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Списък на съкращенията
БВП Брутен вътрешен продукт
ВЕИ Възобновяем енергиен източник
ВиК Водоснабдяване и канализация
ДБТ Дирекция „Бюро по труда“
ДМА Дълготрайни материални активи
ЕИК Единен идентификационен номер
ЕК Европейска комисия
ЕО Екологична оценка
ЕС Европейски съюз
ЗРР Закон за регионалното развитие
ИТ Информационни технологии
МБАЛ Многопрофилна болница за активно лечение
МЗ Министерство на здравеопазването
МЗХ Министерство на земеделието и храните
МК Министерство на културата
МОСВ Министерство на околната среда и водите
МПС Моторно превозно средство
МРР Министерство на регионалното развитие
МС Министерски съвет
МСП Малки и средни предприятия
НП Национална програма
НПО Неправителствена организация
НСИ Национален статистически институт
ОП Оперативна програма
ОПАК Оперативна програма ‚Административен капацитет“
ОПДУ Оперативна програма „Добро управление”
ОПНОИР Оперативна програма „Наука, образование и интелигентен растеж”
ОПИК Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”
ОПОС Оперативна програма "Околната среда”
ОПРР Оперативна програма "Региони в растеж”
ОПРЧР Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси”
ОСЗГ Областна служба по земеделие и гори
ОСР Областна стратегия за развитие
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ППЗРР Правилник за прилагане на закона за регионалното развитие
ПРСР Програма за развитие на селските райони
ПУДООС Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда
ПЧП Публично-частно партньорство
РИОСВ Регионална инспекция по околна среда и водите
СГО Структури на гражданското общество
СИР Североизточен район
SWOT Силни и слаби страни, възможности и заплахи
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ВЪВЕДЕНИЕ
Настоящият доклад се разработва във връзка с изискването на чл. 34, ал. 1 от ЗРР.
Изискванията относно обхватът и съдържанието на оценката са конкретизирани в чл.
34, ал. 2 от ЗРР, както следва:

Последващата оценка включва:
1. оценка на степента на постигане целите и устойчивостта на резултатите;
2. оценка на общото въздействие;
3. оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси;
4. изводи и препоръки относно провеждането на политиката за регионално и местно
развитие.
Необходимостта от осъществяване на последваща оценка, произтича не само от
обективното законово задължение за изготвянето й, но и от обстоятелството, че се
търси взаимосвързаност между извършваните политики и следването на
стратегическите документи. В процеса на разработване на документи от
стратегическо естество, следва да са ясно обособени корелационните връзки и
устойчивостта на политиките, които следва да бъдат продължени - не формално, а
логически, с натрупаното знание и опит по провеждането им, като бъдат научени
уроците от предходния период.
Разработването на настоящата последваща оценка има ключово значение за
постигането на целите и приоритетите за развитие в общината, както и тяхната
дългосрочна устойчивост във времето.
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РЕЗЮМЕ
Общинският план за развитие на Община Криводол за периода 2005 – 2013 г. е
документ за стратегическо планиране на местното развитие на територията на община
Криводол. С оглед настъпилите след приемането му през 2005 г. промени във
вътрешната и външната нормативна и институционална среда, в която същият се
изпълнява и следва да се отчита, е установена необходимостта от актуализация на
документа, с оглед постигане на съответствие и приложимост при реализация и
последващо отчитане. Актуализацията на документа е разработена след изготвяне на
Доклад за междинна оценка на изпълнението на плана през 2011 г. и обхваща
оставащият планов период (2011 – 2013 г.).
Настоящият доклад представя резултатите от независима последваща оценка за
изпълнението на Актуализирания Общински план за развитие (ОПР) на община
Криводол 2011-2013 г., изготвена в изпълнение на нормативните изисквания на Закона
за регионалното развитие (ЗРР) и Правилника за прилагане Закона за регионалното
развитие (ППЗРР), както и конкретните препоръки по отношение на следващия
програмен период.
Предмет на оценката на политиката е нейната резултатност – очакван или вече
постигнат „успех“. Оценката представлява систематично изследване, което се
извършва, за да се преценят връзките между входовете, дейностите, изходите и
резултатите от изпълнението на плана от една страна, и факторите в програмната
среда, от друга страна.
Целта на последващата оценка е не само да се открият направените грешки, но също и
да се очертаят най-подходящите решения за бъдещите дейности и да се получи
представа за полезността на политиката или програмата.
При изготвянето на доклада за последващата оценка са отчетени както новите
промени в политиките на европейско ниво, така и настъпилите промени във
вътрешните и външните условия, в нормативната, институционалната и политическата
среда след приемането на ОПР и Актуализацията му.
Основната цел на настоящата оценка на актуализирания ОПР на община Криводол е
както да подпомогне цялостния процес по управление и да предостави препоръки за
необходимостта от промени в плановия документ за новия програмен период, а също и
да осигури информационен ресурс за повишаване ефективността и подобряване на
координацията при неговата реализация. Оценката е адресирана към три основни
аспекта: реализация, съгласуваност/адекватност и координация при прилагането.
Конкретните цели на доклада за резултатите от последващата оценка на изпълнението
на актуализирания ОПР на община Криводол за периода 2011-2013 г. са:
 представяне на резултатите от постигнатия напредък по изпълнението на
целите и приоритетите за общинско развитие за периода 2011-2013 г.;
 оценка за съответствието на стратегията за развитие на общината с контекста
на настъпилите промени на политиките на национално ниво и ниво ЕС;
 оценка на ефективността и ефикасността на използваните за периода
финансови ресурси за постигане на целите на ОПР на община Криводол;
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 обобщена оценка за ефективността на действията на компетентните органи във
връзка с изпълнението на ОПР на община Криводол и предложения за
подобряване ефективността на работата им, включително по отношение
прилагането на принципите за партньорство и публичност;
 препоръки за разработване на ОПР на община Криводол, включително относно
необходимостта от актуализации и промени в новия планов документ за
периода след 2013 г.
За постигането на целите на последващата оценка са поставени следните задачи:
 да се набере обективна информация за степента на изпълнение на ОПР до
момента на оценката като цяло и по отделни приоритети и цели;
 да се анализира набраната информация посредством богат методически
инструментариум;
 да се конкретизират и актуализират мерките и целите, като се съобразят с
настъпилите промени в икономическата и социална среда в община Криводол;
 да се посочат изпълнени мерки и цели и/или такива, чието значение е
отпаднало;
 да се откроят дефицити и слабости и да се направят препоръки по отношение
на бъдещи оценки.
Последващата оценка отчита постигнатия досега опит на община Криводол в
изготвянето и реализацията на планови документи с различен времеви хоризонт, като
взима под внимание общия преглед на резултатите от реализацията на областната
стратегия за развитие на област Враца (2007 -2013) и изпълнението на Регионалния
план за развитие (2007-2013 г.) на Северозападния район, в чиито териториален
обхват попада и община Криводол. Очакваните резултати и ползи от извършването на
последваща оценка на ОПР най-общо се свързват с:
 Изготвяне на независима и качествена последваща оценка на Актуализирания
Общински план за развитие на община Криводол за периода 2011-2013 г.;
 Предложени препоръки за актуални промени в Общинския план за развитие,
които да се използват при бъдеща актуализация на ОПР за периода 2014-2020
г.;
 Отправени
принципни
препоръки
за
необходимите
действия
на
административните структури за развитие във връзка с изпълнението на ОПР;
 Предложени мерки за постигане на по-висока ефективност при изпълнението на
ОПР;
 Подобрена организация и координация на компетентните органи за изпълнение
на Общинския план за развитие и засилено партньорство между
заинтересованите страни в процеса на изпълнение на ОПР;
 Подобрена информираност и публичност за изпълнението на документа.
Основните критерии, които са използвани при последващата оценка са критериите за
приложимост, обоснованост, ефективност, ефикасност, въздействие и устойчивост.

6

Община Криводол притежава ресурси за решаване на основните проблеми и постигане
на успешно и устойчиво икономическо развитие. Те са свързани със съхранената
природна среда, богатството на природните ресурси, потенциала на земеделските земи
и културно-историческото наследство. Анализът на социално-икономическия профил
показва, че въпреки реализираните проектни дейности за подобряване на
инфраструктурата, опазване на околната среда, разпространение на културното
наследство и повишаване капацитета на местната власт, основните проблеми в
общината продължават да бъдат: ниската конкурентоспособност на местната
икономика, високата безработица и отрицателната демографска характеристика.

Изводи по отношение на координация и адекватност на стратегическата
рамка на актуализирания ОПР 2011 – 2013 г.:
 Необходимо е насочване на вниманието към мерките, които биха довели до
подобряване на социално-икономическата ситуация, включително ограничаване
на безработицата и бедността в района и постигане на устойчив растеж;
 Актуализираният план е съобразен с изискванията на националното и
европейското законодателство в областта на регионалното развитие, както и с
целите и приоритетите за развитие, дефинирани в стратегическите планови
документи на регионално, национално и европейско ниво.
 Постигната е реалистичност при дефиниране на цели и мерки, което позволява
адекватно и балансирано финансово планиране, административно осигуряване,
качествено наблюдение и ефективно реализиране;
 Стратегическата рамка е стегната и последователна, свързана пряко с
потребностите, специфични за територията. Не е налице припокриване на
мерки или дублиране на цели;
 Постигната е
интервенции;

координация

и

взаимовръзка

между

отделните

мерки

и

 Постигната е концентрация на ресурсите, и е постигнато фокусиране на
вниманието върху няколко конкретни постижими и от съществено значение
приоритета, които са пряко свързани с поставената визия и цели за развитие.

Резултати от осъществената оценка:
 По данни предоставени от общинската администрация през разглеждания
период Община Криводол е изпълнила и приключила успешно над 14 проекта
на стойност 11 млн. лв., а 4 проекта са в процес на изпълнение на обща
стойност 2 млн. лв.;
 Бюджетната рамка, заложена в актуализираната индикативна финансова
таблица за изпълнение на ОПР е в размер на 17.72 млн. лева. Общото
финансово изпълнение на ОПР на етап последваща оценка е над 60%. Следва
да се има предвид, че са налице 4 големи проекта на обща стойност над 6,5
млн. лв., които са били одобрени, но за които не е достигнало финансиране или
е прекратена съответната процедура, а реализацията на същите щеше да
доведе до финансово изпълнение на ОПР над 100%.
 Постигнатото високо ниво на реализация на индикативния бюджет на ОПР е
свързан, както с адекватно разработената актуализация на ОПР през 2012 г.,
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така и с взетите предвид специфики за общината от една страна и с активността
на общината по отношение на подготовка и реализация на проекти от друга;
 Общината е натрупала сериозен опит в разработването и изпълнението на
проекти в различни сфери и съответно е изградила капацитет в тази област;
 Положителна оценка за осъществените инициативи, тъй като е налице напредък
по постигане на повечето заложени цели в рамките на всеки приоритет и
стратегическата визия на ОПР в цялост;
 Предприети са действия и са реализирани проекти във връзка с изпълнението
на над 26 мерки от заложени 52 т.е. налице е активност по 50% от
предвидените мерки;
 Налице е активност и инициативи в посока постигане на целите заложени в
рамките на приоритет 1: Формиране на качествена жизнена среда в община
Криводол, с отличаващи се няколко по-големи инфраструктурни проекта,
поради което финансовото изпълнение на този приоритет достига 67% от
предвиденото;
 Реализирани са дейности основно в посока промяна на условията за живот и
облагородяване на населените места в рамките на Приоритет 2 (Постигане на
постепенен преход към устойчиво икономическо и демографско развитие чрез
задържане на населението в трудоспособна и детеродна възраст, нарастване на
раждаемостта и постигане на положително миграционно салдо в общината), в
резултат на които проекти е налице преизпълнение на предвидения бюджет по
този приоритет. В същото време обаче са налице недостатъчни и неефективни
предприети действия и инициативи в посока задържане на младото население в
общината, което е идентифицирано като основен проблем за общината, на
който следва да бъде обърнато съществено внимание;
 Осъществени са дейности, свързани с изпълнение на Приоритет 3: Формиране
на конкурентноспособна структура на общинската икономика и постепенен
преход към устойчив темп на икономически растеж, но основно във връзка с
постигане на една от четирите заложени цели и то не в цялост. Липсват
инициативи и дейности за разработване на общ устройствен план, подпомагане
на местния бизнес и развитие на публично частните-партньорства, които могат
да бъдат идентифицирани като ключови за бъдещето устойчиво развитие на
района. Финансовото изпълнение на този приоритет се ограничава до 33%.
 Слаба активност е налице по Приоритет 4: Развитие и съхраняване на
природното и културно богатство ма територията на общината. Устойчиво и
щадящо използване на околната среда. Предприети са действия основно в
посока превенция от природни бедствия. Финансовото изпълнение на
приоритета е едва 18%.
 Висока активност и резултати са постигнати по отношение на Приоритет 5:
Развитие и усъвършенстване на административния капацитет на общината, като
са реализирани множество проекти в тази посока, обхващащи всички заложени
цели и е постигнато преизпълнение на финансовата рамка.
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 Недостатъчно развита връзка, взаимодействие и включване на структурите на
гражданското общество и местния бизнес при разработването и изпълнението
на общински политики, проекти и планове;
 Формулираните в актуализацията на ОПР индикатори за оценка не са
адресирани към конкретните приоритети, цели и мерки за реализиране на ОПР,
а са общи, което усложнява реалната оценка на изпълнението на отделните
елементи на стратегическата рамка. Друг проблем е, че за индикаторите не е
посочена нито базова стойност, нито целева стойност, т.е. не може да бъде
направена реална оценка по отношение на напредъка, базирайки се на тази
информация;
 От определени общо 38 броя индикатори за оценка, за 1 от тях не бе събрана
информация, която да е адекватна за оценка. За 25 от индикаторите е налице
положителна оценка, което представлява 66% изпълнимост на индикаторите.
Отново следва да се обърне внимание, че не са формулирани целеви стойности
за съответните индикатори и оценката на същите е осъществена по експертното
мнение на екипа, разработващ настоящия доклад и на база получените данни;
 Липсва програма за реализация на ОПР, включително по години;
 Съгласно проведеното проучване се установи засилена липса на активност на
гражданското общество по отношение на планирането и изпълнението на
политики;
 Проведеното проучване показа висок дял на лицата, които не могат да вземат
отношение и/или не са запознати с реализацията на ОПР 2005 – 2013 г., което
показва ниско ниво на сътрудничество между общинската администрация и
гражданското общество;
 Над 70% от анкетираните не могат да посочат конкретен проект, който е
реализиран през периода 2005 – 2013 г., което показва липса на
заинтересованост у заинтересованите лица;
 Средната оценка на анкетираните по отношение на постигнатите цели,
заложени в рамките на Приоритет 1 е едва 1.29 – т.е. предприети са действия,
но поставената цел не е постигната;
 Средната оценка на анкетираните по отношение на постигнатите цели,
заложени в рамките на Приоритет 2 е 1.00 – т.е. предприети са действия, но
същите не са довели до постигане на поставените цели;
 Средната оценка на анкетираните по отношение на постигнатите цели,
заложени в рамките на Приоритет 3 е най-ниска и едва 0.87 – т.е. предприети
са действия, но поставената цел не е постигната;
 Средната оценка на анкетираните по отношение на постигнатите цели,
заложени в рамките на Приоритет 4 е 1.00 – т.е. предприети са действия, но
поставената цел не е постигната;
 Средната оценка на анкетираните по отношение на постигнатите цели,
заложени в рамките на Приоритет 5 е най-висока и достига 1.49 – т.е.
поставената цел е постигната отчасти;
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 Съгласно проведеното проучване, най-високо е оценен напредъка по постигане
на следните две цели: Усъвършенстване на административния капацитет при
формиране на местната политика и Развитие на звената за здравеопазване и
социални дейности и подобряване на достъпността на населението до
центровете за спешна медицинска помощ;
 Съгласно проведеното проучване, най-ниско са оценени две от целите,
попадащи в Приоритет 3, а именно: Приоритетно развитие на публично-частни
партньорства в общината за развитието на малки и средни предприятия от
обработващия сектори и Дейности и инициативи на общината за подпомагане,
партньорство и стимулиране развитието на бизнеса в общината;
 В цялост, съгласно проведеното проучване оценката за провежданите политики
от ОПР 2005 – 2013 г. от страна на 82% от анкетирани е средна или добра. Един
от анкетираните е поставил висока оценка и един е дал слаба оценка;
 В заключение, едва 18% от анкетираните дават конкретни препоръки за
провеждането на политиките за регионално и местно развитие, въпреки
относително ниската си удовлетвореност от реализираните досега политики,
което още веднъж потвърждава ниската активност на гражданското общество
по отношение на общинските политики.
Препоръки:
 Проактивност на общинската администрация по отношение на проучване и
оценка на възможностите за финансиране на проекти, чрез фондовете на ЕС, с
оглед реализация на ОПР 2014 – 2020 г. и други общински политики;
 Предприемане на конкретни инициативи за стимулация на местния бизнес,
изграждане на устойчива заетост и задържане на младите хора в общината;
 Предприемане на конкретни действия и инициативи, с оглед постигане на
заложените в ОПР 2014 – 2020 г. цели и приоритети, включително индикатори
за резултат и въздействие;
 Създаване на работещ механизъм за мониторинг на изпълнението на
общинските политики и ОПР 2014 – 2020 г., включително система за събиране
на информация за реализация на политиките;
 Предприемането на инициативи за повишаване активността на гражданските
структури и общност по отношение на включването им в планирането и
реализацията на общински политики;
 Подобряване координацията между представителите на различните сектори и
общината, както и подкрепата за създаване на различни бизнес сдружения и
организации;
 Продължаване на активната политика на общината по отношение
подобряване на средата и благоустрояване на населените места;
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 Създаване на работещ механизъм за комуникация с местния бизнес и
предприемане на действия за подпомагане развитието на микро и малкия
бизнес в общината и развитие на предприемачеството;
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 Привличане вниманието на различни инвеститори за разкриване на нови
работни места, както и запазването на съществуващите;
 Продължаване на активната политика за опазване и съхраняване на природното
богатство като се активизират превантивните дейности водещи до съхранение
на екологията и биологичното разнообразие;
 Продължаване на активността на администрацията по отношение на
провежданите обучения за подобряване на уменията и компетенциите на
административния и експертния капацитет.
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I.

МЕТОДИКА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПОСЛЕДВАЩА ОЦЕНКА

Последващата оценка на изпълнението на Общинския план за развитие е важен
документ, който цели да представи степента на изпълнение на заложените цели и
приоритети, както и реално достигнатото ниво на развитие на общината спрямо
предприетите мерки, в резултат на изготвената междинна оценка. Формулираните
изводи и препоръки са свързани със същността и начина на прилагане на общинския
план за развитие, както и на резултатите от осъществените мерки.
Провеждането на съгласувана политика за регионално и местно развитие ще бъде от
изключително значение за управлението на регионалното развитие в бъдещите
периоди. На тази база се предоставя възможност за извършване на сравнителен
анализ и оценка за развитието на общината през отделните етапи на регионално
развитие.
Последващата оценка на ОПР на Община Криводол се извършва в началото на новия
за ЕС програмен период на Политика на сближаване. През март 2010 г. Европейският
съвет одобри Стратегия „Европа 2020”, която е приемник на Лисабонската стратегия и
има три приоритета – интелигентен растеж (изграждане на икономика, основаваща се
на знания и иновации), устойчив растеж (насърчаване на по-екологична и поконкурентноспособна икономика с по-ефективно използване на ресурсите) и
приобщаващ растеж (насърчаване на икономика с високи нива на заетост, която да
създава условия за социално и териториално сближаване). В публикувания от ЕК Пети
доклад за икономическото, социално и териториално сближаване, се поставиха новите
акценти в политиката на сближаване. Освен на европейско ниво, на национално също
протекоха редица динамични процеси в областта на формирането и изпълнението на
политики. Ангажиментите, които България пое във връзка с прилагането на Пакта
„Евро плюс”, както и приетата Национална програма за реформи 2011 – 2015 в
изпълнение на стратегия „Европа 2020” са само част от актуализираните политики на
национално ниво.
Процесът на подготовка и разработване на последващата оценка включва следните
етапи:
 Подготовка и събиране на информация;
 Обработка на информацията и анализ;
 Подготовка на доклад за извършената последваща оценка;
 Консултиране и съгласуване.
Източниците на информация, които се използват за разработването на оценки е от
съществено значение и важност да бъдат надеждни и сигурни. Следва да се има
предвид, че екипът подготвил оценката е използвал изцяло официални източници на
информация: данни от НСИ, ДБТ и др. Информация бе предоставяна и от страна на
общинската администрация, по искане на екипа, разработващ оценката, но
предоставената информация надлежно бе проверена от независими източници –
Информационна система за управление и наблюдение на структурните инструменти на
ЕС в България, справки от информационната система на ПРСР и др.
При разработването на настоящия доклад, бяха разгледани следните документи:
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 Национална стратегия за регионално развитие на Република България за
периода 2012-2022 г.;
 Регионален план за развитие на Северозападен район 2007 – 2013 г.;
 Актуализиран документ за изпълнение на Регионален план за развитие на
Северозападен район 2010 – 2013 г.
 Областна стратегия за развитие на област Враца 2005-2015 г.;
 Актуализирания документ за изпълнение на Областна стратегия за развитие на
област Враца 2009-2013 г.
 Методически указания на Министерство на регионалното развитие и
благоустройство за актуализация на действащите стратегии и планове за
регионално и местно развитие – 2009 г.
 Общински план за развитие на община Криводол 2005-2013 г.;
 Доклад за Междинна оценка на Общински план за развитие на община
Криводол 2005- 2013 г., изготвен 2011 г.;
 Актуализиран документ за изпълнение на Общински план за развитие на
община Криводол 2011 – 2013 г.
 Годишен доклад за наблюдение на изпълнението за 2011 г. на Общински план
за развитие на Община Криводол 2005-2013 г.;
 Годишни доклади на кмета на общината за периода 2011 – 2013 г.;
 Справка – информация за реализирани/ в процес на изпълнение проекти на
община Криводол за периода 2005 - 2013 г.;
 Справка за подадени, но нереализирани проекти на община Криводол за
периода 2005 - 2013 г.;
Настоящата оценка се фокусира върху представяне на резултатите от реализацията на
Общински план за развитие и изпълнението на предварително поставените цели и
приоритети, както и вложените ресурси. Основните методи, използвани при
осъществяване на оценката, са аналитичен преглед, експертна оценка и сравнителен и
икономически анализ.
При изготвянето на последващата оценка на Общинския план за развитие на община
Криводол са приложени следните основни принципи:
 Адекватност – оценката изследва съответствието на постигнатите резултати с
планираните нужди и очакванията на етапа планиране;
 Релевантност като принцип покрива анализ на целите и тяхната адекватност на
социално-икономическия контекст през оценявания период.
 Ефикасност – анализирана е връзката между използваните ресурси и
постигнатите резултати и ефекти с постигнатите резултати по съответните
приоритети, цели и мерки;
 Ефективност – анализът се концентрира върху оценка на приноса на
приоритетните направления и цели за удовлетворяване на идентифицираните
проблеми, очаквания и нужди;
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 Устойчивост на резултатите – направена е преценка до каква степен може да се
очаква, че постигнатите резултати и ефекти ще запазят своята устойчивост и
ще имат дълготраен ефект върху жителите на общината.
Настоящият доклад се базира на изводите направени при анализа на
следните три основни елемента на последващата оценка:
 Доклади за изпълнение на ОПР 2011 – 2013 г. на община
Криводол – 3 броя.
 Осъществено анкетно проучване сред 17 представители на
гражданското общество и общинската администрация на
община Криводол;
 Оценка на индикаторите за въздействие и резултат,
дефинирани в Актуализирания документ за изпълнение на
ОПР 2011 – 2013 г.
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II.

АНАЛИЗ НА ПРОМЕНИТЕ В СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ
НА ОБЩИНА КРИВОДОЛ

1.

Обща характеристика на територията

Община Криводол принадлежи към Северозападния район на България и е
разположена в границите на Врачанска област, върху площ от 326.86 кв. км.
Административният център гр. Криводол се намира на 20 км от гр. Враца и на 24 км. от
другия областен град в близост – гр. Монтана. Стратегическото местоположение на
общината е свързано с обстоятелството, че през територията на общината и в близост
до нея преминават важни железопътни и шосейни коридори – ключова точка в
трансевропейските мрежи и системи, което благоприятства вътрешните и
международни транспортни и комуникационни връзки на общината. Географското
положение на общината ще придобие още по-голямо значение с изграждането на
Дунав мост 2 при Видин.
Фиг. 1: Карта на област Враца и позиция на община Криводол

Община Криводол граничи с общините Бойчиновци, Монтана, Вършец и Берковица.
Община Криводол е една от 10-те общини в област Враца. Тя заема 8,3% от площта на
областта и 3,1% от територията на Северозападния район за планиране.
В селищната мрежа на общината се включват 15 населени места, вкл. гр. Криводол,
Баурене, Ботуня, Галатин, Главаци, Големо Бабино, Градешница, Добруша, Краводер,
Лесура, Осен, Пудрия, Ракево, Уровене, Фурен.
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Релефът на територията на община Криводол е разнообразен, като преобладава
хълмистия и нископланинския релеф. Преобладават земеделските територии с леки
наклони. Основно релефът е представен от морфоструктурата на Балканидите, а найсеверните части – от Мизийската плоча. Основната структура, която се включва в
релефа на територията на общината е Мраморенската антиклинала, която изгражда
източната част на Белоградчишкия антиклинорий.
На територията на общината има по-значителни промишлени запаси – мергелни
глини в землищата на Криводол, Галатин и Уровене. С промишлени запаси от
строителен камък са кариерите край с. Ботуня. Има условия за добив на инертни
материали – чакъл и пясък по поречията на реките Ботуня и Лева.
Климатът е умерено-континентален. Средно годишната температура в общината е
около 11°С, средната януарска е около -2°С, а средната юлска около 23°С. Годишната
сума на валежите е около 600 – 800 мм. Максимумът на валежите е през май-юни, а
минимумът през февруари. Снежната покривка се задържа в периода декември-март.
Преобладаващи са северните ветрове. Средната годишна скорост на вятъра се колебае
между 1.4 и 1.8 м/сек. Мъглите са характерно явление за територията в периода
октомври – март, което е предпоставка за влошено качество на атмосферния въздух.
Водните ресурси на територията на общината са относително недостатъчни и
ограничени. Основни водоизточници са р. Ботуня и р. Лева, които имат непостоянен
режим на оттока. Съществено значение имат подземните води в широките речни
тераси, както и карстовите води в южната част на общината – извор Мътница.
Територията на общината попада в Карпатско – Дунавската почвена област.
Разпространени са лесивираните почви (сиви горски) и планосолите (преовлажнени
почви). Покрай реките са разпространени наносни почви (алувиално-ливадни почви). В
землищата на селата Фурен и Лесура са разпространени карбонатни черноземи.
Транспортната инфраструктура е представена от ж.п. линия Мездра - Видин с две ж.п.
гари - в Криводол и Ракево. Автотранспортната схема се състои от 38 км
четвъртокласна пътна мрежа и около 80 км държавни пътища.
Водоснабдяването на територията на общината се осъществява от ВиК АД - Враца,
подрайон Криводол.
Съгласно класификацията на Националната концепция за пространствено развитие на
България община Криводол, заедно с още 138 общини е определена на 5-то
йерархично ниво. Това са общински центрове – малки градове, където се
осъществява първичното обслужване на населението на общините и където са налични
работни места извън селскостопанската заетост – в сферата на социалните услуги,
търговията, администрацията, промишленото и занаятчийското производство,
образованието, културата. Важно условие за свързаността с останалите селища в
общините и достъпа до тези услуги са удобните, изградени и поддържани,
комуникационно-транспортните връзки.

2.

Население и демографски процеси

По данни от НСИ населението на община Криводол към края на 2013 г. е 9,023 души.
За анализирания период 2005 – 2013 г. се наблюдава намаляване на населението с
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19.3%, или населението в общината е с 2,153 души по-малко от броя в края на 2005 г.
Регистрираната силно негативна тенденция в общината, превишава отчетените
спадове на национално ниво и на ниво област (14.9%). На следващата графика е
представена информация за наличната тенденция по отношение на броя население.

Към 01.02.2011 г. съгласно данните от проведеното преброяване, населението на
община Криводол е 9,390 души, разпределено по населени места, както следва:
гр. Криводол
с. Баурене
с. Ботуня
с. Галатин
с. Главаци
с. Големо Бабино
с. Градешница
с. Добруша
с. Краводер
с. Лесура
с. Осен
с. Пудрия
с. Ракево
с. Уровене
с. Фурен

3,157
406
181
640
247
299
497
200
930
820
251
649
739
123
251

В таблицата по-долу е представена информация за населението за по-дългия
посочен по-горе период, на ниво община и област, както и по полове.
През целия разглеждан период (2005 – 2013 г.) е налице трайна тенденция на спад на
броя на населението, както на ниво община, така и на ниво област. Силно негативно е
изменението отчетено през 2011 г., когато е осъществено и преброяването на
населението. На ниво община това негативно изменение достига -8,4%, при -4,6% на
ниво област.
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Население 2005 – 2013 (НСИ)
Население

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

209 124

205 797

202 711

199 702

196 829

193 555

184 662

181 574

178 395

в т.ч. мъже

101 978

100 176

98 489

96 870

95 378

93 800

91 072

89 469

87 803

в т.ч. жени

107 146

105 621

104 222

102 832

101 451

99 755

93 590

92 105

90 592

Област
Враца

Изменение
(%)
Община
Криводол

-1.6%

-1.5%

-1.5%

-1.4%

-1.7%

-4.6%

-1.7%

-1.8%

11 176

10 921

11 025

10 684

10 460

10 276

9 415

9 173

9 023

в т.ч. мъже

5 438

5 300

5 341

5 178

5 058

4 978

4 638

4 516

4 460

в т.ч. жени

5 738

5 621

5 684

5 506

5 402

5 298

4 777

4 657

4 563

-2.6%

-1.6%

Изменение
(%)

-2.3%

1.0%

-3.1%

-2.1%

-1.8%

-8.4%

Съгласно данните на НСИ, основната причина за намаляване на населението в
общината е регистрирания постоянно отрицателно естествено движение на
населението, който за периода 2005 – 2013 г. достига общо -2,049 души.
Естественото движение се формира от разликата между живородените деца и
починалите лица за съответните периоди. В таблицата по-долу е представена
обобщена информация, свързана с естественото движение на населението и
коефициента на раждаемост, като за целите на анализа е представена информация за
коефициента на раждаемост и на ниво област.
Данни НСИ

Брой живо‐родени
(Община Криводол)
Брой умирания
(Община Криводол)
К раждаемост в ‰
(Община Криводол)
К раждаемост в ‰
(Област Враца)

Естествено движение
(Община Криводол)
Механично
движение
(Община Криводол)

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

70

85

82

75

82

82

77

92

69

339

298

314

329

307

310

296

286

284

6.20

7.70

7.50

6.90

7.80

7.90

7.80

9.90

7.60

8.0

8.2

8.6

8.6

9.0

8.3

8.6

8.3

7.7

-269

-213

-232

-254

-225

-228

-219

-194

-215

109

-42

336

-87

1

44

225

-48

65

Не се наблюдава съществен спад в броя живородени деца през анализирания период,
а дори 2012 г. е отчетен пик от 92 броя, при средно ниво от около 80 годишно.
Негативният резултат се дължи на изключително високата смъртност, която превишава
раждаемостта над 3 пъти и то трайно през целия разглеждан период, което е
тенденция валидна и на ниво област, но по-леко изразена.
Представена е информация за коефициента на раждаемост на ниво община и на ниво
област. Следва да се има предвид, че този коефициент представлява съотношението
между броя живородени деца и средно годишния брой на населението в общината и
съответно областта.
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Както е видно от представените данни коефициентът на ниво община е по-нисък от
регистрирания на ниво област, с изключение на 2012 г. През 2012 г. е достигнато ниво
от 9,9‰, при най-ниско регистрирано ниво 6,20‰ през 2005 г., което може да бъде
отчетено като положителен резултат, но за съжаление незадържан и през 2013 г.
Както стана ясно и по-горе, силно негативното естествено движение на населението се
дължи основно на високата смъртност на населението, което от своя страна е пряко
свързано с възрастовата структура на населението, което още веднъж изостря въпроса
с необходимостта младото население да бъде задържано в общината и да му бъдат
осигурени достатъчно условия за повишаване на жизнения стандарт и създаване на поголямо поколение. Друг възможен аспект за борба с високата смъртност следва да е
подобряване превенцията на заболеваемостта на местното население, както и
последващите здравни грижи и достъпа до качествени здравни услуги.
Видно от представените данни, механичното движение на населението в общината
не следва ясна тенденция. Механичното движение се оценява като разлика между броя
заселени и броя изселените лица за определена територия. Броят на заселеното
население превишава значително изселеното през 2005, 2007 и 2011, като сумарно за
целия анализиран период е налице механичен прираст от общо 418 души.

3.

Икономическо развитие

3.1. Общо състояние на местната икономика и тенденции
Икономиката на община Криводол се формира от няколко основни отрасъла: селско
стопанство, преработвателна промишленост и търговия. Показател за икономическото
развитие на региона е броя на стопанските субекти, опериращи на общинската
територия. Регистрираните дружества, развиващи дейност на територията на община
Криводол за разглеждания период, е сравнително динамична величина. Стопанската
активност в Общината е представена от 198 регистрирани фирми към края на 2013 г.
по данни на НСИ.

137

148

2005

2006

Общ брой предприятия
215
193
186
157
134

2007

2008

2009

2010

2011

199

198

2012

2013

Източник: НСИ

Видимо от графичното представяне, за периода 2005 – 2013 г. броят на стопанските
субекти на територията на Община Криводол е нараснал с над 44%. Основната част от
фирмите извършват дейност в сферите на преработвателната промишленост и
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търговията. Следва да отбележим, че е възможно да има разлика между броя на
регистрираните и функциониращите стопански субекти на територията на община
Криводол.
Най-голямото
действащо
предприятие
в
община
Криводол,
което
структуроопределящо за нейния икономически облик е: „Строител – Криводол“.

е

Икономическото състояние на стопанските субекти се определя от възможността за
акумулиране на приходи от продажби. Показателят показва способността на
стопанските субекти да реализират произведените стоки и/или услуги от основна си
дейност на пазара. Акумулирането на значителни нетни приходи от продажби
позволяват на предприятията да минимизират проявлението на бъдещи финансови
рискове и инвестират в разширяване и диверсификация на основната дейност.

Нетни приходи от продажби (хил.лв.)
44147
37967

37201
33623
24642

19502 21213
15192 14324

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Източник: НСИ

Съгласно данни на НСИ за разглеждания период се наблюдава относително постоянен
ръст на нетните приходи от продажби, които достигат най-високата си стойност през
2009 г. След регистриран драстичен спад през 2010 г., от 2011 г. се формира трайна
тенденция на покачване на нетните приходи от продажби, която се запазва до края на
2013 г.
За периода 2005 – 2013 г. нетните приходи от продажби на пазарните субекти в
общината нарастват почти 2 пъти. За периода 2011 – 2013 г., който обхваща и периода
на актуализацията е регистрирано повишение в този показател от 31%.
Перспективите за икономическо развитие на стопанските субекти се определя от
реализираните инвестиции за придобиване на съоръжения, машини и/или
технологично оборудване и други дълготрайни материални активи. Обновяване на
материално-техническата база, съоръжения и оборудване спомага за запазване на
конкурентните предимства и е основна предпоставка за подобряване на финансовите
резултати.
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Разходи за придобиване на ДМА (хил.лв.)
19197

9882

10641
8125

7806

7133 6461

5465

5258

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Източник: НСИ

Разходите за придобиване на ДМА за периода 2005 – 2013 г. са динамична величина и
не се откроява конкретна тенденция. Най-високи разходи за придобиване на ДМА са
отчетени през 2008 г., когато разходите за придобиване на ДМА почти достигат
размера на реализираните нетни приходи от продажни от дружествата в общината.
След 2011 г. се наблюдава отрицателна тенденция, характеризираща се с намаляване
на извършените инвестиции за модернизиране и/или разширяване на дейността, като
през 2013 г. регистрираният размер на тези разходи съставлява по-малко от
половината от тези регистрирани през 2011 г. Тази неблагоприятна тенденция
поражда опасност от загуба в бъдещ период на конкурентоспособност на местните
фирми и предприятия и отрицателно влияние върху икономиката и населението на
община Криводол.
Действащите фирми на територията на община Криводол осигуряват заетост и са
основен източник на доходи за населението. Постигането на благосъстояние е в пряка
зависимост от предлаганите възможности за професионална реализация и равнище на
работната заплата.

Средна годишна работна заплата в лева
4731

5138

6222

6382

2012

2013

5451

4011
3155

3035

3173

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Източник: НСИ
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По данни на НСИ равнището на средна годишна работна заплата за периода 2005 –
2013 г. на населението в община Криводол бележи траен положителен ръст от 2006 г.
Въпреки благоприятната тенденция, стойността на показателя за 2013 г. е значително
по-ниска в сравнение с данните за област Враца – 9 383 лв. и данните на регионално
ниво – 7 449 лв. В рамките на област Враца се включва и община Козлодуй на
територията на която е разположен обект с национално значение /АЕЦ – Козлодуй/.
Атомната електроцентрала предлага значително по-високи заплати в сравнение със
средните за региона, което завишава в голяма степен статистическите данни и следва
да бъде отчетено при анализа на посочените стойности.
Ниските доходи и липсата на свободни работни места принуждават хората да търсят
по-благоприятни възможности за професионална и лична реализация, респективно
създават предпоставки за миграция към населени места с по-добри условия за живот.
Съгласно данни на НСИ средния списъчен брой на наетите лица по трудово и служебно
правоотношение за разглеждания период е представен в следващата таблица.

1398

Среден списъчен брой на наетите лица по
трудово и служебно правоотношение
1029

2005

2006

1140

1067
943

2007

2008

941

2009

2010

1044
847

901

2011

2012

2013

Източник: НСИ

През периода 2005 – 2013 г. наблюдаваме неравномерна динамика на показателя. През
2009 г. регистрираме стойност от 1 140 сдуши. През следващите две години се
наблюдава намаление до 847 броя през 2011 г. В края на 2013 г. средния списъчен
брой на наетите лица се увеличава до 1044 души, като с това се отчита ръст от 23% в
сравнение с 2011 г., когато е направена и актуализация на ОПР. Относително
благоприятната тенденция показва, че провежданата политика от община Криводол по
отношение развитието на местното икономическо развитие е насочена в правилна
посока. Разбира се необходими са допълнителни усилия, но с оглед влошените
икономически условия на национално и регионално ниво следва да отбележим, че
Общинска администрация – град Криводол постига добри резултати. Съществуват
благоприятни предпоставки за развитие на високоефективно и екологично селско
стопанство, имайки предвид наличието на плодородни почви и агроклиматични
условия.
3.2.

Селско стопанство
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Селското стопанство е водещ отрасъл за Община Криводол, който обхваща селско,
ловно и горско стопанство, рибно стопанство и добивна промишленост. Подходящите
агроклиматични условия създават предпоставки за развитие на селското стопанство.
Делът на земеделските земи в баланса на територията заема 81,4% /266 144 дка/ от
територията на общината, от които 85% /225 583дка./ обработваеми. На територията
на общината няма поливни земеделски площи. Общината разполага със 198 00 дка
орна земя и 31 700 дка естествени ливади и пасища. Традиционните култури които се
отглеждат са маслодайни и зърнени. Съгласно данни заложени в Областна стратегия за
развитие на Област Враца за периода 2014 – 2020 г. най-много маслодайни култури се
отглеждат в общините Бяла Слатина, Враца, Криводол, Борован. Производството на
пшеница е също силно застъпено в община Криводол.
Основните земеделски структури на територията на община Криводол са натуралните
земеделски стопанства. Тяхната продукция не отговаря на стандартите за качество на
Европейския съюз в тази област. Основна причина за това е липсата на машини и
оборудване за обработка на земеделските площи, имайки предвид предимно малките
земеделски стопанства, а от тук количеството и качеството на произведената
продукция насочена предимно за собствена консумация.
Подобряване на общото състояние на отрасъла е възможно чрез активната роля на
Общината, която да промотира и окаже административна подкрепа (популяризиране на
възможностите за финансиране по структурните фондове на Европейския съюз,
семинари, обсъждания, техническа помощ, гъвкави схеми за финансиране и др.) за
земеделски производители, граждани и други заинтересовани лица.
Общата тенденция за намаляване на селскостопанските животни продължава на
територията на общината. Подотрасълът е развит основно заради богата фуражна база
в общината. Племенните стада от преди началото на реформата в аграрния сектор не
съществуват.
Най-силно развито е разпокъсаното отглеждане на животни в натуралните частни
стопанства. В последните години се създават по-едри и организирани ферми.
Използват се съвременни методи и предимно се отглеждат свине и крави. Регистриран
е увеличен интерес към отглеждането на пчелни семейства, птици, зайци и свине.
3.3.

Преработваща промишленост

Предприятията от преработващата промишленост на територията на община Криводол
извършват дейност в областта на дървообработването, преработка и производство на
храни /млекопреработване, мелничарство и рафиниране на слънчогледово олио/ и
строителството.
Съгласно данни от НСИ регистрираните предприятия на територията на община
Криводол за периода 2005 – 2013 г. се увеличават от 137 (2005 г.) до 198 (2013 г.) или
ръст от 44.53%. Предприятието „Строител Криводол“ ЕАД притежава потенциал за
икономическо развитие, имайки предвид производствените му възможности и
наличните ресурси.
Хранително-вкусовата промишленост се развива през последните години като основен
показател е нарастващия броя на действащите мелниците. Развитието на
мелничарската промишленост създава благоприятни условия за увеличаване на
зърнопроизводството и фуражната база за животновъдство.
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Изградени са и четири млекопреработвателни предприятия, които отговарят на
европейските изисквания и стандарти. Те се специализират в производството на
кашкавал и сирена, а две от тях – в Криводол и Градешница изнасят продукция в
цялата страна. В с. Краводер е изграден цех за преработка и пакетиране на пилешки
продукти, а в с. Градешница има малко предприятие за рафиниране на слънчогледово
семе и производство на олио.
Подобряване дейността на предприятията в преработвателната промишленост ще
окаже значителен положителен ефект върху икономическото и социално развитие на
община Криводол. Селското стопанство е водещ отрасъл за Общината и генерира
значителни приходи и ползи за икономиката и местното население. Имайки предвид
състоянието на икономиката на Община Криводол отрасъл селско стопанство е основен
двигател за постигане на растеж и устойчиво развитие.
3.4. Туризъм
Наличието на добри предпоставки за развитие на различни видове туризъм – еко,
селски, ловен, и др., са свързани със запазената природна среда, богатото културноисторическо наследство и сравнително кратките разстояния от по-големи градове като
Враца, Монтана и София. Съществена пречка за привличането на туристи е липсата на
средства за подслон, което принуждава пътниците да отсадят в близките градове.
Територията на община Криводол не би могла да се дефинира като атрактивна
туристическа дестинация, въпреки наличието на места за културно-познаветелен
туризъм като: Римска вила „Рустика“, античен мавзолей край с. Урвене, останки от
римски крепости край селата Осен, Краводер, Галатин и др. В пещерите край с. Ботуня
има все още неизследвани части.
Интересни туристически забележителности са построеният в малка долина манастир
"Йоан Предтеча" (Градешки манастир), мемориален комплекс "Септемврийци" в
местността "Томин мост", Мътнишкия манастир и др.
По реализиран проект „Зелени пътеки към светлото бъдеще - ефективно използване на
икономическия потенциал на природните ресурси“, финансиран от Програма ФАР и ТГС
България-Румъния в с. Ботуня са изградени:
 Еко пътека - върху общинска земя. Пътеката започва от село Ботуня, преминава
през пещери и завършва близо до плато. Включва места за наблюдение на
природния свят;
 Колоездачна пътека - Маршрутът на пътеката следва почти напълно този на еко
пътеката. Земята е общинска собственост;
 Място за къмпинг - Зона за къмпинг с места за приготвяне на храна. Избор на
лесно достижимо място с оглед близост до еко- и велосипедната пътека;
 Посетителски и информационен център - за целта, част от градската зала на
село Ботуня е трансформирана. Оборудването за посетителите и туристите
(колела, фенери, каски, въжета) се помещава в центъра.
Разумно би било Община Криводол да реализира бъдещи инициативи, насочени към
популяризиране на възможностите за финансиране по европейски програми на
проекти в областта на туризма сред местното население, структури на гражданското
общество и бизнеса. Реализирането на качествени проекти, предлагащи създаване и
развитие на туристически продукти, би оказало положително въздействие на сектора и
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би могло да превърне общинската територия в атрактивна дестинация, предлагаща
еко, селски, ловен и други видове туризъм.

4.

Социална и културна сфера

4.1 Пазар на труда – заетост и безработица
Икономически активното население обхваща всички лица над 15 и повече навършени
години, които са вече заети или безработни. Трудоспособните лица на територията на
Общината формират 46,4% от общото население към края на 2011 г. Показателят
обхваща боря на населението на възраст от 15 до 64 г.
Структура на населението по възраст и общини
Хайредин
Роман
Оряхово
Мизия
Мездра
Криводол
Козлодуй
Враца
Бяла Слатина
Борован

33,6

10,5
12,4

62,0

27,6

12,6

59,8

25,3

12,4

62,3

22,6

11,6
11,9
14,3
15,9
13,0

65,8
35,6

52,5
69,8

16,8

15,3
16,4

0

56,0

25,6

70,2

21,6

63,1
26,5

57,1

20
65+

40

60

15-64

80

0-14

Източник: НСИ

Коефициенти на икономическа активност и заетост в общината са ниски. Основни
причини за ниските стойности са демографската криза, липсата на работни места и
несъответствието между професионалната квалификация и търсените кадри на пазара
на труда, в следствие от преструктурирането на икономиката. Съгласно данни на НСИ
към 2011 г. община Криводол икономически неактивното население надхвърля 71,3%.

Коефициент на икономическа активност (%)
Хайредин
Роман
Оряхово
Мизия
Мездра
Криводол
Козлодуй
Враца
Бяла Слатина
Борован
0
20
Икономически неактивни

70,5

29,5
56,7

43,3

62,8

37,2
57,5

42,5
50,3
49,7

71,3

28,7
42,6

57,4
47,2 52,8

37,9

62,1
69,8

30,2

40
60
Икономически активни

80
25

Източник: НСИ

Съгласно данни изчисленият коефициент на заетост на община Криводол е един от
най-ниските – (32,6%), в сравнение с останалите общини. Същевременно нивото на
безработица е най-високо за община Криводол (31,7%) при сравнение с получените
данни за другите общини в област Враца.
Анализът на данните показа, че разликата между населението в трудоспособна възраст
и населението в подтрудоспособна възраст е по-малко от 10%, което налага
предприемането на спешни мерки за овладяване на демографска криза на територията
на общината. Задълбочаване на негативната тенденция за намаляване на населението
в трудоспособна възраст би довело до обезлюдаване на община Криводол.
Ниското ниво на заетост и високата безработица са едни от най-важните
предизвикателства, които Общинска администрация на град Криводол следва да
преодолее в краткосрочен и дългосрочен план. Основните причини за влошеното
състояние на пазара на труда в община Криводол се коренят в ниската образованост
на
населението,
влошената
възрастова
структура,
липсата
на
големи
структуроопределящи предприятия, липсата на инвестиции в зелена икономика и
незадоволителното състояние на здравните услуги.
Въпреки ръстът в броя наети лица (представено като информация и статистически
данни по-горе), в общината е налице много високо ниво на безработица през
разглеждания период. Това заедно с отчетения спад на населението може да бъде
свързано от една страна с регистрирането на голям брой лица като безработни, които
досега не са били регистрирани, но не са били заети, а от друга с излизането от сивия
сектор на все по-голям дял от наетите лица. След отчетеното най-ниско ниво на
безработица през 2009 г. от 17.7%, към края на 2013 г. то достига почти 42%.
Общината е сред общините с най-високо ниво на безработица в страната, като делът
на безработните лица превишава многократно, както средното за страната, така и
средното за региона и областта. Това остава и един от основните проблеми на
общината.
В унисон с повечето общини се наблюдава недостиг на квалифицирана работна ръка
на регионално ниво (в райони намиращи се далеч от индустриални и административни
центрове, планински райони) и на подотраслово ниво (за някои професионални
тенденции и професии). Несъответствието между предлаганите и търсените
квалификации е изострено по отношение на следните групи: незавършилите училище,
млади хора, завършващи средно образование и тези без или с много ниско ниво на
професионална квалификация. Това несъответствие се наблюдава също така в групите
от хора с образование и професионални квалификации, но без стаж, както и в групата
на продължително безработните. В същото време младите квалифицирани кадри
предпочитат да напуснат родните места и да работят в големите градове или в
чужбина.
Въпреки влошените характеристики на пазара на труда в община Криводол, е налице
положителна тенденция по отношение равнището на работната заплата. Както бе
разгледано по-горе, съгласно данните на НСИ се наблюдава плавно повишаване на
средногодишното равнище на работната заплата, която през 2013 г. достига до 6 382
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лв. В заключение може да се каже, че положителната тенденция на повишаване на
средната годишна заплата на ниво община е значително по-ниска от темповете на
нарастване на ниво област и регион.

5.

Социални дейности, услуги и социално включване

Състоянието на социалните услуги и тяхната структура може да се използва като един
от индикаторите за процесите на социалното включване и изключване.
Община Криводол има специално създадено общинско предприятие „Социални и
комунални дейности“ за изпълнение на социални дейности за населението,
финансирани от общинския бюджет. Дейностите, които извършва, са свързани с
предоставянето на социални услуги на деца, възрастни, хора в неравностойно
положение и самотни хора от Община Криводол, осигуряване на изхранване, лекарства
и заплащане на комунални услуги, както и посрещане на други неотложни потребности
на населението и стопанисване на общински имоти.
Общинска администрация на град Криводол осъществява всяка година проекти за
осигуряване на условия за пълноценен и достоен живот на хората с увреждания по НП
„Развитие на човешките ресурси“, НП „Асистенти на хората с увреждания“, НП „Заетост
и обучение на хора с увреждания“ и НП „От социални помощи към осигуряване на
заетост”.
От края на 2010 г. в Община Криводол е създадена Банка кадри „Личен асистент”. В
нея са включени 62-ма обучени лични асистенти, които имат готовност да предоставят
услугата на нуждаещи се лица.
В периода 2008-2010 г. е извършено преустройство на бившето училище в с. Уровене с
идеята да бъде изграден Дом за стари хора. Проектът е финансиран, както следва – І
етап – от Социалноинвестиционен фонд, ІІ етап – от Министерство на финансите. Към
момента сградата е на етап завършен строеж. За да бъде пусната в експлоатация е
необходимо оборудване на кухненския блок и спалните помещения, както и поставяне
на парна инсталация.
Във връзка със закриването на Дома за деца, лишени от родителска грижа (ДДЛРГ) в с.
Галатин, в периода 2008-2010 г. със средства от Държавния бюджет е започнато
изграждане на Център от семеен тип (ЦНСТ) в гр. Криводол за настаняване на деца,
лишени от родителска грижа. Центърът би трябвало да включва две къщи. ДДЛРГ е
закрит окончателно през 2011 г. От ЦНСТ е построен само един дом, който все още не
е въведен в експлоатация.
Клубове на пенсионера са разкрити в 12 населени места на общината, като в гр.
Криводол клубовете са два. В тях са включени около 450 възрастни хора. Осигурена им
е веществена издръжка. Проведени са лектории по здравни и социални проблеми.
Членовете им активно се включват във всички мероприятия, организирани от местните
читалища и общината.
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6.

Образование

Качеството и професионализма на човешките ресурси е обвързано с нивото на
образование. Инвестициите в човешки капитал са необходимо условие за постигане на
устойчиво социално-икономически развитие.
Община Криводол разполага с образователна мрежа, която позволява покриването на
начален, основен и среден етап на образование. По данни от Регионалния инспекторат
по образованието към 31.12.2012 г. в община Криводол има 4 училища. Следваща
таблица представя информация за броя на училищата в област Враца.

Източник: Регионален инспектора по образованието

Видно от представените данни община Криводол дели последните места заедно с
общините Борован и Мизия. Трудните условия за живот принуждават младите хора да
търсят възможности за лична и професионална реализация в близките големи градове.
Имайки предвид вида на населените места влизащи в състава на община Криводол, а
именно предимно села, съществува опасност от обезлюдяване и значително
намаляване на броя на учениците. Същевременно по данни от Регионалният
инспекторат по образование се наблюдава увеличение на учениците през последните
години с около 4,5%.
По данни на НСИ за 2011 г. образователното равнище на населението в община
Криводол е влошено.
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Източник: НСИ

Анализът на образователната структура на населението в община Криводол показа, че
преобладава делът на хората с основно образование, а именно 40,1%. 35,5% са
съответно хората завършили средно образование, докато висшистите са 5,8%.
Сравнително висок е процентът на начално и незавършено начално образование –
16,5%.
Посочените стойности за по-висока степен на образование, са двойно по-ниски от
средните за страната и област Враца. Фактори влияещи негативно върху
образованието са демографската криза и етническата структура на населението.
В следващата таблица е представена информация за детските градини на територията
на общината в периода 2011 – 2013 г.
Показатели

2010/2011

2011/2012 2012/2013 2013/2014

Детски градини
Детски градини - общо
Детски учители
Деца
Целодневни детски градини
Детски учители
Деца

7

3

2

2

20

24

20

20

261

264

226

249

7

3

2

2

20

24

20

20

261

264

226

249

На територията на общината функционират 2 целодневни детски градини след
осъществено преструктуриране. Наличните детски учители са 20, които за учебната
2013/ 2014 г. са се грижили за 245 деца.

7.

Здравеопазване

В периода 2011 – 2013 г. не се наблюдава промяна по отношение на структурата в
здравеопазването на община Криводол. На територията на общината съществува едно
лечебно заведение за извънболнична помощ. Практикуващите медицински кадри са
общо 7, като 6 от тях са общопрактикуващи. Регистрирани са трима лекари по
дентална медицина и шестима медицински специалисти по здравни грижи.
Показатели

2010

2011

2012

2013

1

1

1

1

1

1

1

1

8

8

7

Лечебни и здравни заведения
Лечебни заведения за извънболнична помощ
– общо, в т.ч.
медицински центрове

Медицински кадри към 31.12.
Лекари - общо

8
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в т.ч. Oбщопрактикуващи

6

6

6

6

Лекари по дентална медицина

2

2

2

3

10

11

11

6

Медицински специалисти по здравни грижи

8.

Култура и културни дейности

Община Криводол разполага с природни забележителности и богата история.
Опазването на културните ценности спомага за съхранение на духовността на
населението, което е важно условие за изграждане на културна идентичност и добре
развита ценностна система, основополагащи за индивидуалното личностно развитие.
На територията на община Криводол са регистрирани 11 читалища. Всички читалища
извършващи основни културни дейности са както следва:
 НЧ „Никола Йонков Вапцаров-1924” гр. Криводол;
 НЧ „Светлина1928 с. Краводер” с. Краводер;
 НЧ „Просвета 1921” с. Пудрия;
 НЧ „Светлина 1940” с. Главаци;
 НЧ „Светлина 1928 с. Ракево” с. Ракево;
 НЧ „Бъдеще 1927” с. Градешница;
 НЧ „Светлина 1927” с. Галатин;
 НЧ „Развитие 1928 с. Лесура” с. Лесура;
 НЧ „Пробуда 1928 с. Осен” с. Осен;
 НЧ „Кирил и Методий 2007” с. Баурене;
 НЧ „Съзнание 1921” с. Добруша.
На територията на общината са съхранени уникални исторически паметници - римската
вила Рустика и античен мавзолей край с. Уровене, намерени са останки от римски
крепости край село Осен, Краводер, Галатин и др.
Туристически обекти, представляващи интерес са построени в малка долина манастир
„Йоан Предтеча“, известен като Градешки манастир, мемориален комплекс
„Септемврийци“ в местност „Томин мост“, „Мътнишкия манастир“ и др.
Община Криводол разполага с исторически музей, съдържащ експонати от
"етнокултура Градешница" и "етнокултура Криводол", намерени при разкопки в
землището на селища от общината и етнографска сбирка, съдържаща експонати дарения от местната общност. В град Криводол е изградена художествена галерия с
експонати от всички жанрове на изобразителното изкуство, предимно дарения.
9.

Спортни и младежки дейности

С решение на Общинския съвет е приета Програмата за развитието и насърчаването на
физическото възпитание, спорта и социалния туризъм в община Криводол 2012-2015 г.
Създаването на необходимите условия за системно практикуване на физически
упражнения и спорт, както и повишаването на спортната ангажираност и активност на
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нацията е приоритетно направление от социалната политика на държавата и
общините. Дейностите в тази област са приоритетни за общинската спортна политика и
се придържат към възприетата тенденция за подобряване и активизиране на
физическото възпитание, спорта и туризма в Община Криводол.
Отчитайки значимостта на спорта като механизъм за въздействие и като форма на
неформално обучение, дейностите в тази област са насочени към ефективното участие
на младежите в обществения живот, в създаване на условия за системни спортни
занимания на децата и младите хора, които да изградят у тях навици за водене на
здравословен начин на живот, изграждане на силен характер, воля за победа, чувство
за отговорност и толерантност, и умения за работа в екип. Изграждането на тези
личностни качества са предпоставка за пълноценната им реализация в обществото.
Утвърждаването на физическото възпитание и спорта в живота на гражданите на
община Криводол е основен фактор в съвременния модел за здравословен начин на
живот.
Периодично се провеждат кръгове от националните шампионати по рали и автокрос в
административния център на Общината - град Криводол. Община Криводол се
защитава от АМК „Старт-Н“ Криводол – рали и автокрос. Изградената писта през 2006
г. в град Криводол е призната за трасе №1 за рали крос в България.
Спортът футбол в община Криводол е с традиции. Местният футболен клуб претърпява
множество изменения на името си като през 2013 г. е създаден футболен клуб „Ботев
2013“ Криводол. Градският стадион е реконструиран през 2013 г. с финансовата
подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г., мярка 321
„Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”. Населените места
Лесура, Пудрия, Краводер и Ракево също разполагат с изградени стадиони.
Инициативата и подкрепата на Общинска администрация – Криводол за развитие на
масовия спорт се изразява в ежегодното организиране на спортни мероприятия, като
футбол на малки вратички, тенис на маса, шахмат и спортен риболов.

10.

Инфраструктурно развитие

Транспортна инфраструктура
Територията на община Криводол не се пресича от основни пътни артерии с
национално и/или международно значение и е сравнително отдалечена от главните
европейски коридори (автомагистрала „Хемус” и трансевропейски коридор №4). Това
обстоятелство създава ограничения по отношение развитието на района. Община
Криводол се пресича от шосейната магистрала от Мездра (за София и Плевен) за
Враца, Криводол, Монтана и Видин (трасето е част от трансевропейския транспортен
коридор № 4), паралелния шосеен път от Криводол за Монтана и на изток за Бяла
Слатина и Кнежа и меридионалния път от Криводол на север за с. Галатин, с. Лесура и
с. Фурен, а на юг за с. Пудрия и с. Ботуня. Предимство е, че през територията на
общината преминава ж.п. линия от Мездра за Враца, Криводол и Бойчиновци.
Общинската пътна мрежа обхваща четвъртокласна пътна мрежа и държавни пътища.
Част от тази мрежа е в лошо състояние. Това се отразява на екологичната обстановка,
безопасността на движението. Състоянието на републиканската пътна мрежа на
територията на общината е сравнително добро.
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Водоснабдителна мрежа за питейно-битово водоснабдяване и мрежи за
отпадни води
Водоснабдителни и канализационни мрежи оказват влияние върху жизнения стандарт
на населението, имайки предвид огромното значение на консумацията на вода за
питейни и други нужди, както и нейното отвеждане. Всичко това рефлектира върху
здравето на хората.
Водоснабдяването в общината се извършва от "ВиК"-АД Враца – район Криводол и за
питейно-битови нужди се използват подземни води от терасите на реките, каптажи на
изворни води и яз. Среченска бара. На територията на общината има изграденост на
водопреносните системи – 100%. Произведената на територията на общината вода е
изцяло от подземни води. Водоснабдяването се осъществява чрез три водоснабдителни
системи – Мътница, Кобиляк и Среченска бара. Селата Краводер, Пудрия, Големо
Бабино и гр. Криводол се водоснабдяват от водоизточник “Мътница”. Част от
селищата се снабдяват с вода от водоснабдителна система “Кобиляк” - Градешница,
Лесура, Баурене, Добруша, Ракево, Галатин, Фурен и Осен. От собствени
водоизточници се снабдяват и селата Уровене и Ботуня. Водоснабдителната система
Мътница е с водоизточник, разположен на територията на общината, докато
водоснабдителните системи Кобиляк и Среченска бара са с водоизточници извън
територията на общината.
Състоянието на водопреносните мрежи е добро. За 2013 г. са потребени 91,60
л./жит./ден, като тези стойности остават относително стабилни, сравнени с
предходните години – 2011 – 95,98 л./жит./ден и 2012 – 91,75 л./жит./ден. Характерно
за качеството на изградената водопреносна мрежа е използвания материали, а именно
етернитови тръби. Като резултат от дългогодишната експлоатация тръбите са доста
амортизирани, което рефлектира негативно върху техническото състояние и
качеството на водата, преминаваща през тях. Общинска администрация – Криводол е
предприела конкретни мерки в тази насока, като е изготвен проект за „Реконструкция
и рехабилитация на водопроводната мрежа на с. Краводер, община Криводол“.
Успешното изпълнение на проекта ще допринесе за трайно и качествено подобряване
на водоснабдителните услуги, намаляване на загубите и повишаване на качеството на
питейната вода.
По отношение степента на изграденост и покритите на канализационната мрежа
следва да отбележим, че единствено в гр. Криводол има изградени отделни
отводнителни канали с обща дължина над 2.8 км, които са създадени за нуждите на
отделни предприятия, използващи за производствената си дейност големи количества
вода (винпром, пералня и др., които вече не функционират).
Предприетите действия от страна Общинска администрация – Криводол в тази насока
са свързани с подготовката и възможностите за реализация на проект за изграждане и
експлоатация на канализация, водопровод и пречиствателна станция за отпадни води.
Проектът е за рехабилитиране на 0,477 км главни водопроводи; 3,938 км
второстепенна водоснабдителна мрежа; 208 бр. сградни отклонения; новоизградени
/удължени/ главни колектори/разделна битова канализация/ - 0,575 км; новоизградени
/удължени/ главни колектори/разделна дъждовна канализация/ - 0,862 км;
новоизградена канализационна мрежа /разделна дъждовна канализация/- 3,918 км;
съществуващи сградни канализационни отклонения – 480 бр.; нови сградни
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канализационни отклонения, които ще се изграждат по проекта – 211 бр. Проектен
капацитет на ПСОВ – 735 м3/д., 5093 екв. ж.
Липсва изградена канализационна мрежа в останалите населени места. Видно от
представената информация в следващата диаграма отпадните води се отвеждат от
населението предимно в други пречиствателни съоръжения, септични и поливни ями,
което поражда опасност за здравето на хората и влошаване състоянието на околната
среда.

Източник: НСИ

Съществуващите пречки пред реализацията на проекти за изграждане на
канализационни мрежи в населените места където липсва такава е високия размер на
инвестиционните разходи, което поражда риск за Общината, имайки предвид
множеството процедури и финансовите средства необходими за стартиране на
проектните дейности. Непризнаването на извършени разходи и/или налагането на
финансови корекции могат да доведат до сериозни проблеми за общинския бюджет.
Въпреки съществуващите пречки Общинска администрация – Криводол следи и
анализира възможностите за реализация на проекти във водния сектор, имайки
предвид огромното обществено-икономическо влияние на проекти от подобен тип.

Електроснабдяване
Електроснабдяването на селищата от Общината се осигурява от “Енергоснабдяване" клон Криводол. Отделните селища се захранват от подстанция чрез изградена
електропроводна мрежа. Всички населени места са обезпечени с електроенергия.

Комуникационна мрежа, далекосъобщения и пощи
Националната съобщителна мрежа за автоматично набиране обхваща всички населени
места в Община Криводол.
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Територията на общината има покритие за ползване на трите български мобилни
оператори “Виваком”,” М-тел” и “Глобул” (понастоящем Теленор) и попада изцяло в
обхвата на националната телевизия и на голям брой сателитни излъчватели.
Опериращите интернет доставчици предоставят относително бърз и надежден достъп
на граждани и фирми от град Криводол и околните села. Следващата диаграма
предоставя информация за свързаността на населението към сателитна и кабелна
телевизия, достъп до интернет и компютри.

Информационно‐комуникационна свързаност на населението
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Предоставяните информационно-комуникационни услуги на територията на община
Криводол са на много добро равнище, като няма покритие на интернет само в селата
Баурене, Добруша и Осен.

10.

Екологично състояние и рискове

Качество на атмосферния въздух
Качеството на атмосферния въздух е обект на непрекъснато наблюдение, имайки
предвид значителното въздействие, което оказват праха, фини-прахови частици, серен
двуокис, азотен двуокис, тежки метали и някои други специфични замърсители върху
здравето на хората.
РИОСВ-Враца извършва оценка и управление на качеството на атмосферния въздух.
Районът, в който попада община Криводол е район Криводол, обхващащ общините
Хайредин, Борован и Криводол.
Липсата на големи замърсители и озононарушаващи вещества оказват положително
влияние върху качеството на атмосферния въздух. Основни замърсители на
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атмосферния въздух са емитираните вредни вещества от използване на твърди горива
от населението през зимните месеци на отоплителния сезон.
Състоянието на атмосферния въздух на Община Криводол е отлично, имайки предвид,
че не е установено превишаване на допустимите норми на стойностите на вредни
вещества.
Извършени са 14 проверки на бензиностанции в община Криводол. Основните
изисквания към тях са за изграждане на система за улавяне на бензиновите пари към
резервоарите за съхранение на бензините при зареждането им от подвижните
автоцистерни. Бензиностанциите, които са проверени на територията на община
Криводол са “Витекс” ООД, гр. Криводол и “Топливо” АД, гр. София-база Криводол.
Обектите функционират с изградена херметична свързваща система за улавяне на
бензиновите пари към резервоарите за съхранение на бензини.

Води
Използваемите водни ресурси са с голямо значение за всяко населено място. Тяхното
съхранение и разумно управление е от жизненоважно значение за бъдещото устойчиво
развитие на нашата страна. Република България е сравнително бедна на водни
ресурси, което допълнително ни задължава да провеждаме ефективна и ефикасна
политика по отношение тяхното опазване.
Притоците река Ботуня и река Лева са част от водосборния басейн на река Огоста,
които преминават през територията на община Криводол. Извършените мониторинг и
контрол по отношение компонент „Води“ показа, че околната среда на територията на
община Криводол е в добро екологично състояние.
Съществен замърсител на повърхностните води е заустването на непречистени
отпадъчни води от канализационните системи в населените места, което се дължи на
липсата на изградена система за отвеждане на отпадъчни води в населените места.
Източник на замърсяване на водите е и промишлеността. Идентифицираните проблеми
се пораждат от заустванията на отпадни води от индустриални обекти, както и от
индустриалните обекти с попивен кладенец, лагуна или котлован.
Замърсяване може да се получи и когато се внасят торове при неподходящи почвени
или климатични условия. Липсата на възможност за усвояване на наличните
хранителни вещества от земеделската земя може да доведе до значителни загуби на
хранителни елементи - чрез изтичане в полската отводнителна система, в близки реки
и езера или чрез проникване в подпочвените слоеве, водещо до замърсяване на
подземните води. Селското стопанство е един от основните източници на доходи на
населението, но се характеризира с липсата на съвременно технологично оборудване
за обработване на земеделските площи, което води до неефективност, неефикасност и
риск от замърсяване.
Състоянието на водите на територията на община Криводол се подобрява през 2013 г.
по отношение наличието на наднормени концентрации на натрий при сравнение с
предишни години по този показател.

Управление на отпадъци
Община Криводол провежда активна политика за управление на отпадъците. За целта
е приета Програма за управление на дейностите с отпадъци и ежегодно се представят
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годишни отчети по изпълнение на общинските програми по опазването на околната
среда в т. ч. и за част „Управление на дейностите с отпадъци“. Стремежът на
Общинска администрация – Криводол е да се постигне 100% организирано
сметосъбиране и сметоизвозване при използване на съвременна техника.
Към настоящия момент община Криводол използва „Регионално депо за неопасни
отпадъци“ Монтана за извозване на отпадъците. Община Криводол е въвела система за
оползотворяване на отпадъци от опаковки за въвеждане на системи за разделно
събиране на отпадъци от опаковки. Разделно събираните отпадъци се събират и
транспортират до сепарираща инсталация в град Враца.
Системата за разделно събиране обхваща 32% от населението на община Криводол.

Почви
На територията на община Криводол не съществуват екологични проблеми, свързани
със замърсени почви с тежки метали, пестициди, нефтопродукти, нитрати и до момента
не са констатирани отклонения от нормалните нива на тези показатели.
Прилагане на мерки за опазване от вредни въздействия и унищожаване е наложителен
процес за осигуряването на необходимите условия за жизнената дейност на хората,
животните, растенията и микроорганизмите.
В общинската територия са разпространени сиви горски – обикновени, а също и
преовлажнени почви. Сивите горски се отличават с ниско плодородие и значителна
глинеста фракция. Покрай реките са разпространени алувиално-ливадни почви. В
землищата на селата Фурен и Лесура са разпространени карбонатни черноземи.
Основен замърсител на почвата е ерозията, която оказва съществено влияние върху
почвения слой, количеството на хранителни елементи и запасите на почвената влага,
намаляване на съдържанието на почвено органично вещество, загуба на
биоразнообразие, деградация на почвената структура, образуване на почвена кора,
разпространение и акумулация на замърсители във водните течения и в зоните на
акумулация на наноси.
Климатичните условия на територията на община Криводол създават предпоставки за
разпространение на водна, ветрова и иригационна ерозия. Превантивна мярка за
управление и контрол върху процеса е провеждането на агротехнически,
лесотехнически и хидротехнически мероприятия за борба с тези явления.
Качеството на почвите силно се влияе от методите, прилагани при обработка на
земеделската земя. В тази връзка би било разумно предприемането на действия по
отношение на прилагането на по-добри земеделски практики и повишаване
информираността на обществото за екологичните и икономически ползи за опазване
на почвите.

Шум
През 2013 година е проведен мониторинг на промишлен шум на територията на
община Криводол, излъчван в околната среда. Обект на контрол са предприятията
„Симекс“ ЕООД, гр. Криводол с предмет на дейност – производство на лентови
транспортьори, обезпрашителни съоръжения и метални конструкции, „Строител
Криводол“ ЕООД, гр. Криводол с предмет на дейност – производство на стоманенобетонови изделия“ и „Мелница-гр. Криводол“ към „МиМ“ ЕООД, гр. Мездра с предмет
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на дейност - производство на брашна и трици. Измерванията са извършени съгласно
изискванията на “Методика за определяне на общата звукова мощност, излъчвана в
околната среда от промишлено предприятие и определяне нивото на шума в мястото
на въздействие”. Измерените нива на промишлен шум, излъчван в околната среда от
дейността на Дружествата, не надвишават граничните стойности, съгласно Наредба №
6 от 26.06.2006г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на
дискомфорт.
Измервания на територията на община Криводол са провеждани и по отношение на
различни стойности на шум са извършени на същите горепосочени предприятия.
Резултатът от осъществени проверки не регистрира отклонения от нормативните
изисквания. Измерените нива на промишлен шум, в община Криводол, излъчван в
околната среда, отговарят на нормите за допустими нива на шум.

Радиационен контрол
Радиационният контрол на територията на РИОСВ - Враца се осъществява от
Регионална лаборатория - гр. Враца.
Не са констатирани повишавания на специфичната активност на естествени и
техногенни радионуклиди в атмосферния въздух и измерените стойности не се
отличават от предходни години.
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III.

ОЦЕНКА НА СТЕПЕНТА НА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ И
УСТОЙЧИВОСТТА НА РЕЗУЛТАТИТЕ

Оценката на степента на постигане на целите и устойчивостта на резултатите по
отношение на изпълнение на Актуализирания ОПР 2011 – 2013 г. на община Криводол
е базирана на анализ и оценка на следните три основни елемента:
 Доклади за изпълнение на ОПР и отчети на кмета на общината, в т.ч. Доклад за
изпълнение на ОПР за 2011 г., Годишен отчет на кмета на общината, обхващащ
периода 2012 – 2013 г. Отчетът на кмета е разглеждан, с оглед факта, че
липсват годишни доклади за 2012 и 2013 г. и това е адекватен алтернативен
информационен източник, който съдържа относително релевантна информация;
 Осъществено доброволно проучване на общественото мнение под формата на
анкета, сред 17 представители на общинската администрация и граждани, на
база подготвен въпросник, съдържащ 15 въпроса, в т.ч. затворени въпроси и
отворени такива, с възможност за оценка с предоставена скала за оценка;
 Индикатори за резултат и въздействие, съдържащи се в Актуализирания ОПР
2011 – 2013 г.

1. Анализ и оценка на информацията от докладите за изпълнение
на ОПР, подготвени от общинската администрация
Надлежно бяха разгледани и анализирани данните и информацията предоставена в
Доклади за изпълнение на ОПР и отчети на кмета на общината, в т.ч. Доклад за
изпълнение на ОПР за 2011 г., Годишен отчет на кмета на общината, обхващащ
периода 2012 – 2013 г.
За целите на остойностяване на получените резултати за изпълнението по този
елемент на оценка е приложена следната скала за оценка:
Скала на оценка за изпълнение на поставените цели:

Възприет процент
на изпълнение (%)

Изпълнена

100%

Изпълнена, но с необходими допълнителни действия, с оглед
получаване на очаквания резултат/ В процес на изпълнение са
множество проекти, които в бъдеще ще доведат до постигане на
поставената цел

90%

Налице е висока активност, но са необходими допълнителни дейности

75%

Налице е активност, която обаче не обхваща всички аспекти на
постигане на целта/ приоритета

50%

Налице е активност, която частично засяга постигането на целта

25%

Липсва активност/ Няма предприети дейности

0%
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На база така дефинираната скала е определено и изпълнението по отделни цели по
отношение на активност. Оценката на приоритетите е извършена на база среднааритметична стойност от полученото изпълнение по отделните цели, включени в
съответния приоритет, представени в таблицата по-долу.
Приоритет - Цел

Изпълнение

Приоритет 1: Формиране на
качествена жизнена среда в община
Криводол

Цел 1: Реконструкция на
транспортната инфраструктура в
общината
Цел 2: Подобряване и поддържане
на високо качество на водите в
общината

Цел 3: Подобряване на системата за
управление на отпадъците,
генерирани в общината

Цел 4: Рехабилитация и
доизграждане на ВиК мрежата в
цялата община
Цел 5: Осветление и енергийна
ефективност. Система за
управление. Енергийна
инфраструктура
Цел 6: Развитие на звената за
здравеопазване и социални дейности
и подобряване на достъпността на
населението до центровете за
спешна медицинска помощ
Цел 7: Развитие на масовия спорт и
специализирани спортни дейности в
общината
Приоритет 2: Постигане на
постепенен преход към устойчиво
икономическо и демографско
развитие чрез задържане на
населението в трудоспособна и
детеродна възраст, нарастване на
раждаемостта и постигане на

Покритие с
конкретни
дейности %

Финансово
изпълнение
(%)

46%

Налице е висока
активност, но са
необходими
допълнителни
дейности
Налице е активност,
която частично
засяга постигането
на целта
Налице е активност,
която обаче не
обхваща всички
аспекти на
постигане на целта/
приоритета
Налице е активност,
която частично
засяга постигането
на целта
Налице е активност,
която частично
засяга постигането
на целта
Налице е активност,
която обаче не
обхваща всички
аспекти на
постигане на целта/
приоритета
Налице е висока
активност, но са
необходими
допълнителни
дейности

75%

25%

50%

67%

25%

25%

50%

75%

50%
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положително миграционно салдо в
общината

Цел 1: Промяна на условията на
живот на населението – развитие и
благоустрояване на средата за труд,
обитаване и отдих
Цел 2: Провеждане на
последователна и устойчива
общинска политика с активното
участие на неправителствения
сектор за завръщане на младите
хора след завършван на образование
и осигуряване на заетост

Налице е висока
активност, но са
необходими
допълнителни
дейности

75%

Налице е активност,
която частично
засяга постигането
на целта

25%

Приоритет 3 – Формиране на
конкурентноспособна структура на
общинската икономика и
постепенен преход към устойчив
темп на икономически растеж

Цел 1: Изготвяне и приемане на общ
устройствен план на гр. Криводол,
чрез участие в проекти за външно
финансиране
Цел 2: Определяне на конкретни
инициативи за развитието и
специализацията на селското
стопанство в общината. Приемане на
програма за последователно
формиране на аграрни клъстери в
общината и стандартите за качество
на земеделската продукция на
Европейския съюз

35%

Липсва активност/
Няма предприети
дейности

Изпълнена, но с
необходими
допълнителни
действия, с оглед
получаване на
очаквания резултат

0%

90%

33%

Цел 3: Приоритетно развитие на
публично-частни партньорства в
общината за развитието на малки и
средни предприятия от
обработващия сектор

Налице е активност,
която частично
засяга постигането
на целта

25%

Цел 4: Дейности и инициативи на
общината за подпомагане,
партньорство и стимулиране
развитието на бизнеса в общината.

Налице е активност,
която частично
засяга постигането
на целта

25%

Приоритет 4 - Развитие и
съхраняване на природното и
културно богатство ма територията
на общината. Устойчиво и щадящо
използване на околната среда

101%

50%
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Цел 1: Съхранение и преход към
устойчиво управление на
състоянието на природната среда в
общината

Налице е висока
активност, но са
необходими
допълнителни
дейности

Цел 2: Съхранение и популяризиране
Налице е активност,
на културно-историческото
която частично
наследство и природното богатство
засяга
постигането
на общината.
Приоритет 5 – Развитие и
усъвършенстване на
административния капацитет на
общината

75%

18%

25%

85%

Цел 1: Усъвършенстване на
административния капацитет при
формиране на местната политика

Изпълнена, но с
необходими
допълнителни
действия, с оглед
получаване на
очаквания резултат

Цел 2: Формиране на програмен и
проектен капацитет в общината

Изпълнена, но с
необходими
допълнителни
действия, с оглед
получаване на
очаквания резултат

90%

Налице е висока
активност, но са
необходими
допълнителни
дейности

75%

ОБЩО ИЗПЪЛНЕНИЕ
(%)

51%

Цел 3: Развитие на регионалното
сътрудничество

90%

172%

63%

Налице са дейности и активност по отношение на всички заложени в актуализираната
стратегическа рамка цели и приоритети, с изключение на предвидената цел за
Изготвяне и приемане на общ устройствен план на гр. Криводол, чрез участие в
проекти за външно финансиране, което показва от една страна адекватността на
направената актуализация, съответстваща на реалното състояние и конкретно
идентифицираните нужди, а от друга страна за относително високото ниво на
активност и инициативност от страна на общинската администрация.
Съгласно информацията най-ниска активност е регистрирана по отношение на
Приоритет 3: Формиране на конкурентноспособна структура на общинската икономика
и постепенен преход към устойчив темп на икономически растеж в размер на 35%. В
рамките на приоритета са заложени 4 цели, като за 3 от тях липсват или са налице
минимални действия в посока постигане на заложените цели. По отношение на Цел 2:
Определяне на конкретни инициативи за развитието и специализацията на селското
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стопанство в общината. Приемане на програма за последователно формиране на
аграрни клъстери в общината и стандартите за качество на земеделската продукция на
Европейския съюз е налице много висока активност, оценена, съгласно приложената
скала на 90%. Финансовото изпълнение на този приоритет, реферира с нивото на
активност и е оценено на 33% от предвидения бюджет.
Съгласно информацията следващ Приоритет с относително ниско изпълнение е
Приоритет 1: Формиране на качествена жизнена среда в община Криводол, където е
налице 45% активност. Приоритета съдържа 7 на брой цели, които са ориентирани към
различните видове инфраструктура, която е идентифицирано, че е необходимо да бъде
подобрена/ доразвита. Съществена активност е регистрирана в посока на развитие на
пътната инфраструктура, подобряване на спортните съоръжения чрез реконструкцията
на градския стадион и подготовката на ВиК проект, който в последствие е бил
отхвърлен и поради което сумарната оценка на изпълнението на приоритета е
относително ниска. Финансовото изпълнение на този приоритет достига 67% от
предвидения бюджет.
Със средна оценка от 50% активност са два приоритета, съответно Приоритет 2:
Постигане на постепенен преход към устойчиво икономическо и демографско развитие
чрез задържане на населението в трудоспособна и детеродна възраст, нарастване на
раждаемостта и постигане на положително миграционно салдо в общината са
заложени две конкретни цели и Приоритет 4: Развитие и съхраняване на природното и
културно богатство ма територията на общината; Устойчиво и щадящо използване на
околната среда. В рамките на всеки от тези два приоритета са развити по две цели,
като по една от тях е регистрирана относително висока активност от 75% за Цел 1:
Промяна на условията на живот на населението – развитие и благоустрояване на
средата за труд, обитаване и отдих и Цел 1: Съхранение и преход към устойчиво
управление на състоянието на природната среда в общината.
Същевременно финансовото изпълнение на Приоритет 2 достига 101%, а това на
Приоритет 4 е едва 18%, което е свързано основно със значителния размер на
повечето реализирани проекти в рамките на Приоритет 2, свързани с подобряване на
образователната и социалната инфраструктура.
Най-високо изпълнение на база активност е регистрирано по отношение на Приоритет
5: Развитие и усъвършенстване на административния капацитет на общината, с оценка
от 85%. Приоритета е развит в 3 конкретни цели и по всяка от тях е налице висока
активност, особено по отношение на Цел 1: Усъвършенстване на административния
капацитет при формиране на местната политика и Цел 2: Формиране на програмен и
проектен капацитет в общината. Финансовото изпълнение на този приоритет реферира
с високата активност, като е налице изпълнение на предвидения бюджет достигащо
172%.
Конкретните изводи от анализа и оценката на този елемент са:
 Поставената актуализирана стратегическа рамка е стегната и балансирана,
пряко кореспондира с конкретните потребности на общината и предприетите
действия от страна на общинската администрация са били пряко обусловени от
идентифицираните потребности;
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 Липсва регулярност при подготовка на годишните доклади за изпълнение на
ОПР и неговата актуализация, поради което е необходимо предприемане на
активни действия в тази посока, още повече, че е налице законово изискване за
същото;
 Общото изпълнение на актуализираната стратегическа рамка достига 51%
активност, съобразно представената скала и същевременно 63% финансово
изпълнение, което показва пряка връзка между двата аспекта на оценка. В
същото време следва да се отбележи че въпреки относително скорошното
осъществяване на актуализация на ОПР (2011 г.) отчетеното изпълнение е
сравнително ниско;
 Общината е натрупала сериозен опит в разработването и изпълнението на
големи проекти, включително инфраструктурни, свързани с различни социални
дейности, облагородяването на спортни съоръжения, училища и местата за
отдих, повишаване на капацитета на администрацията и е изградила капацитет
в тези области;
 Предприети са дейности/ инициативи, реализирани са проекти във всички
планирани направления, но по отношение на някои от приоритетите и целите са
необходими допълнителни дейности, които да създадат условия за създаване на
добавена стойност в местната икономика и устойчива заетост, което е залегнало
като основен приоритет в новия планов период;
 Налице е пряка връзка между стратегическата рамка, залегнала в ОПР за
следващия планов период (2014 – 2020 г.) и актуализираната такава, като се
наблюдава търсенето на надграждащ ефект над постигнатото до момента, което
в бъдеще би създало устойчивост.

2. Анализ и оценка на резултатите от проучване на общественото
мнение
Надлежно бе анализирана информацията, получена от осъщественото проучване на
общественото мнение, проведено сред 17 представители на гражданите и общинската
администрация.
Оценката, базирана на този елемент, страда от следните основни ограничения:
-

Липса на заинтересованост от участие в проучването от страна на гражданите;

-

Липса на заинтересованост от участие
представителите на местния бизнес;

-

Липса на достатъчно внимание от страна на попълнилите анкетата, с оглед
високия дял на липсващи отговори дори и в попълнените анкети;

-

Основната група, от която е събрана информацията се съставлява от служители на
общинска администрация, което от своя страна може да компрометира в известна
степен резултатите от този вид оценка.

в

проучването

от

страна

на

43

На ниво анализ на проведените анкети, екипът формулира конкретни заключения,
базирани на средноаритметични стойности. Обработката на анкетните отговори е
базиране на матрична методология със следното описание:
Дефиниция

Стойност

Няма предприети действия и не е постигнат никакъв напредък по отношение на
поставената цел

0

Предприети са действия, но поставената цел не е постигната

1

Поставената цел е постигната отчасти

2

Поставената цел е постигната в значителна степен или напълно

3

„Празно поле“ – липса на отговор

X

По този начин формулирана технологията води до следните резултати по приоритети и
цели:
Цел 1: Реконструкция на транспортната инфраструктура в
общината

1.00

Цел 2: Подобряване и поддържана на високо качество на
водите в общината
1.24
Цел 3: Подобряване на системата за управление на
отпадъците, генерирани в общината
Приоритет 1:
Формиране на
качествена жизнена
среда в община
Криводол

1.35

Цел 4: Рехабилитация и доизграждане на ВиК мрежата в
цялата община
1.00
Цел 5: Осветление и енергийна ефективност. Система за
управление. Енергийна инфраструктура
1.47
Цел 6: Развитие на звената за здравеопазване и социални
дейности и подобряване на достъпността на населението
до центровете за спешна медицинска помощ
Цел 7: Развитие на масовия спорт и специализирани
спортни дейности в общината

1.56
1.40

Общият резултат по отношение на Приоритет 1: Формиране на качествена жизнена
среда в община Криводол е 1.29, като по този начин оценката на анкетираните леко
надхвърля „Предприети са действия, но поставената цел не е постигната“. Най-високо
е оценена с резултат 1.56 Цел 6: Развитие на звената за здравеопазване и социални
дейности и подобряване на достъпността на населението до центровете за спешна
медицинска помощ, а най-слаба оценка от 1.0 получават Цел 1: Реконструкция на
транспортната инфраструктура в общината и Цел 4: Рехабилитация и доизграждане на
ВиК мрежата в цялата община.
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Приоритет 2:
Постигане на
постепенен преход
към устойчиво
икономическо и
демографско
развитие чрез
задържане на
населението в
трудоспособна и
детеродна възраст,
нарастване на
раждаемостта и
постигане на
положително
миграционно салдо в
общината

Цел 1: Промяна на условията на живот на населението –
развитие и благоустрояване на средата за труд, обитаване
и отдих

1.12

Цел 2: Провеждане на последователна и устойчива
общинска политика с активното участие на
неправителствения сектор за завръщане на младите хора
след завършван на образование и осигуряване на заетост

0.88

Средната оценка на анкетираните по отношение на постигнатите цели, заложени в
рамките на Приоритет 2 е 1.00 – т.е. предприети са действия, но същите не са довели
до постигане на поставените цели. Относително еднакво е нивото на оценка получават
и двете заложени цели.
Цел 1: Изготвяне и приемане на общ устройствен план на
гр. Криводол, чрез участие в проекти за външно
финансиране
Цел 2: Определяне на конкретни инициативи за
Приоритет 3:
развитието и специализацията на селското стопанство в
Формиране на
конкурентноспособна общината. Приемане на програма за последователно
формиране на аграрни клъстери в общината и
структура на
стандартите за качество на земеделската продукция на
общинската
икономика и
Европейския съюз
постепенен преход
към устойчив темп на Цел 3: Приоритетно развитие на публично-частни
партньорства в общината за развитието на малки и
икономически
средни предприятия от обработващия сектор
растеж
Цел 4: Дейности и инициативи на общината за
подпомагане, партньорство и стимулиране развитието на
бизнеса в общината.

1.14

0.93

0.64

0.77

Средната оценка на анкетираните по отношение на постигнатите цели, заложени в
рамките на Приоритет 3 е най-ниска и достига 0.87 – т.е. предприети са действия, но
същите не са довели до постигане на поставените цели. Много ниска средна оценка
получават Цел 3 и Цел 4 от този приоритет, в същото време най-високо е оценена цел
1, за която бе констатирана липса на каквато и да било активност и липса на
финансово изпълнение.
Приоритет 4: Развитие и
Цел 1: Съхранение и преход към устойчиво
съхраняване на природното управление на състоянието на природната среда в
и културно богатство ма
общината

0.86
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територията на общината.
Устойчиво и щадящо
използване на околната
среда

Цел 2: Съхранение и популяризиране на културноисторическото наследство и природното богатство
на общината.

1.14

Средната оценка на анкетираните по отношение на постигнатите цели, заложени в
рамките на Приоритет 4 е размер на 1.00 – т.е. предприети са действия, но същите не
са довели до постигане на поставените цели. Малко по-висока е оценката за Цел 2:
Съхранение и популяризиране на културно-историческото наследство и природното
богатство.
Приоритет 5: Развитие и
усъвършенстване на
административния
капацитет на общината

Цел 1: Усъвършенстване на административния
капацитет при формиране на местната политика
Цел 2: Формиране на програмен и проектен
капацитет в общината
Цел 3: Развитие на регионалното сътрудничество

1.85
1.54
1.08

Средната оценка на анкетираните по отношение на постигнатите цели, заложени в
рамките на Приоритет 5 е 1.49 – т.е. предприети са действия, но същите не са довели
до постигане на поставените цели. Най-висока е оценката за постигане на Цел 1:
Усъвършенстване на административния капацитет при формиране на местната
политика, с оценка 1.85.
Конкретните изводи от анализа и оценката на този елемент са:
 Провеждането на анкетното проучване показа много ниска степен на
заинтересованост у гражданите и представителите на бизнеса, като беше
съществен броят на нежелаещите да се включат в проучването;
 Съгласно проведеното проучване се установи липса на активност на
гражданското общество по отношение на планирането и изпълнението на
политики;
 Проведеното проучване показа висок дял на лицата, които не могат да вземат
отношение и/или не са запознати с реализацията на ОПР, което показва ниско
ниво на сътрудничество между общинската администрация и гражданското
общество и липса на информация, а в някои случаи на заинтересованост;
 В попълнените едва 17 анкетни карти е голям делът на въпросите, които са не
попълнени, което затруднява допълнително анализа на събраната информация
и данни;
 Едва 24% от анкетираните са посочили конкретен проект, реализиран във
връзка с изпълнението на ОПР, което показва недобре функционираща система
за осигуряване на публичност и информация по осъществяваните проекти;
 Средната оценка на анкетираните по отношение на постигнатите цели,
заложени в рамките на Приоритет 1 е едва 1.29 – т.е. предприети са действия,
но поставените цели не са постигнати;
 Средната оценка на анкетираните по отношение на постигнатите цели,
заложени в рамките на Приоритет 2 е 1.00 – т.е. предприети са действия, но
поставените цели не са постигнати;
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 Средната оценка на анкетираните по отношение на постигнатите цели,
заложени в рамките на Приоритет 3 е най-ниска и достига 0.87 – т.е.
предприети са действия, но поставените цели не са постигнати;
 Средната оценка на анкетираните по отношение на постигнатите цели,
заложени в рамките на Приоритет 4 е относително висока и достига 1.00 – т.е.
предприети са действия, но същите не са довели до постигане на поставените
цели.
 Средната оценка на анкетираните по отношение на постигнатите цели,
заложени в рамките на Приоритет 5 е 1.49 – т.е. предприети са действия, но
същите не са довели до постигане на поставените цели или е налице частично
изпълнение;
 Съгласно проведеното проучване, най-високо е оценен напредъка по постигане
на следните две цели: Усъвършенстване на административния капацитет при
формиране на местната политика; Формиране на програмен и проектен
капацитет в общината.
 Съгласно проведеното проучване, най-ниско са оценени следните три цели:
Приоритетно развитие на публично-частни партньорства в общината за
развитието на малки и средни предприятия от обработващия сектор; Дейности и
инициативи на общината за подпомагане, партньорство и стимулиране
развитието на бизнеса в общината и Съхранение и преход към устойчиво
управление на състоянието на природната среда в общината, за които е
отчетено, че са предприети действия, но не са налице еднозначни резултати;
 В цялост, съгласно проведеното проучване оценката за провежданите политики
от ОПР 2005 – 2013 г. от страна на над половината анкетирани е средна или
слаба. Едва 6% от анкетираните са поставили висока оценка, колкото са и
отговорилите, че не могат да преценят и тези, които не са посочили отговор;
 В заключение, едва 18% от анкетираните дават конкретни препоръки за
провеждането на политиките за регионално и местно развитие, въпреки
относително ниската си удовлетвореност от реализираните досега политики,
което още веднъж потвърждава ниската активност на гражданското общество
по отношение на общинските политики.

3. Анализ и оценка индикаторите за въздействие и резултат
Екипът изготвящ оценката е събрал информация и данни, които да реферират към
поставените индикатори за резултат и въздействие в Актуализирания ОПР 2011 – 2013
г.
Оценката, базирана на този елемент, страда от следните основни ограничения:
 Формулираните в актуализирания ОПР 2011 – 2013 г. индикатори за оценка не
са адресирани към конкретните приоритети, цели и мерки за реализиране на
ОПР, а са общи което усложнява реалната оценка на изпълнението на
отделните елементи на заложената стратегическа рамка;
 За посочените индикатори не е дадена базова стойност, по която следва да
бъде измерван напредъка;
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 За посочените индикатори не е посочена целева стойност, която следва да дава
информация за това дали са постигнати, поставените цели;
 За един от индикаторите не бе събрана информация, която да е адекватна за
оценка;
 Оценката на този елемент е осъществена по експертното мнение на екипа,
разработващ настоящия доклад и на база получените данни от общинската
администрация.
В следващата таблица е представена базата, за осъществяване на експертната оценка:

Индикатор
Равнище на безработица (%);
Относителният дял на заетите (в общото трудоспособно
население);
Относителен дял на наетите (в общото трудоспособно
население);
Равнище на средната работна заплата в общината
(лева);
Местни и чуждестранни инвестиции (лева);
Брой на предприятията в община Криводол;

Измерена
стойност 2013 г.
41.74%
Ръст от 25.2%
Ръст от 25.2%
6 382
0
198

Нетни приходи от продажби на предприятията (лева);
ДМА в предприятията (лева);
Изградена нова канализационна мрежа (км);
Обновени водопроводни и канализационни мрежи (км);
Подобрени общински пътища в лошо състояние и такива
без настилка (км);
Подобрена улична мрежа в лошо състояние в (км);
% отпадни води, подложени на пречистване;
% на домакинствата/предприятията, обслужвани от
нови/подобрени системи за водоснабдяване;
Намаляване на загубите на вода по водопреносната
мрежа (в %);
Дължина (в километри) на построената газопроводна
мрежа;
Дължина (в километри) на обновена електропреносна
мрежа;
Икономии от внедрени общински мерки за енергийна
ефективност (кW);

Ръст от 31.3%
Ръст от 0.3%
6,5 км
15 км

Брой на създадените "онлайн" административни услуги;

1

Брой общински служители, преминали курсове за
квалификация и обучение;
Брой изградени обекти на местната бизнес
инфраструктура, в т.ч. бизнес офиси, изложбени зали,

12 км
4 км
0

Изменение
Негативно изменение,
(ръст от 9.4 %)
Постигнат
Постигнат
Постигнат
(ръст от 17.1%)
Липса на резултат
Постигнат
(нови 5 предприятия)
Постигнат
Постигнат
Постигнат
Постигнат
Постигнат
Постигнат
Липса на резултат

22

Постигнат

60

Постигнат

0

Липса на резултат

0

Липсва информация

32,000

107
0

Постигнат
Постигнат
Постигнат
Липса на резултат
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бизнес инкубатори, индустриални паркове,
производствени зони и др.;
Брой на малките и средни предприятия, които получават
бизнес услуги;
Брой места за настаняване и/или средства за подслон;
Брой реализирани нощувки в местата за подслон и
настаняване;
Приходи от нощувки в хотели, къщи за гости и др. места
за настаняване;
Приходи от посетители на туристически и културни
обекти и забележителности;
Брой туристи посетили туристически и културни обекти и
забележителности;
Брой на компютрите на 100 ученика в училищата
Брой на Интернет места на 100 ученика в училищата;
Брой сключени договори с работодатели по мерките за
насърчаване на заетостта;
Брой безработни лица включени в заетост по мерките за
насърчаване на заетостта;
Брой включени безработни лица в квалификационни
курсове;
Брой социални услуги, предоставяни в общността;
Декари обработваеми земеделски площи;
Декари новозалесени площи в горското стопанство;.
Декари трайни насаждения и билки;
Брой животновъдни ферми;
Брой детски площадки и спортни площадки.

0
0
0
0
0
0
8
8
29
21
29
8
225583
0
500 дка
85
5

Липса на резултат
Липса на резултат
Липса на резултат
Липса на резултат
Липса на резултат
Липса на резултат
Постигнат
Постигнат
Постигнат
Постигнат
Постигнат
Постигнат
Постигнат
Липса на резултат
Постигнат
Постигнат
Постигнат

Съгласно направения анализ и оценка, за 25 от индикаторите е налице положителна
оценка, което представлява 66% изпълнение на заложените индикатори.
За разглеждания период (2011 – 2013 г.) е регистриран съществен ръст в нивото на
безработица в общината, което е един от ключовите проблеми за целия регион и в
частност за общината. В синхрон с отчетените спадове на национално ниво по
отношение на чуждестранните инвестиции, в общината такива изцяло липсват.
Относително положителни са резултатите, свързани с повишаване на делът на наетите
лица и регистрирания ръст в средната работна заплата в общината.
Нисък е напредъкът по отношение на развитието на „он-лайн“ административни услуги,
което е основен приоритет както на регионално, така и на национално ниво. Пълно
неизпълнение е регистрирано по отношение на заложените индикатори, свързани с
развитието на туризма.
Въпреки отчетените ръстове по отношение на развитието на икономиката, в частност
на местните МСП – брой нови предприятия, нетни приходи от продажби, състоянието
на местната икономика е незадоволително и са необходими съществени действия за
стимулиране на същата.
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Конкретните изводи, които могат да бъдат изведени по отношение на този елемент:
 Въпреки идентифицирането на туризма, като потенциален сектор, който може
да създаде добавена стойност за местната икономика, е регистрирана пълна
липса на напредък по отношение на заложените индикатори, свързани с
развитието на туризма;
 Положителна оценка е дадена за 25 от 38 индикатора (66%), което може да се
счита за относително незадоволителен резултат, с оглед скорошната
актуализация на този елемент и съществената близост на планът до
реализацията;
 Формулираните индикатори за оценка не са адресирани към конкретните
приоритети, цели и мерки за реализиране на ОПР, което утежнява
възможността да бъде направена оценка за постигането на поставените цели и
приоритети, посредством този елемент;
 За индикаторите не е дадена базова и целева стойност, което допълнително
компрометира адекватността на оценката по отношение на постигнатия
напредък;
 Бяха констатирани затруднения при събирането на информация за отделните
индикатори.

4.

Обобщение на оценката по трите елемента

При разработване на оценката в рамките на този раздел стана ясно, че не е
еднозначна получената оценка от всеки от анализираните елементи за отделните цели
и приоритети. Следва да се има предвид, че индикаторите не могат да участват в
оценката на напредъка по цели, тъй като същите могат да бъдат идентифицирани само
към съответни приоритети, но не и конкретно към всяка цел.
В следващата таблица е представена оценката на база трите елемента.
Приоритет - Цел

Оценка на изпълнението на
база събрана информация
(доклади) и проведено
проучване

Приоритет 1: Формиране на качествена жизнена
среда в община Криводол

Средна активност и
средна оценка на
анкетираните за
постигнатия напредък

Цел 1: Реконструкция на транспортната
инфраструктура в общината

Цел 2: Подобряване и поддържана на високо
качество на водите в общината
Цел 3: Подобряване на системата за управление
на отпадъците, генерирани в общината

Налице е висока активност,
но анкетираните оценяват
ниско реализирания
напредък
Налице е ниска активност, а
анкетираните оценяват като
среден реализирания
напредък
Налице е средна активност
и анкетираните оценяват
като средно реализирания

Оценка по
получени
индикатори

Висока
степен на
изпълнение изпълнени 8
от 10
индикатора
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напредък

Цел 4: Рехабилитация и доизграждане на ВиК
мрежата в цялата община
Цел 5: Осветление и енергийна ефективност.
Система за управление. Енергийна
инфраструктура
Цел 6: Развитие на звената за здравеопазване и
социални дейности и подобряване на
достъпността на населението до центровете за
спешна медицинска помощ
Цел 7: Развитие на масовия спорт и
специализирани спортни дейности в общината
Приоритет 2: Постигане на постепенен преход
към устойчиво икономическо и демографско
развитие чрез задържане на населението в
трудоспособна и детеродна възраст, нарастване
на раждаемостта и постигане на положително
миграционно салдо в общината

Цел 1: Промяна на условията на живот на
населението – развитие и благоустрояване на
средата за труд, обитаване и отдих
Цел 2: Провеждане на последователна и
устойчива общинска политика с активното
участие на неправителствения сектор за
завръщане на младите хора след завършван на
образование и осигуряване на заетост
Приоритет 3 – Формиране на
конкурентноспособна структура на общинската
икономика и постепенен преход към устойчив
темп на икономически растеж

Цел 1: Изготвяне и приемане на общ устройствен
план на гр. Криводол, чрез участие в проекти за
външно финансиране
Цел 2: Определяне на конкретни инициативи за
развитието и специализацията на селското
стопанство в общината. Приемане на програма за
последователно формиране на аграрни клъстери
в общината и стандартите за качество на
земеделската продукция на Европейския съюз

Налице е ниска активност и
анкетираните оценяват като
нисък реализирания
напредък
Налице е ниска активност, а
анкетираните оценяват като
средно реализирания
напредък
Налице е средна активност
и анкетираните оценяват
като средно реализирания
напредък
Налице е висока активност
и анкетираните оценяват
като средно реализирания
напредък
Висока
Средна активност и
степен на
относително ниска
изпълнение оценка на анкетираните изпълнени 8
за постигнатия напредък
от 9
индикатора

Налице е висока активност,
но анкетираните оценяват
относително ниско
реализирания напредък

Налице е ниска активност и
анкетираните оценяват като
нисък реализирания
напредък
Ниска активност и ниска
оценка на анкетираните Ниска степен
за постигнатия напредък
на
изпълнение –
Липса на активност и
изпълнени 6
анкетираните оценяват като
от 14
индикатора
относително нисък

реализирания напредък

Налице е висока активност,
но анкетираните оценяват
като нисък реализирания
напредък

51

Цел 3: Приоритетно развитие на публично-частни Налице е ниска активност и
партньорства в общината за развитието на малки анкетираните оценяват като
и средни предприятия от обработващия сектор
нисък реализирания

напредък
Цел 4: Дейности и инициативи на общината за
подпомагане, партньорство и стимулиране
развитието на бизнеса в общината.
Приоритет 4 - Развитие и съхраняване на
природното и културно богатство ма
територията на общината. Устойчиво и щадящо
използване на околната среда

Цел 1: Съхранение и преход към устойчиво
управление на състоянието на природната среда
в общината
Цел 2: Съхранение и популяризиране на
културно-историческото наследство и
природното богатство на общината.

Налице е ниска активност и
анкетираните оценяват като
нисък реализирания
напредък
Средна активност и
Висока
относително ниска
степен на
оценка на анкетираните изпълнение за постигнатия напредък изпълнени 2
от 2
индикатора
Налице е висока активност,

но анкетираните оценяват
като нисък реализирания
напредък
Налице е ниска активност и
анкетираните оценяват като
относително нисък
реализирания напредък

Приоритет 5 – Развитие и усъвършенстване на
административния капацитет на общината

Висока активност и
средна оценка на
анкетираните за
постигнатия напредък

Цел 1: Усъвършенстване на административния
капацитет при формиране на местната политика

Налице е висока активност
и анкетираните оценяват
като относително висок
реализирания напредък

Цел 2: Формиране на програмен и проектен
капацитет в общината

Цел 3: Развитие на регионалното сътрудничество

Висока
степен на
изпълнение изпълнени 2
от 3
индикатора

Налице е висока активност
и анкетираните оценяват
като среден реализирания
напредък
Налице е висока активност,
но анкетираните оценяват
като среден реализирания
напредък

В заключение може да се твърди, че е налице частично припокриване на
информацията, получена от двата основни елемента: оценка на информацията от
докладите за изпълнение на ОПР и оценка на база проведено проучване на
общественото мнение. Още веднъж се потвърждава твърдението на екипа за
неефективно формулирани индикатори за резултат и въздействие, които да дават
адекватна и ясна информация за постигнатите цели и устойчивостта на резултатите,
при така структурирана стратегическа рамка на ОПР.
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IV.

ОЦЕНКА НА ОБЩОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ

Оценката на общото въздействие от изпълнението на Актуализацията на ОПР 2011 –
2013 г. е насочена към широк кръг заинтересовани страни и цели да се оцени какво е
въздействието на политиките, които провежда общината за подобряване качеството на
живот на гражданите. Оценката гарантира проучване на възможните последици от
предприемането на едно или друго управленско действие, което води до правилен
избор.
Съществен елемент тук са направените изводи от разработения социалноикономически анализ, както и проведеното проучване на общественото мнение.
От направения социално-икономически анализ е видно, че е налице съществен ръст в
реализираните нетни приходи от продажби от местните стопански субекти, но при
намаляващо ниво на инвестициите в ДМА. Осъщественото проучване на общественото
мнение, оценява еднозначно, че през последните няколко години не е постигнат
напредък по отношение на развитието на малкия и среден бизнес и селско стопанство.
Липса на напредък е оценката и по отношение на подобряването на инвестиционния
климат в общината. В цялост по отношение на икономическото развитие,
предприетите мерки и дейности в посока стимулиране на икономическото развитие са
недостатъчни и е необходимо да бъде създаден ясен и конкретен план за действие по
отношение на икономическото развитие на общината, включително и чрез национални,
регионални, областни или териториални сътрудничества и партньорства, като се
обърне съществено внимание на ключовите за общината сектори: селско-стопанство и
промишленост. По същество е налице напредък по отношение на развитието на
туризма, но основен проблем остава липсата на места за настаняване на туристи в
общината и ограниченият финансов ресурс, с които разполага общината за развитие и
поддържане на културните и други туристически обекти.
Въздействието върху демографските процеси от реализиране на ОПР не може да бъде
идентифицирано еднозначно, тъй като са налице значителни дейности и проекти,
които общината реализира в социалната сфера, а същевременно не са налице
положителни резултати, което е тенденция характерна на национално ниво и особено
за малка община. Налице е значително намаляване на броя на населението в
общината, застаряване на населението и ниска раждаемост. Екипът счита, че е
необходимо да бъде създаден ясен план за действие по отношение на стимулиране на
раждаемостта и задържане на младите хора в общината, което се свързва както със
създаване на по-благоприятни условия за реализация на личността, така и с
допълнителни стимули за младите семейства и раждането на деца. Не е за
подценяване елемента на създаване на достатъчна инфраструктура за бита и
свободното време.
Налице са множество проекти, инициативи, дейности, които са предприети, с оглед
постигане на поставените цели в социалната и културната сфера. Осъществена е
успешна оптимизация на дейността на училищата в общината и детските градини в
общината. Реализирани са множество проекти, както в посока изграждане на социална
и културна инфраструктура, така и в посока въвеждане на нови услуги, разширяване
на съществуващите, обогатяване на културния живот и опазване на културните
паметници. За съжаление необходимостта от разширяване на социалните услуги и
придобивки е свързано с негативните демографски тенденции, високата безработица и
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застоя в икономическото развитие на общината. И по отношение на развитието на
социалната среда и човешките ресурси, въпреки предприетите действия от страна на
администрацията, оценката получена от проведеното проучване показва, че е налице
липса на напредък през анализирания период.
Проучването сочи, че е постигнат напредък по отношение на културната сфера в
общината, като това е единствената сфера, за която оценката е относително добра.
Здравеопазването и тук, както и на национално ниво е ключов проблем за
населението, който обаче е пряко зависим от националните политики в сектора и
общинската активност в тази посока е съществено ограничена. Налице е общо
неудовлетворението на населението от качеството на услугите в тази сфера.
По отношение на спорта и младежките дейности са налице множество дейности и
активности, като най-съществените са свързани с подобряване на материалнотехническата спортна база. Очаква се в бъдеще подобрената спортна инфраструктура
да окаже положително въздействие и да допринесе за задържането на младежта в
общината.
Въпреки предприетите действия, оценката от проучването за сектор околна среда е, че
липсва напредък. Реално са налице реализирани проекти и дейности, които пряко са
допринесли за ограничаване на замърсяванията и опазване на околната среда, но
същите са недостатъчни и не покриват всички изискуеми аспекти на околната среда.
Налице са разработени и внесени значими проекти, свързани с подобряване на
процеса по отвеждането и пречистването на отпадни води, но за същите не е
достигнало финансиране и съответно не е налице положително въздействие.
Като цяло напредъка в сферата на инфраструктурното развитие е недостатъчен и са
необходими значителни инвестиции за подобряване на ВиК, пътна и друга
инфраструктура, като съществен елемент от изграждането на положителен
инвестиционен профил на общината.
Относително положителна е оценката за напредъка по отношение на местното
самоуправление от страна на анкетираните лица, както и с оглед реализираните
проекти в тази посока.
В цялост може да се твърди, че е налице положително въздействие от реализацията
на ОПР, в частност на актуализираната стратегическа рамка, но все още са необходими
активни действия в посока подобряване на икономическата ситуация в общината,
създаване на устойчива заетост и намаляване на безработицата, като се обърне
съществено внимание на демографските проблеми в региона.
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V.

ОЦЕНКА НА ЕФЕКТИВНОСТТА И ЕФИКАСНОСТТА НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ
РЕСУРСИ

За оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси е направена
съпоставка между това какво е предвидено в индикативната финансова таблица и това
какво е изпълнено през периода. Екипът получи информация за стойностите на
осъществените и осъществяваните проекти, финансирани от фондовете на ЕС и
националните програми. Предоставената информация бе надлежно прегледана и
проверена от независими източници – официалните интернет страници на съответните
програми, информационни системи и др.
По данни предоставени от общинската администрация за осъществени разходи по
проекти, финансовото изпълнение на всеки от заложените приоритети е представено в
следващата таблица. Таблицата индикира предвидения финансов ресурс,
реализираните разходи и делът на изпълнението от предвиденото.
Приоритет - Цел
Приоритет 1: Формиране на качествена
жизнена среда в община Криводол
Цел
1:
Реконструкция
на
транспортната
инфраструктура в общината
Цел 2: Подобряване и поддържана на високо
качество на водите в общината
Цел 3: Подобряване на системата за управление
на отпадъците, генерирани в общината
Цел 4: Рехабилитация и доизграждане на ВиК
мрежата в цялата община
Цел 5: Осветление и енергийна ефективност.
Система
за
управление.
Енергийна
инфраструктура
Цел 6: Развитие на звената за здравеопазване и
социални
дейности
и
подобряване
на
достъпността на населението до центровете за
спешна медицинска помощ
Цел 7: Развитие на масовия спорт и
специализирани спортни дейности в общината
Приоритет 2: Постигане на постепенен
преход към устойчиво икономическо и
демографско развитие чрез задържане на
населението в трудоспособна и детеродна
възраст, нарастване на раждаемостта и
постигане на положително миграционно
салдо в общината
Цел 1: Промяна на условията на живот на
населението – развитие и благоустрояване на
средата за труд, обитаване и отдих
Цел 2: Провеждане на последователна и
устойчива общинска политика с активното
участие на неправителствения сектор за
завръщане на младите хора след завършван на
образование и осигуряване на заетост

Заложен
бюджет (хил.
лв.)

Осъществени
разходи
(хил. лв.)

Финансово
изпълнение
(%)

12 105

8 159

67%

1 695

1 715

101%
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Приоритет
3:
Формиране
на
конкурентноспособна
структура
на
общинската
икономика
и
постепенен
преход към устойчив темп на икономически
растеж
Цел 1: Изготвяне и приемане на общ устройствен
план на гр. Криводол, чрез участие в проекти за
външно финансиране
Цел 2: Определяне на конкретни инициативи за
развитието и специализацията на селското
стопанство в общината. Приемане на програма за
последователно формиране на аграрни клъстери
в общината и стандартите за качество на
земеделската продукция на Европейския съюз
Цел 3: Приоритетно развитие на публично-частни
партньорства в общината за развитието на малки
и средни предприятия от обработващия сектор
Цел 4: Дейности и инициативи на общината за
подпомагане,
партньорство
и
стимулиране
развитието на бизнеса в общината.
Приоритет 4: Развитие и съхраняване на
природното и културно богатство ма
територията на общината. Устойчиво и
щадящо използване на околната среда
Цел 1: Съхранение и преход към устойчиво
управление на състоянието на природната среда
в общината;
Цел 2: Съхранение и популяризиране на
културно-историческото наследство и природното
богатство на общината.

Приоритет 5: Развитие и усъвършенстване
на
административния
капацитет
на
общината
Цел 1: Усъвършенстване на административния
капацитет при формиране на местната политика
Цел 2: Формиране на програмен и проектен
капацитет в общината
Цел 3: Развитие на регионалното сътрудничество

Общо финансово изпълнение

2 010

669

33%

1 735

315

18%

183

314

172%

17 728

11 170

63%

Съгласно представената информация най-ниско е постигнатото ниво на финансово
изпълнение по Приоритет 4, където е налице едва 18% изпълнение или са направени
разходи в това направление на стойност 315 хил. лв. Ниската степен на изпълнение
тук се асоциира пряко с липсата на дейности за постигане на Цел 2: Съхранение и
популяризиране на културно-историческото наследство и природното богатство на
общината, както и недостатъчна активност по отношение на Цел 1: Съхранение и
преход към устойчиво управление на състоянието на природната среда в общината.
Съгласно информацията следващ приоритет с относително ниско изпълнение е
Приоритет 3, където е налице финансово изпълнение на приоритета от 33% (669
хил.). В рамките на този приоритет всички дейности са били насочени към
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„Определяне на конкретни инициативи за развитието и специализацията на селското
стопанство в общината“, но липсват дейности и проекти за постигане на останалите
три цели, а именно:
-

Цел 1: Изготвяне и приемане на общ устройствен план на гр. Криводол, чрез
участие в проекти за външно финансиране;
- Цел 3: Приоритетно развитие на публично-частни партньорства в общината за
развитието на малки и средни предприятия от обработващия сектор;
- Цел 4: Дейности и инициативи на общината за подпомагане, партньорство и
стимулиране развитието на бизнеса в общината.
Налице е относително добро финансово изпълнение по отношение на Приоритет 1 –
което достига 67% (8.1 млн. лв.). Този приоритет, съобразно спецификите на
необходимия финансов ресурс за реализацията му е с най-голям дял от цялата
актуализирана програма и съставлява почти половината от предвидения бюджет.
Липсата на по-висока степен на финансово изпълнение се свързва с факта, че големи
инфраструктурни проекти, са били одобрени, но не е достигнало или е било спряно
финансирането за същите.
Пълно финансово изпълнение е налице по отношение на Приоритет 2, където се
достига до 101% финансово изпълнение и 1.7 млн. лв. Всички средства обаче са
насочени към постигането на цел: Промяна на условията на живот на населението –
развитие и благоустрояване на средата за труд, обитаване и отдих, но липсват
достатъчно инвестиции в посока цел: Провеждане на последователна и устойчива
общинска политика с активното участие на неправителствения сектор за завръщане на
младите хора след завършване на образование и осигуряване на заетост.
Налице е финансово преизпълнение по отношение на Приоритет 5, с достигнати 172%
и 314 хил. лв. Високата степен на преизпълнение е свързана с множеството проекти,
реализирани по ОПАК и същевременно се асоциират с относително ниския заложен
бюджет по този приоритет, съпоставено с всички други.
На следващата графика е визуализирана структурата на финансовото изпълнение по
приоритети.

Финансово изпълнение по приоритети
12 000 000 лв

8 000 000 лв

4 000 000 лв

0 лв

Приоритет 1 Приоритет 2 Приоритет 3 Приоритет 4 Приоритет 5
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Налице е относително високо ниво на изпълнение на финансовата рамка, а именно:
 По данни предоставени от общинската администрация Община Криводол е
изпълнила и приключила успешно 14 проекта на обща стойност 11.17 млн. лв.
за периода 2007 - 2013 г.;
 Бюджетната рамка, заложена в актуализираната индикативна финансова
таблица за изпълнение на ОПР е в размер на 17.73 млн. лв., като общото
финансово изпълнение на ОПР на етап последваща оценка на база реализирани
проекти достига 63%;
 Предвидения съществен финансов ресурс по Приоритет 1 е реализиран в
известна степен, като пълното му изпълнение е компрометирано от отлагането
на финансиране на голям инфраструктурен проект във водния сектор на
общината от страна на ОПОС;
 Налице е съществено надхвърляне на финансовото изпълнение над
предвидения финансов ресурс по един от петте приоритета – Приоритет 5,
което е резултат от активната политика на общината по отношение на
подобряване на административния капацитет и осъществените проекти по
ОПАК. Същевременно надхвърлянето над предвидения финансов ресурс е
свързано с относително ниското ниво на залагане в индикативната финансова
таблица, на етап актуализация.
В заключение, на база получената информация и данни, екипът счита, че
ефективността и ефикасността на използваните ресурси е добра, но е необходимо подобро планиране и бюджетиране, с оглед ограничения финансов ресурс, с който
общината разполага.
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VI.

ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ ОТНОСНО ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПОЛИТИКАТА
ЗА РЕГИОНАЛНО И МЕСТНО РАЗВИТИЕ

На база разработения доклад конкретните изводи и препоръки, са както следва:
 В разработената междинна оценка на ОПР са посочени изводи и препоръки,
които са отразени в актуализирания ОПР 2011 – 2013. При изпълнението е
налице съобразяване с направените препоръки в по-голямата си част;
 Продължаване на активността на администрацията по отношение на проучване
и оценка на възможностите за финансиране на проекти, чрез фондовете на ЕС,
с оглед реализация на ОПР 2014 – 2020 г. и други общински политики;
 Отделяне на съществено внимание за подготовка и реализация на значими
инфраструктурни проекти, с осезаемо влияние върху повишаване качеството на
живот на местното население;
 Предприемане на конкретни действия и инициативи, с оглед постигане на
заложените в ОПР 2014 – 2020 г. цели и приоритети, включително индикатори
за резултат и въздействие;
 Обръщане на съществено внимание по отношение на предприемането на
дейности и инициативи, насочени към развитието на туризма, с оглед
потенциала му;
 Необходими са активни действия и политика за стимулиране на местните
икономически субекти и създаването на благоприятна среда за развитие на
икономическия потенциал на региона, преодолявайки високите нива на
безработица и демографските проблеми;
 Създаване на работещ механизъм за мониторинг на изпълнението на
общинските политики за ОПР 2014 – 2020 г., включително система за събиране
на информация за реализация на политиките;
 Предприемането на инициативи за повишаване активността на гражданските
структури и общност по отношение на включването им в планирането и
реализацията на общински политики;
 Подобряване координацията между представителите на различните сектори и
общината, както и подкрепата за създаване на различни бизнес сдружения и
организации;
 Продължаване на активната политика на общината по отношение
стимулирането и развитието на социалната сфера и по отношение на
повишаване на енергийната ефективност;
 Въвличане на структурите на гражданското общество и местния бизнес при
дискутиране и решаване на важните за общината въпроси;
 Необходимост от активни действия за
административни услуги и електронна община;

развитие

на

електронните
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 Продължаване на активната политика за опазване и съхраняване на природното
богатство като се активизират превантивните дейности водещи до съхранение
на екологията и биологичното разнообразие;
 Продължаване на активността на администрацията по отношение на
провежданите обучения за подобряване на уменията и компетенциите на
административния и експертния капацитет.
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