 лв. от общинския
бюджет и 1 096 489 лв. от НП „Развитие на селските райони”. Изпълнени са
строително-монтажни работи в ЖК-3 – Север, както следва: новоизградена
улична мрежа с асфалтобетонова настилка - 850 линейни метра,
новоизградени тротоари – 3 020 квадратни метра, новоизградено улично
осветление с енергоспестяващи осветителни тела - 830 линейни метра,
новоизградени паркоместа - 177 бр., реконструирана улична мрежа с
асфалтобетонова настилка – 270 линейни метра.
 Изготвяне на Подробен устройствен план – ПУП в квартал 149, с цел
актуализиране на действащия План за застрояване и регулация за съвпадане
на кадастралните граници с регулационните предвиждания на имотите.
Разходвани са 9 960 лв. от общинския бюджет.
 Проект „Трансграничен модел за опазване на природата и устойчиво
ползване на природните ресурси по поречието на р.Дунав”. Разходвани са
9 295 като са реализирани следните мероприятия:
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- Провеждане на Конкурс за есе и рисунка за младите хора в целевите
райони „Заедно за Дунав”. Връчени са награди на победителите;
- Проведени две образователни обиколки за млади хора, с цел наблюдаване
на защитените области, птици и биоразнообразието в района на община
Козлодуй и по поречието на река Дунав;
- Проведена е екологична лекция за Деня на влажните зони с участието на
ученици от 5-8 клас.
- Провеждане на информационна среща със земеделски производители от
община Козлодуй за запознаване с възможностите за кандидатстване по
мярка 214

„Агроекологичните плащания” по Ос 2 от Програмата за

развитие на селските райони (ПРСР) и Национални стандарти – Условия за
поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние
(УПЗДЗЕС) за земеделските стопани попадащи в Натура 2000 зони в района
на гр. Козлодуй
- Поставяне във всяко едно населено място на дървени къщички за гнездене
на птици;
- Отбелязване на Европейски дни на птиците на 1 и 2 октомври 2011 г. в
Ботев парк.
По третата специфична цел „Реализация на мерки за постигане Директивата на ЕС
за градските отпадъчни води с цел опазване качеството на водите”, през 2011 г. е одобрен
Интегриран инвестиционен проект във водния сектор на гр.Козлодуй. Проекта се финансира
от ОП "Околна среда". Обща стойност на проекта 26 907 588 лв. за периода 2011-2014 г.
В началото на 2012 г. е подписан договор за изпълнение на дейностите.
Първият приоритет от третата Стратегическа цел „Подобряване привлекателността
и качествата на живот в общината с цел постигане на устойчиво развитие и превръщането й в
европейска община” обхваща дейности, водещи към осигуряване на устойчива местна
среда за развитие чрез инвестиране в човешкия ресурс и социалната инфраструктура.
За постигане на специфична цел 1 „Осъвременяване, ново изграждане, реконструкция и
разнообразяване на материално - техническата база на учебни, културни и спортни заведения
и съоръжения” се изпълни следното:
- Ремонт на училища в община Козлодуй. Разходвани са 31 194 лв. от общинския бюджет.
- Проект "Спортен комплекс - гр. Козлодуй" на обща стойност 5 851 854 лв. по програма
"Развитие на селските райони". Проекта не е одобрен.
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- Изграждане на „Дом на покойника” в гробищен парк гр.Козлодуй. Разходвани са
49 890 лв. от общинския бюджет.
По специфична цел 2 „Повишаване участието на населението на пазара на труда, чрез
подготовка и адаптиране на човешките ресурси, повишаване качеството на работната сила”,
за дейността „Разработване и стартиране на програми за ограмотяване, квалификация и
преквалификация” не бяха предоставени финансови средства, поради което дейността не
беше реализирана.
Във връзка със заложеното в специфична цел 4 повишаване на възможностите за обучение и
участие в програми за заетост, както и дела на безработните включени в тях, по данни на
Дирекция „Бюро по труда” – Козлодуй, през 2011 г. са разходвани средства предоставени от
Министерство на труда и социалната политика (МТСП) по програми за заетост както следва:
1. НП „От социални помощи към осигуряване на заетост” (НП „ОСПОЗ”) –
разходвани средства в размер на 120 830 лв.
 Работили лица в одобрени проекти – 56 бр.;
 Работили лица в аварийни дейности – 154 бр.;
2. НП „Асистенти на хора с увреждания”, дейност „Личен асистент” - разходвани
средства в размер на 26 682 лв.
 Работили лица в одобрени проекти – 15 бр.
3. НП „За заетост и професионално обучение на хора с трайни увреждания” –
разходвани средства в размер на 8 283 лв.
 Работили лица в одобрени проекти –3 бр.
Общинска администрация гр.Козлодуй и съставните кметства с.Хърлец, с.Гложене,
с.Бутан и с. Крива бара, със своите проекти по НП „ОСПОЗ” през 2011 г. осигуриха заетост
на 210 безработни лица в дейности с комунално-битов характер, дейности с траен характер, в
социални дейности и в аварийни дейности, като са разходвани 47 509 лв. от общинския
бюджет.
С предоставените средства по национални програми се осигуриха възможности за
реализация на безработни лица от общината на трудовия пазар. Състоянието на работните
места извън програмите за заетост по данни на Дирекция „Бюро по труда” – Козлодуй, през
2011 г. е следното: заявените свободни работни места през годината са 283 бр., като 264 бр. са
заявените свободни работни места от първичния пазар на труда (в т.ч. 6 бр. новоразкрити, 88
бр. са в частния сектор и 55 бр. за безработни с висше образование) и 19 бр. са заявени по
мерки от Закона за насърчаване на заетостта. В структурата на заявените свободни работни
места по сектори по-голям относителен дял заемат заявените свободни работни места в
12
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сектор „Административни и спомагателни дейности – 25%, следвани от заявените в секторите
„Търговия и услуги” – 17,8 %, „Държавно управление” – 15,53 %, „Строителство” – 10,22 % и
„Образование” – 9,47 %. През годината са заети близо 79 % от заявените свободни работни
места.
По данни на Дирекция „Бюро по труда” гр.Козлодуй, равнището на безработица за
община Козлодуй за 2011 г. е 12,31 % и бележи слаб ръст спрямо 2010 г., когато е била
12,06%.

Реализираните мерки за борба с безработицата не позволиха понататъшното й

нарастване. Структурата на безработицата по възрастови групи и по специалности е както
следва: 47,86 % е делът на безработните от 20 до 40 годишна възраст, 48,90 % е делът на
безработните лица на възраст над 40 години и 3,24 % са безработните до 19 годишна възраст;
делът на регистрираните безработни лица с работническа професия – 18,92 % и
регистрираните безработни специалисти – 11,34 %. Обезпокояващо висок остава делът на
безработните лица без специалност и професия – 69,79 %.
Икономическите активните лица в общината са 10 145 лица, като средногодишния
брой на регистрираните безработни е 1 249 души.
Основната характеристика на пазара на труда в община Козлодуй е устойчивата
заетост. Всичко това е във резултат от появата на алтернативни форми на заетост свързани с
реформите на трудовия пазар под формата на нови мерки и програми за заетост и с
възможността да се търсят работни места в страните от ЕС.
По специфична цел 5 „Създаване на възможности за пълноценно развитие на младите
хора и провеждане на превантивни мерки за ограничаване на негативните социални явления”
през 2011 г. осъществихме следното:
1. Реализиране на новата визия за ролята на общинската администрация в
образователния процес – координиране дейностите на училищата, партньорство и
помощ при реализиране на дейността на училища, детски градини и ОДК
(Обединен детски комплекс).
 Успешно функциониране на системата на делегирани бюджети в общинските
училища, разработване на формула и извършване на всички дейности в
посочените срокове и според нормативните изисквания;
 Координиране на дейността на училищата при работата с делегираните
бюджети и при съвместната работа по проекти в областта на спорта, културата
и младежките дейности.
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 Организиране и провеждане на обучение на директорите от детски градини на
територията на община Козлодуй на тема „Директорът на детската градина –
лидер, педагогически ръководител, мениджър” в гр. Враца.
 Работна среща за оптимизиране на съвместната дейност на институциите,
имащи отношение към проблемите на децата, трайно непосещаващи училище,
децата, застрашени от отпадане и децата в риск в община Козлодуй. Разписване
на механизъм на постоянно взаимодействие между институциите;
 Извършване на периодични проверки в общинските училища и детски градини
за присъствието на учениците и децата;
 Провеждане на анкета във връзка с държавния прием за учебната 2011/2012 г.
за проучване на желанията на учениците от осми клас в училищата на
територията на община Козлодуй да продължат обучението си.
 Изготвяне и обобщаване на заявки за безплатните комплекти за петгодишните и
шестгодишните в детските градини на територията на община Козлодуй за
учебната 2011/2012 г.
 Обобщаване на заявките

за задължителната училищна документация за

началото на учебната 2011/2012 г. на детските градини и ОДК.
 Подготовка и издаване на тематичен брой на Общинския бюлетин „ОТ и ЗА
Общината” за родителите на първокласниците, съдържащ информация за
възможностите, които се предоставят в общината по отношение на развитието
на децата в различни области;
2. Стимулиране на разумната конкуренция и сътрудничество между учебните и
детските

заведения

чрез

организиране

на

общински

мероприятия

за

популяризиране на положителни практики. Разходваните средства от общинския
бюджет възлизат на 11 286 лв. и са реализирани следните дейности:
 Участие на представители от Ученическите парламенти на СОУ „Христо
Ботев”, гр.Козлодуй, СОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, гр.Козлодуй и ПГЯЕ
„Игор Курчатов”, гр.Козлодуй в Първата симулация на Народно събрание в
гр.София.
 Среща на тема "Децата и младите хора – активни участници в местното
управление".
 Участие на представители от ОДМП (Общински детски и младежки парламент)
в заседания на Постоянни комисии към ОбС, гр.Козлодуй за обсъждане на
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Общински културен и спортен календар, Програма „Ботеви дни”, Общински
календар „Младежки дейности” и Общински екологичен календар.
 Седмица на детската книга и изкуствата за деца – Областна изложба и
фотоизложба „Ние, децата”, организирана от ОДК с подкрепата на Община
Козлодуй - 19 април;
 Детски форум по метода „Отворено пространство” - „Заедно, макар и различни”
с участието на представители на Ученическите парламенти на СОУ „Св. Св.
Кирил и Методий”, гр. Козлодуй, СОУ „Христо Ботев”, гр. Козлодуй и ПГЯЕ
„Игор Курчатов”, гр. Козлодуй, организиран от Община Козлодуй и Асоциация
„Родители”;
 „Децата също имат права” - седмица на популяризиране правата на детето с
участието на всички училища на територията на община Козлодуй.
Организатор: ОДК и ОДМП с подкрепата на Община Козлодуй;
 Презентиране на добри практики от Седмицата на популяризиране правата на
детето. Награждаване на най-успешно представилите се в конкурса „Нужен си
ни, Апостоле”. Организатор: ОДК и ОДМП с подкрепата на Община Козлодуй;
 Благотворителен базар на детски творби, организиран от

ОДК и ОДМП с

подкрепата на Община Козлодуй, с цел събиране на средства за подпомагане на
деца, които по социални причини не посещават училище;
 Награждаване на изявени учители,ученици и културни деятели по повод 24 май
– Ден на славянската писменост и българската просвета и култура;
 Организиране и провеждане на празнично шествие. Поздравление от кмета на
общината към всички учебни, детски и културни институции на територията на
община Козлодуй и поднасяне на подарък на всяка от тях – картина от Пленер
по живопис „Козлодуй 2011”.
3. Разработване и реализация на целогодишен културен цикъл – разработен и
реализиран е Общински културен календар и Програма „Ботеви дни 2011”.
включващ мероприятия от национален и местен характер, осъществяващи
целенасочено културно-възпитателно въздействие на основата на националните
приоритети. Разходваните средства възлизат на 79 812 лв. от общинския бюджет.
4. Реализиране на програмно-целево финансиране на читалищата в общината.
 Изготвена е Годишна програма за развитие на читалищна дейност в община
Козлодуй през 2011 г., която е утвърдена от ОбС Козлодуй;
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 В изпълнение на чл. 26а, ал.3 от Закона за народните читалища са сключени
финансово обезпечени договори за програмно-целево финансиране на
читалищата между кмета на общината и председателите на читалищата на
територията на общината, по които са разходвани 53 160 лв. от общинския
бюджет.
5. Реализиране на новия стил във взаимоотношенията между общинските и
ведомствените културни институции (ДЕ, читалища, НМП „Радецки”) - на основата
на партньорство и съвместни проекти, се осъществи при честването на национални
и други празници, 3 март – Ден на Освобождението на България от османско иго,
24 май – Ден на славянската писменост и българската просвета и култура, 27 май –
Ден, посветен на героичния подвиг на Христо Ботев и неговата чета, 29 май –
Организиране и провеждане на ФАМИЛАТЛОН – празник на семейството, спорта
и здравословния начин на живот, открита сцена за творческите изяви на състави от
детските градини, училища, читалища, Обединен Детски Комплекс, Дом на
енергетика и граждани, 30 май – Ден на град Козлодуй, „България и Ботев нас ни
свързват” - Фестивал на местната самодейност и съхранените български традиции
сред българите в чужбина, 18 юли - отбелязване на 174 години от рождението на
Васил Левски, 1 ноември - Ден на народните будители - факелно шествие от СОУ
”Христо Ботев” до бюст-паметника на Христо Ботев в центъра на града, Коледен
благотворителен базар и Коледен благотворителен концерт „Всяко дете е важно” за
подпомагане нуждите на деца от община Козлодуй, непосещаващи училище по
социални причини, Общоградско тържество „С баница и вино да посрещнем
Коледа”.
6. Подпомагане и координиране на спортните клубове на територията на общината.
Финансирането от общинския бюджет на спортните клубове на територията на
общината възлиза на 251 685 лв.
7. Организиране на ученически спортни игри, спортни празници и общински турнири.
Разходвани са средства от общинския бюджет в размер на 29 780лв. за
провеждането на следните мероприятия:
 участия на училищата в ученически спортни игри:
- общински кръг - 7 училища (всички, които могат да участват);
- областен кръг с участието на отборите победители в общински кръг - 5 училища
(СОУ

”Св. Св. Кирил и Методий”, гр.Козлодуй; СОУ ”Христо Ботев”, гр.Козлодуй;
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ПГЯЕ “Игор Курчатов”, гр.Козлодуй; ОУ ”Христо Ботев”, с.Гложене; ОУ ”Св. Св.
Кирил и Методий”, с.Бутан);
- зонални състезания - 2 училища (СОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, гр.Козлодуй и
ОУ „Христо Ботев”, с.Гложене);
- участие във финални състезания - 1 училище (СОУ „Св. Св. Кирил и Методий”,
гр.Козлодуй - 1 отбор).
 Брой реализирани спортни празници и общински турнири – 10 бр.:
- Дванадесети футболен турнир за Купата на Община Козлодуй и „АЕЦ Козлодуй”
- стадион в с.Бутан, Турнир по шахмат за купата на ОДК - гр.Козлодуй, Тридесет и
осми турнир по конен спорт за Приза на Община Козлодуй и „АЕЦ Козлодуй” хиподрум в с. Бутан, 17 май - Ден на българския спорт и професионален празник на
работещите в сферата на спорта - площад „Христо Ботев”, гр.Козлодуй, Турнир по
футбол за купата на ОДК - стадион в Ботев парк, гр.Козлодуй, Турнир по джудо за
деца “Ботева слава” - спортна зала “Христо Ботев”, гр.Козлодуй, Волейболен
турнир за Купата на Община Козлодуй - спортна зала “Христо Ботев”, гр.Козлодуй,
Традиционен турнир по тенис на маса за Купата на Община Козлодуй - Зала СКТМ
“Бутан”, Осми колопоход “По стъпките на Ботевата чета”, гр.Козлодуй - площад
„Христо Ботев” – Ботев парк – площад „Христо Ботев”, Републикански турнир по
плуване за деца, гр.Козлодуй - Плувен комплекс.
8. Разработване и реализиране на целогодишна програма за дейността на Местна
комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни
(МК БППМН). Разходвани са 200 лв. от общинския бюджет. По заложените
дейности в Програмата за дейността на МК са проведени 4 срещи с директорите на
училища и председателите на Училищните комисии за БППМН, както и
ежемесечно се актуализира информацията постъпваща в МК за извършители на
противообществени прояви в училищата на територията на общината. Проведени
са 3 срещи с обществените възпитатели, на които се набелязват конкретни мерки за
работа с поверените им лица, както и се обсъжда снемането на възпитателен надзор
при нужда. Проведени 5 проверки от създадената мобилна група с участие на
Инспектор „Детска педагогическа стая”, Отдел „Закрила на детето” (ОЗД) към
Дирекция „Социално подпомагане” и член на МК БППМН за установяване на деца
на улицата – просещи и безнадзорни. Проведени са проверки съвместно с органите
на полицията и ОЗД на общодостъпни увеселителни заведения – дискотеки, барове,
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ресторанти и интернет клубове, за присъствие на малолетни и непълнолетни след
определения вечерен час и неразрешено сервиране на алкохол.
9. Координация при осъществяване на дейността на Консултативен кабинет към МК
БППМН. Към консултативния кабинет за отчетния период са насочени 2 деца с
различни поведенчески проблеми. Ежемесечно се следи движението и напредъка
на консултираните деца.
10. Оказване на помощ при реализиране на дейността на обществените възпитатели.
Оказване на методическа помощ при изпълнението на възложения възпитателен
надзор. Обществените възпитатели осъществяват надзор над малолетни и
непълнолетни,

който

е

определен

съгл.

чл.13

от

Закона

за

борба

с

противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, за което представят
ежемесечен отчет. Разходвани са 37 105 лв. от републиканския бюджет.
11. Реализиране на общинска стратегия за закрила на детето. Като член на
Мултидисциплинарния екип за работа с деца жертви на насилие, секретарят на МК
БППМН е участвал в разглеждането на два случая на насилие над деца.
Осъществяването на местната политика по закрила на детето се координира от
Комисия за детето – консултативен орган към Община Козлодуй.
12. Осигуряване на координация между Община Козлодуй и Пробационно звено
Козлодуй. Секретаря на МК БППМН участва в ежемесечните пробационни съвети,
на които се разглеждат новопостъпили случаи в пробационно звено Козлодуй,
приведени в изпълнение и приключили присъди, както и при нужда замяна на
пробационна мярка с ефективна присъда.
13. Своевременно актуализиране на база данни за регистрирани сигнали от РП, РУ на
МВР, граждани. Всеки постъпил сигнал се отразява в нарочен журнал, на база на
който при нужда се образуват възпитателни дела.
14. Своевременно актуализиране на база данни за регистрираните малолетни и
непълнолетни лица в МК БППМН.
Вторият приоритет на стратегическа цел 3 е насочен към по - нататъшно подобряване
развитието на здравеопазването и социалните дейности допринасящи за повишаване
качеството на живот.
По Втората специфична цел „Разширяване на съществуващите социални услуги в
общността и разкриване на нови алтернативни социални услуги” се осъществиха следните
дейности и проекти:
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 Реализиран е проект "Подкрепа за достоен живот", като са назначени 45 лични
асистенти, които обгрижват 45 потребители на социалната услуга. Разходвани
са 101 692 лв. от ОП „Развитие на човешките ресурси”.
 В община Козлодуй през 2011г. бяха предоставени

социалните услуги

“Социален асистент“ и “Домашен помощник”, по проект ”Подкрепа за достоен
живот” изпълняван от Сдружение с нестопанска цел ”Партньори за обществена
инициатива и развитие-2008” гр.Козлодуй, договор за безвъзмедна финансова
помощ № BG051PO001-5.2.07-0145-С-0001,

схема на ОП „Развитие на

човешките ресурси” - „Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот
на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора – фаза 3. По
проекта бяха наети на работа 56 лица като домашни помощници и социални
асистенти, които се грижеха за 125 самотно живеещи възрастни хора и хора с
увреждания. Дейностите се предоставяха на територията на цялата община с
партньорското участие и подкрепа на Община Козлодуй.
 Извършен е основен ремонт на Център за социална рехабилитация и интеграция
(ЦСРИ) - филиал с.Гложене. Разходвани са 12 290 лв. от общинския бюджет.
 Създаване на Дневен център за хора с физически увреждания с.Хърлец.
Разходвани са 1 279 лв. от общинския бюджет и 58 400 лв. от републиканския
бюджет.
 За закупуване на асансьор за инвалиди - Център за настаняване с.Гложене са
разходвани 7 958 лв. от общинския бюджет.
 Закупуването на микробус за Дневен център за деца с увреждания и Център за
обществена подкрепа ще се изпълни през 2012 г.
 За закупуване на люлки за Дневен център за деца с увреждания са разходвани
4 096 лв. от общинския бюджет.
Третата специфична цел е насочена към подобряване качеството на здравните услуги
и разширяване достъпа на нуждаещите се от тях. По тази цел е осигурен достъп до качествено
лечение на нуждаещите се ветерани от войните, за което са разходвани 12 107 лв. от
републиканския бюджет. Оказва се методическа помощ и контрол на здравните кабинети в
училищата и детските градини по водене на документация, снабденост с медикаменти и
изготвяне на справки. Организира се обучение в РЗИ (Регионална здравна инспекция)
гр.Враца, на медицинските специалисти от училищата и детските градини на територията на
община Козлодуй във връзка със здравословното хранене на децата и учениците.
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Интегрирането на ромското население е обхванато от третият приоритет на
стратегическа цел 3, който обхваща специфичните цели насочени към подобряване
условията на живот, повишаване посещаемостта на ромски деца в училищата и по-нататъшно
развитие и усъвършенстване на ромската самобитна култура.
За реализиране на Специфична цел 1: „Подобряване условията на живот” е осигурено
финансиране от републиканския бюджет в размер на 8 275 лв. за обучение и работа на двама
здравни медиатори. Оказано е съдействие на медиаторите за участие в областни, регионални
и национални срещи, обучения, семинари с цел повишаване на уменията им и качеството на
дейността им. Организирани са приемни дни с граждани на територията на общината с
Регионален представител от Комисията за защита от дискриминация и е съдействано на БЧК
при организирането и раздаването на хранителни продукти на социално слаби лица.
По Специфична цел 2: Мотивиране на талантливи деца и младежи от ромски произход за
продължаване на образованието, през 2011г. е разпространена информация за подготвителни
курсове и стипендии до желаещите във всички населени места в общината. Стипендии са
получавали 22-ма учащи се, в общ размер на 27 360 лв. от републиканския бюджет.
Специфична цел 3: Повишаване посещаемостта на ромски деца в училищата е постигната
чрез осигуряване на безплатна храна и транспорт от местоживеене до училище на деца роми и
други социално слаби, като са разходвани 41 473 лв. от общинския бюджет и 7 152 лв. от
републиканския бюджет.
За реализиране на Специфична цел 5: По-нататъшно развитие и усъвършенстване на ромската
самобитна култура и Реализиране на политиката на община Козлодуй в сферата на интеграцията на
малцинствените групи в обществото – развитие на ромската самобитна култура, се организира и
проведе празничен концерт по случай 8 април - Международен ден на ромите, като са разходвани
692 лв. от общинския бюджет.
От изложеното до тук можем да направим следното обобщение:
1) Общата сума на средствата, вложени за изпълнение на целите на общинския план за
развитие през 2011 г. възлизат на 3 015 517 лв., разпределени по източници на
финансиране, както следва:
 От републиканския бюджет - 289 529 лв. или 9,60 %;
 От общинския бюджет - 1 068 631 лв. или 35,44 %.
В сравнение с 2010 г. се наблюдава промяна на относителния дял на средствата, вложени за
изпълнение на ОПР, предоставени от републиканския и общинския бюджет, а именно:
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- средствата предоставени от републиканския бюджет през 2010 г. са представлявали
38,72 % от общата сума на вложените средства, докато през 2011 г. те намаляват до 9,60 %;
- средствата предоставени от общинския бюджет през 2010 г. са представлявали 15,18 %
от общата сума на вложените средства, като през 2011 г. те се увеличават до 35,44 %.
 Други източници на финансиране – 459 176 лв. или 15,23 %. В сравнение с
2010 г. се наблюдава повишаване дела на средствата привлечени от
структурните фондове, като от 15,08 % през 2010 г. те достигат до 15,23 %
от общата стойност на вложените средства през 2011 г.
 Структурни фондове – 1 198 181 лв. или 39,73 %. В сравнение с 2010 г. се
наблюдава повишаване дела на средствата привлечени от структурните
фондове, като от 31,02 % през 2010 г. те достигат до 39,73 % от общата
стойност на вложените средства през 2011 г.
2) Разпределението на средствата по стратегически цели изглежда по следния начин:
 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 малките и средни
предприятия” – вложените средства за изпълнението й възлизат на
146 014 лв. или 4,84 % от общите. На лице е намаление на размера на
вложените средства в сравнение с този през 2010 г., когато е бил 7,99 %.
 Стратегическа цел ІІ: Постигане на 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 - вложените средства за
изпълнението й възлизат на 1 874 278 лв. или 62,16 % от общите. Наблюдава
се намаление на относителният дял на вложените средства за изпълнението
на целта през 2011 г. спрямо този през 2010 г., когато са били 81,13 %.
 Стратегическа цел ІІІ: Подобряване привлекателността и качествата на
живот в общината с цел постигане на устойчиво развитие и превръщането й
в европейска община - вложените средства за изпълнението й възлизат на
995 225 лв. или 33,00 % от общите. Наблюдава се увеличение на
относителният дял на вложените средства за изпълнението на целта през
2011 г. спрямо същите през 2010 г., когато са били 10,88 %.
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Дял на средствата вложени за изпълнението на
стратегическите цели на Общинския план за развитие за 2011 г.

Съотношение между източниците на финансиране за
изпълнение на Общинския план за развитие за 2011 г.
Структурни
фондове
39,73%

Републикански
бюджет
9,60%

Стратегическа
цел І
4,84%
Стратегическа
цел ІІІ
33,00%

Общински
бюджет
35,44%

Стратегическа
цел ІІ
62,16%

Други източници
15,23%

Фиг.1

Фиг.2

Изводи:
•

Както е видно от Фиг.1, изпълнението на Програмата за реализация на Общинския
план за развитие през 2011 г. е осъществено главно чрез средства от външно
финансиране (други източници за финансиране и структурни фондове), които
съставляват общо 54,96 % от общата сума на вложените средства. Това изразява
активната

успешна

политика

на

общинското

ръководство,

в

условията

на

икономическа криза, към привличане на външни финансови ресурси, което от своя
страна облекчава общинския бюджет. Привлечените и вложени средства в размер на
1 657 357 лв. говори за надграден капацитет на общинска администрация и ефективно
участие с проектни предложения по Оперативните програми, Програмата за развитие
на селските райони и други донори.
•

Фиг.2 показва, че приоритетна за общинското ръководство през 2011 г. е
стратегическа цел 2, насочена към постигане на 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, за изпълнението на която са вложени
62,16 % от общата сума на вложените средства. С предимство през годината са
изпълнявани дейностите, водещи към подобряване (развитие и модернизация) на
елементите на системите на техническата инфраструктура с оглед повишаване
качеството на предоставяните услуги, в които са вложени средства в размер на
1 874 278 лв.
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В условията на финансови ограничения ръководството на общината заема активна
позиция за привличането на средства по изпълнение на ОПР, чрез създаването на
партньорства с неправителствени организации и бизнеса и/или други общини, т.е. обединява
всички усилия и ресурси. Прилагането на принципа на публично-частните партньорства за
изпълнение и финансиране на задачите на общинското развитие се разглеждат като въпрос от
непрекъснато нарастваща степен на значимост. През 2011 г. този принцип намери
практическа реализация при изготвяне на Стратегия за местно развитие от Сдружение с
нестопанска цел „Местна инициативна група” гр.Козлодуй и гр.Мизия, а също така
предоставяне на
проект

социалните услуги “Социален ассистент“ и “Домашен помощник”, по

”Подкрепа за достоен живот” изпълняван от Сдружение с нестопанска цел

”Партньори за обществена инициатива и развитие-2008” гр.Козлодуй с партньорското
участие и подкрепа на Община Козлодуй.
Мониторингът и оценката на Общинския план за развитие са неразделна част от
неговото съставяне, изпълнение и отчитане. Под мониторинг се разбира текущото
наблюдение на изпълнението, в случая на Програмата за реализация на ОПР за 2011 година.
Непосредствения контрол по реализацията на приетите през годината проекти и дейности в
програмата се осъществява от ръководството на общината, ключовите експерти и
специалисти от общинската администрация, а общият контрол от Общински съвет Козлодуй е
на база на предоставеният от кмета ежегоден доклад. Обект на мониторинга са напредъкът,
промените и последиците от предприетите програмни действия през годината.
Анализът и оценката на Програмата за реализация на общинския план за развитие за
2011 година показва, че планираните политики по изпълнението му са ясно определени и
последователни. Целите и приоритетите са конкретни и измерими и съвпадат с целите на
Общинския план за развитие на община Козлодуй. При осъществяване на оценката на
показателите са спазени принципите на получаване на надеждна и обективна информация от
Дирекция „Бюро по труда” гр.Козлодуй, Дирекция „Социално подпомагане” гр.Козлодуй,
Отчета за изпълнение на бюджета на общината през 2011 година, както и от справките за
разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2011 година.
Мерките за осигуряване на информация и публичност при изпълнението на Програмата
допринесоха за реализиране на принципите и практиките на доброто управление.
Оценката на устойчивост на Програмата за реализация на Общинския план за развитие
през 2011 година показа че:
-

не са предвидени и реализирани мерки и дейности, които биха имали отрицателно
въздействие върху съществуващите предприятия;
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-

подобряване на взаимодействието между местната власт и обществените организации
се изразява в осъществяването на публично-частно партньорство при участието на
община Козлодуй в дейността на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна
група” гр.Козлодуй и гр.Мизия и Сдружение с нестопанска цел ”Партньори за
обществена инициатива и развитие-2008” гр.Козлодуй.

-

предвидените мерки и реализираните дейности създават възможности и условия за
образование, обучение, участие в програми за ограмотяване, квалификация и
преквалификация, достъпни за всички граждани;

-

за преодоляване на междуселищните различия, кумулативният ефект от всички мерки
в различна степен облагодетелства всички населени места в общината;

-

кумулативният ефект от приложените дейности не оказва отрицателно въздействие по
сектор околна среда.
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, приоритетите и специфичните цели.
Какво показват основните индикатори, с които се измерва постигнатото през 2011
година:
-

общ размер на инвестициите, вложени от община Козлодуй за изпълнение на
програмата – 3 015 517 лв.

-

брой служители в общинска администрация, преминали обучение в различни сфери –
74

-

общ размер на средствата привлечени от Структурни фондове на ЕС и от
националните програми – 1 198 181 лв.

-

площ на ремонтирани общински пътища (в кв.м) – 2 692

-

новоизградена улична мрежа с асфалтобетонова настилка (в линейни метра) – 850

-

новоизградени тротоари (в кв.м) – 3 020

-

новоизградено улично осветление с енергоспестяващи осветителни тела (в линейни
метра) - 830

-

брой новоизградени паркоместа – 177

-

реконструирана улична мрежа с асфалтобетонова настилка (в линейни метра) – 270

-

дължина (в линейни метра) на изградена нова канализационна мрежа – 2 898

-

% на населението, включено в системата за събиране на отпадъци – 100 %;

-

брой почистени нерегламентирани сметища – 5;

-

вложени инвестиции за опазване на околната среда – 1 291 264 лв.
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-

вложени инвестиции в образованието, културата, спорта и туризма – 544 112 лв.;

-

вложени инвестиции, свързани с развитие на здравеопазването и социалните дейности
– 197 822 лв.;

-

брой население ползващо социални услуги – 393;

-

създадени нови работни места по програми за заетост – 210;

-

брой издадени карти за безплатно пътуване на социално слаби деца и такива до 16
годишна възраст, съгласно чл. 26 от Закона за народната просвета и Решение на ОбС
Козлодуй № 576 по Протокол № 46/07.03.2011 г. – 205;

Считаме, че предприетите през 2011 година действия за изпълнение на Програмата за
реализация на Общински план за развитие 2007-2013, са показателни за активната намеса на
общинска администрация за решаване на обществено значимите проблеми на населените
места в общината. От друга страна динамиката в обществено-икономическия живот, както на
местно, така и на национално ниво, налагат непрекъснато адаптиране на Програмата към
възникващите новости, които неминуемо намират своето отражение в изграждането на
визията на община Козлодуй, като една 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.

Докладът за наблюдение на изпълнението на ОПР на Община Козлодуй за 2011
г. е приет и одобрен от Общински съвет Козлодуй с Решение №81 по Протокол №8 от
27.03.2012г.
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