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І. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
Общинският план за развитие на Община Левски за периода 2014-2020 г.
е приет с решение № 539/ 28.07.2014 г. на Общински съвет – Левски.
Той е стратегически документ, който цели постигането на устойчиво
развитие и растеж на база на местните потенциали и сравнителни предимства,
като обвързва както усилията на местната администрация, така и тези на
местната общност в общия стремеж към постигане на по-добра жизнена среда
и качество на живот в община Левски.
Предмет на наблюдение е изпълнението на целите и приоритетите на
Общинския план за развитие, съгласно определени физически и финансови
индикатори, организацията и методите на изпълнение, прилагани от органите
за управление и мерките за осигуряване на информация и публичност за
резултатите от изпълнението на Плана.
Орган за наблюдение на Общинския план за развитие на община Левски
съгласно чл.89 от ППЗРР е Общинският съвет на община Левски.
Годишният доклад за наблюдението на изпълнението на Общинския
план за развитие на община Левски се изготвя по определен от кмета на
общината ред и се одобрява от Общинския съвет по предложение на кмета на
общината.
Годишният доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план
за развитие за 2017 година е разработен в съответствие с изискванията на Закона
за регионално развитие, Правилника за неговото прилагане и съгласно чл.91,
ал.8 от ППЗРР, настоящият доклад съдържа:
 Общи условия за изпълнение на Общинския план за развитие (ОПР) и в
частност промените в социално-икономическите условия в общината;
 Постигнат напредък по изпълнението на целите и приоритетите от ОПР;
 Предприети действия за осигуряване на ефективност и ефикасност при
изпълнението на плана;
 Заключения.
Основната цел е да се идентифицират отклоненията или проблемите при
изпълнението на поставените задачи, като по този начин се подобри
осъществяването на плана/политиката и се улесни/подобри по-нататъшното
развитие на процеса на реализация.
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ІІ. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН
ЗА РАЗВИТИЕ И В ЧАСТНОСТ ПРОМЕНИТЕ В СОЦИАЛНОИКОНОМИЧЕСКИТЕ УСЛОВИЯ В ОБЩИНАТА

ДЕМОГРАФСКО РАЗВИТИЕ:
През 2017 г. продължава тенденцията за намаляване населението на
общината. Това до голяма степен се дължи на ниската раждаемост,
емиграционните и имиграционните процеси протичащи в общината, поради
различни фактори, като: липса на работа и търсене на възможност за
препитание; ниски доходи; търсене на по-високо платена работа; продължаване
на образованието в други градове или чужбина и др.
Вследствие на ограничените места за трудова реализация голяма част от
хората в трудоспособна възраст /особено болезнен е отливът при младите/ се
отправиха към големите и развити административни центрове в страната и
чужбина.
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РАВНИЩЕ НА БЕЗРАБОТИЦА:
Пазарът на труда в община Левски се характеризира с висока безработица
при голям брой безработни без квалификация. Средно годишното равнище на
безработица в общината през 2016 г. е 15,9 %, а за 2017 г. е 13,8 %.

Равнище на безработица
в Община Левски за 2017 г.
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Безработни лица по възрастова структура за 2017 г.
600
500
400
300
200
100
0
януари

февру
март април
ари

май

юни

юли

август

септем октом ноемв декем
ври
ври
ри
ври

до 29 г.

154

145

148

132

129

108

116

112

107

127

133

112

30 г. - 44 г.

290

289

257

229

223

223

237

215

200

205

225

226

45 г. - 49 г.

129

133

112

115

96

90

104

97

100

99

111

125

над 50 г.

543

547

505

463

437

429

480

424

406

417

445

501

до 29 г.

30 г. - 44 г.

45 г. - 49 г.

над 50 г.

Данните са взети от Дирекция „Бюро по труда“ гр. Левски

Входящият поток от безработни лица в бюрото по труда през 2017 г.
обхваща 1446 души.
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ОБРАЗОВАНИЕ:
Образователната мрежа в община Левски обхваща 5 общообразователни
училища /от които 1 основно и 1 средно в гр. Левски и 3 основни в селата на
общината/ и 1 професионална гимназия в гр. Левски.
Общинската образователна система е съобразена с реалните потребности
на населението от образователни услуги – достатъчно на брой училища.

Учебна 2016/2017 г.
Учебна 2017/2018 г.
групи деца в
групи деца в
ученици
ученици
в ПГ
ПГ
в ПГ
ПГ

Училище
СУ "Крум Попов" гр. Левски
НУ "Христо Ботев" гр. Левски
ОУ "Максим Горки" гр. Левски
ПГССТ "Никола Вапцаров" гр. Левски
ОУ "Христо Ботев" с. Асеновци
ОУ "Христо Ботев" с. Българене
ОУ "Васил Левски" с. Малчика
ОУ "Неофит Рилски" с. Обнова
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Данните са взети от отдел „Образование, култура и спорт“ при Община Левски

Тенденцията е към оптимизиране броя на училищата, поради
намаляващия брой деца в училищна възраст, което се дължи на миграционни
процеси и застаряващо население.

СЕЛСКО СТОПАНСТВО:
Територията на Община Левски е 414,00 кв. км. Разпределението на
територията е следното: за нуждите на селското стопанство – 355 074,551 дка.,
за нуждите на горското стопанство – 21 117,803 дка., фонд населени места –
18 294,607 дка., водни течения и площи – 12 184,414 дка., територии за нуждите
на транспорта – 2 492,571 дка.
Община Левски разполага с плодородна и голяма по количество
обработваема земя. Тя е традиционен земеделски район.
Растениевъдството е главен селскостопански подотрасъл за общината.
Природно - климатичните условия в региона благоприятстват
производството главно на зърнено-житни, технически и фуражни култури.
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Приоритетно място в растениевъдството заемат пшеницата, царевицата и
слънчогледа.
Животновъдството се развива предимно в стопанства с малко на брой
животни, което възпрепятства въвеждане на високопроизводителна механизация
в отглеждането.

СПРАВКА
НА РЕГИСТРИРАНИТЕ ЖИВОТНИ ПО КАТЕГОРИИ
В ОБЩИНА ЛЕВСКИ ЗА 2015г. - 2016г. - 2017г.
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Данните са взети от Общинска ветеринарна служба към ОДБХ – Плевен

III. ПОСТИГНАТ НАПРЕДЪК ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЦЕЛИТЕ
И ПРИОРИТЕТИТЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ

В тази част на доклада са обобщени резултатите от изпълнението на
мерките, предвидени в Общинския план за развитие на община Левски през
периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г.
Следвана е структурата на ОПР – стратегически цели, приоритети и
специфични цели, като резултатите за изпълнението на конкретните мерки и
цели са въз основа на информацията, предоставена от дирекциите и отделите в
Община Левски.
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Визията, която е заложена в общинския план за развитие Община Левски
за конкретния планов период 2014 – 2020 г. отразява бъдещата представа на
община Левски за достигане и е формулирана:

„Община Левски –
привлекателен за живот и работа екологично чист район, със
съхранена култура и традиции, развит бизнес и селско стопанство,
добри условия за социално и обществено развитие“

Стратегическите цели за развитие на община Левски заложени в
общинския план за периода 2014-2020 г. са :
 Стратегическа цел 1. Развитие на конкурентоспособна общинска
икономика чрез насърчаване на собствения потенциал и на инвестиционната
активност.
Стратегическа цел 1 е насочена към стимулиране на икономическото
развитие чрез активизиране на собствените ресурси и съхраняване на
собствената специфика на община Левски. Предвижда се подкрепа за МСП,
които имат сериозен принос за развитието на общинската икономика, чрез
подобряване на инфраструктурата им, както и за развитие на нови бизнес
модели и иновации. Цели се привличане на инвестиции в селското стопанство
и развитие на конкурентоспособен аграрен сектор, което се разглежда като една
от възможностите за преодоляване на негативните икономически тенденции.
 Стратегическа цел 2. Съхранение и развитие на човешкия капитал
и подобряване качеството на живот в общината.
Стратегическа цел 2 е ориентирана към използване на наличните
потенциали за подобряване на жизнения стандарт (качеството на живота) и
създаването на подходящи условия за развитието и реализацията на човешките
ресурси в общината, увеличаване на равнището на заетостта и доходите,
подобряване качеството на публичните услуги от първостепенно значение –
здравеопазване, социални услуги и образование.
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 Стратегическа цел 3. Подобряване на териториалната устойчивост
и свързаност.
Стратегическа цел 3 е ориентирана към постигане на териториално
сближаване чрез устойчиво и интегрирано териториално развитие.
Устойчивото териториално развитие в общината ще се постига чрез
подобряване на транспортната и комуникационна свързаност, което ще
улеснява достъпа до публични услуги от по-висока степен в синхрон с опазване
на околната среда. Целта ще се подкрепя от предходните две стратегически
цели, свързани с икономическото и социално-културното развитие.
Базирайки се на стратегическите цели, са формулирани приоритетите за
развитието на община Левски.
Постигнатият напредък за 2017г. по изпълнението на приоритетите и
специфичните цели заложени в общинския план за развитие на Община Левски
за 2014-2020г., е описан както следва:

ПРИОРИТЕТ 1. РАЗВИТИЕ НА МЕСТНАТА ИКОНОМИКА И
СЕЛСКО СТОПАНСТВО
Специфична цел 1.1. Подкрепа за развитие на местната икономика
Основните предизвикателства пред които е изправена община Левски са
негативните демографски тенденции, безработица, високи нива на бедност и
негативни миграционни потоци към столицата и чужбина. Специфичната цел
се стреми да отговори на тези предизвикателства, включвайки мерки за
подкрепа на местния бизнес, повишаване на предприемаческата активност на
местно ниво чрез създаване на нови малки и средни предприятия, както и
реализиране на дейности, свързани с привличането на нови външни
инвестиции.
За развитие на конкурентоспособността на общинската икономика и в
частност подобряване на бизнес средата, Община Левски предприема редица
мерки:
Относно създаване на условия за подкрепа на малкия и средния бизнес са
намалени административните бариери в общината, като от бизнеса не се
изискват документи, които могат да се набавят или проверят по служебен път.
Намалени са сроковете за административно обслужване на бизнеса.
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За стимулиране на местното предприемачество Община Левски е
предоставила помещение за ползване /безвъзмездно/ на Регионален Бизнес
център Плевен, който изпълнява дейности, свързани с провеждане на обучения
за придобиване на предприемачески и бизнес умения и подобрява
информираността на бизнеса.
Общината сътрудничи на частния сектор с цел развитие на бизнеса.
Предоставят се общински терени на местния бизнес. Подкрепя се
организирането и участието в бизнес-срещи и форуми насочени към
потенциални инвеститори.

Специфична цел 1.2. Подкрепа за развитие на конкурентоспособно
селско стопанство
Като благоприятни предпоставки за развитието на този отрасъл са
посочени благоприятните природни дадености в общината. Развитието на
ефективно селско стопанство и възстановяването на традиционни за община
Левски земеделски производства са една от основните възможности за
подобряване на пазара на труд, подкрепа и стимулиране на малкия и среден
бизнес и повишаване на инвестиционната активност.
За подпомагане развитието на конкурентоспособно селско стопанство
през 2017 г. в Община Левски е отдала под наем общински земеделски земи –
пасища, мери на земеделски производители, земеделски кооперации,
животновъди, фирми - общо 2193,731 декара, по землища както следва:
Общински пасища, мери и ливади отдадени под наем през 2017г.
№

Землище

Бр. договори

Обща отдадена площ /дка/

1

гр. Левски

1

45,000 дка

2

с. Асеновци

1

50,000 дка

3

с. Българене

7

1052,265 дка

4

с. Изгрев

4

650,742 дка

5

с. Малчика

2

43,000 дка

6

с. Обнова

2

160,000 дка

7

с. Трънчовица

1

192,724 дка

Данните са взети от отдел „Общинска собственост“ при Община Левски
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С цел подпомагане развитието на конкурентоспособно селско стопанство
през 2017г. Община Левски е:

Отдала под наем общински обработваеми земи след проведен
публичен търг с обща площ 3573,462 дка, за които има сключени 12 броя
договора.

Отдала под наем общински обработваеми земи на малоимотни и
безимотни граждани с обща площ 129,801 дка, за които има сключени 13 броя
договора.
Специфична цел 1.3. Подкрепа и популяризиране на местното
културно-историческо наследство и на живата култура
Община Левски разполага с богато историческо и културно богатство и
много широк културен календар. Въпреки ограничения потенциал за развитие
на различни форми на туризъм, общината все още няма формирани цялостни
туристически продукти.
Осигурена е подкрепа за поддържане на традиционния културен календар
на община Левски, вкл. на организирането на културни събития във връзка с
местни обичаи и традиции.
С цел подкрепа и популяризиране на местното културно-историческо
наследство и на живата култура Община Левски е работила по следните
проекти:

Изграждане на открит амфитеатър към читалище „Георги
Парцалев“ в кв.67, УПИ I, гр. Левски, на обща стойност 385 554, 67 лв.,
финансиран по Програма за развитие на селските райони – в етап на реализация.

Творческо ателие за млади таланти, на обща стойност 6 000 лв.,
финансиран от Фонд „Социална закрила“ – изпълнен.

Предварителна концепция за съвместен проект Левски – Хотареле
/Етно парк/, по Програма Интеррег Румъния – България 2014-2020,
Приоритетна ос 2 – Зелен Регион – Разработен идеен проект, одобрена
концепция.

WHOLE: Heritage for all /Етно парк/ Левски България – Хотареле
Румъния, общ бюджет 1499405,70 евро, Бюджет Левски 792018,48 евро,
депозиран за финансиране по Програма Интеррег Румъния – България 20142020, Приоритетна ос 2 – Зелен Регион – в етап на оценка.
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ПРИОРИТЕТ 2. РАЗВИТИЕ НА МЕСТНАТА ТЕХНИЧЕСКА
ИНФРАСТРУКТУРА В СЪОТВЕТСТВИЕ С УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ
НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Специфична цел 2.1. Подобряване и развитие на техническата
инфраструктура и градската среда
От основно значение за развитие на община Левски е реализацията на
важни инфраструктурни проекти. Констатирано е лошо състояние на
комуналната инфраструктура в общината (лошо състояние на пътната мрежа,
амортизирана
водоснабдителна
инфраструктура,
недоизградена
канализационна инфраструктура).
Този приоритет е насочен към подобряване на качеството на
инфраструктурните системи в общината, благоустрояване на средата в
населените места, както и подобряване на вътрешно общинските връзки и
свързаността на общината със съседните територии и останалата част от
страната.
За изпълнението на специфичната цел подобряване и развитие на
техническата инфраструктура и градската среда община Левски е работила по
следните проекти:

L10 – свързване на TEN-T инфраструктура чрез по-добра връзка
между третостепенните възли Турну Мъгуреле и Левски за устойчиво развитие
на района, на обща стойност 2 596 171,34 евро /51 923,43 евро съфинансиране/,
финансиран по Програма Интеррег Румъния – България –в етап на реализация.

Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици и
тротоари, и съоръженията и принадлежностите към тях в гр. Левски, на обща
стойност 1 682 884,37 лв., финансиран по Програма за развитие на селските
райони – в етап на реализация.

Осъществяване на енергоспестяващи мерки, основен ремонт,
реконструкция и достъпна среда на сградите от училищната инфраструктура на
територията на община Левски – СУ „Крум Попов“ гр. Левски, на обща
стойност 1 603 222, 16 лв., финансиран по Програма за развитие на селските
райони – в етап на реализация.

Обновяване на бл. „Локомотив, гр. Левски, общ. Левски, ул. „Ал.
Стамболийски” №17, вх. А, Б, В, Г и Д, на обща стойност 1 208 145, 64 лв.,
финансиран по Национална програма за енергийна ефективност на
многофамилни жилищни сгради – изпълнен.
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Ремонт и реконструкция на Път PVN 1112 от връзката с Път PVN
2111 до общинска граница с Община Свищов; Ремонт и реконструкция на PVN
2111 от път трети клас III-303 до връзката с Път PVN 1112; Строителство на нов
общински път PVN 1110, участъкът от Път III-ти клас 304 до I- клас Път Е-83,
на обща стойност 5 860 000, 00 лв., депозиран за финансиране по Програма за
развитие на селските райони.

Привеждане на сгради на „МБАЛ – Левски” ЕООД гр. Левски в
съответствие със Закона за енергийната ефективност, с цел снижаване
експлоатационните разходи и повишаване комфорта на пациенти и персонал по
време на работа, депозиран за финансиране пред Национален доверителен еко
фонд.

Обновяване на бл. Пролет, гр. Левски, общ. Левски, бул. „България”
№48, вх. А, Б, депозиран за финансиране по Национална програма за енергийна
ефективност на многофамилни жилищни сгради.

Обновяване на бл. Боряна, гр. Левски, общ. Левски, ул. „Малчика”
№42, вх. 1, депозиран за финансиране по Национална програма за енергийна
ефективност на многофамилни жилищни сгради.

Обновяване на бл. Тракия и Тракия 1, гр. Левски, общ. Левски, ул.
„Цар Симеон” №37, вх. 1 и 2, депозиран за финансиране по Национална
програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.

Обновяване на бл. Утро, гр. Левски, общ. Левски, ул. „Александър
Стамболийски“ №31, вх. А и Б, депозиран за финансиране по Национална
програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.

Обновяване на бл. Машиностроител, гр. Левски, общ. Левски, ул.
„Кирил и Методий“ №3, вх. Б и Г, депозиран за финансиране по Национална
програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.

Обновяване на бл. Люлин, гр. Левски, общ. Левски, ул. „Сергей
Румянцев“ №12, вх.1, депозиран за финансиране по Национална програма за
енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.

Обновяване на бл. Утро 1, гр. Левски, общ. Левски, ул. „Александър
Стамболийски“ №27, 29, вх. А и Б, депозиран за финансиране по Национална
програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.

Обновяване на бл. Албена, гр. Левски, общ. Левски, ул.
„Александър Стамболийски“ №6, депозиран за финансиране по Национална
програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.

Обновяване на бл. БДЖ-2, гр. Левски, общ. Левски, ул.
„Александър Стамболийски“ №10, вх. А и Б, депозиран за финансиране по
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни
сгради.
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Обновяване на бл. Аврора 1, вх. А и Б, бл. Аврора 2, бл. Родопи“,
гр. Левски, общ. Левски, ул. „Александър Стамболийски“ №75,77,79, депозиран
за финансиране по Национална програма за енергийна ефективност на
многофамилни жилищни сгради.

Обновяване на бл. Ленин, вх. А и Б, гр. Левски, общ. Левски, ул.
„Христо Ботев“ №13А, депозиран за финансиране по Национална програма за
енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.

Обновяване на бл. Утро 2, вх. Б-А, гр. Левски, общ. Левски, ул.
„Александър Стамболийски“ №33-35, депозиран за финансиране по
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни
сгради.

Обновяване на бл. Росица и бл. Деница, гр. Левски, общ. Левски, ул.
„Александър Стамболийски“ №55,49, депозиран за финансиране по
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни
сгради.

Обновяване на бл. Люляк, гр. Левски, общ. Левски, ул. „Александър
Стамболийски“ №34, вх.А и Б, №36, вх.А и Б, №38, №40, вх.А и Б, депозиран
за финансиране по Национална програма за енергийна ефективност на
многофамилни жилищни сгради.

Обновяване на бл. Кристал, гр. Левски, общ. Левски, ул. „Аксаков“
№7, депозиран за финансиране по Национална програма за енергийна
ефективност на многофамилни жилищни сгради.

Обновяване на бл. Албена, вх.1,2,3, гр. Левски, общ. Левски, ул. Цар
Симеон №19, ул. Александър Стамболийски №4, депозиран за финансиране по
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни
сгради.

Обновяване на бл. Никола Вапцаров, гр. Левски, общ. Левски, ул.
Александър Стамболийски №14, депозиран за финансиране по Национална
програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.

Обновяване на бл. БДЖ-1, вх.А и Б, гр. Левски, общ. Левски, ул.
Александър Стамболийски №12, депозиран за финансиране по Национална
програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.

Обновяване на бл. Заря, Чайка, Изгрев, гр. Левски, общ. Левски, ул.
Васил Левски №53, 55, 57, депозиран за финансиране по Национална програма
за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.

Обновяване на бл. Витоша, гр. Левски, общ. Левски, ул. Васил
Левски №41, депозиран за финансиране по Национална програма за енергийна
ефективност на многофамилни жилищни сгради.
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Реконструкция на водопроводна мрежа по ул. „Ал. Стамболийски“
и др. между ОК 128, 127, 185, 186, 236, 238, 297, 293 и ОК 292 гр. Левски, на
обща стойност 247 525, 97 лв., депозиран за финансиране по ПУДООС.

Реконструкция на водопроводна мрежа по ул. „Цар Симеон“ от ОК
472 до ОК 478 гр. Левски, на обща стойност 175 767, 94 лв., депозиран за
финансиране по ПУДООС.

Реконструкция на водопроводна мрежа по ул. „Яворов“ от ОК 328
до ОК 472 гр. Левски, на обща стойност 227 439, 90 лв., депозиран за
финансиране по ПУДООС.

Реконструкция на водопроводна мрежа по ул. „Райна Княгиня”, ул.
„В. Априлов”, ул. „Н. Вапцаров” и ул. „П. Р. Славейков” между ОК 401, ОК 319,
ОК 287, ОК 286 и ОК 81 град Левски, на обща 896 996, 06 лв., депозиран за
финансиране по ПУДООС и оттеглен през месец 11.2017.

Реконструкция на водопроводна мрежа по ул. „Шипка” от ОК 82 до
ОК 37 град Левски, на обща стойност 308 507, 45 лв., депозиран за финансиране
по ПУДООС и оттеглен през месец 11.2017.

Реконструкция на водопроводна мрежа по ул. „Д. Дебелянов” от ОК
37 до ОК 278 град Левски, на обща стойност 187 865, 76 лв., депозиран за
финансиране по ПУДООС и оттеглен през месец 11.2017.
В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА ОБЩИНА
ЛЕВСКИ Е РЕМОНТИРАЛА И РЕКОНСТРУИРАЛА СЛЕДНИТЕ ОБЕКТИ:
гр. Левски:
 обект: „Рехабилитация на участък от ул. „Опълченска" от ОК 92 до
ОК 124 в гр. Левски" на стойност 39330,96 лв.
 обект: „Рехабилитация на участък от ул. „Христо Ботев" от ОК 91
до ОК 92 в гр. Левски" на стойност 36532,69 лв.
 обект: „Изкърпване с плътна асфалтова смес по път III - 301 и път
III -303 от РПМ в чертите на гр. Левски" на стойност 5731,38 лв.
 обект: „Доставка на асфалтова смес за ремонт на пътни настилки в
гр. Левски" на стойност 32232,00 лв.
 обект: „Наем на един брой специализирана техника за полагане на
асфалтова смес по метода на студено полагане „Ралумак" в гр. Левски" на
стойност 8160,00 лв.
с. Аспарухово:
 обект: „Почистване на отводнителен канал в северната и южната
част на с. Аспарухово" на стойност 23629,49 лв.
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с. Божурлук:
 обект: „Ремонт сградата на кметството в с. Божурлук" на стойност
10984,50 лв.
с. Българене:
 обект: „Направа на плътна асфалтова настилка на ул. „Панайот
Хитов" от ОК 115 до ОК 122 в с. Българене" на стойност 19349,54 лв.
с. Градище:
 обект: „Доставка на асфалтова смес за ремонт на пътни настилки в
с. Градище" на стойност 15642,00 лв.
 обект: „Наем на един брой специализирана техника за полагане на
асфалтова смес по метода на студено полагане „Ралумак" в с. Градище" на
стойност 3960,00 лв.
с. Козар Белене:
 обект: „Почистване на отводнителен канал в землището на с. Козар
Белене" на стойност 47867,48 лв.
с. Малчика:
 обект: „Доставка на асфалтова смес за ремонт на пътни настилки в
с. Малчика" на стойност 16116,00 лв.
 обект: „Наем на един брой специализирана техника за полагане на
асфалтова смес по метода на студено полагане „Ралумак" в с. Малчика" на
стойност 4080,00 лв.
с. Обнова:
 обект: „Рехабилитация ул. "Волга" от ОК 327 до ОК 332 в с. Обнова
по метода на студено полагане на асфалтова смес „Ралумак" на стойност
31627,44 лв.
 обект: „Доставка на асфалтова смес за ремонт на пътни настилки в
с. Обнова" на стойност 18012,00 лв.
 обект: „Наем на един брой специализирана техника за полагане на
асфалтова смес по метода на студено полагане „Ралумак" в с. Обнова" на
стойност 4560,00 лв.
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с. Стежерово:
 обект: „Доставка на асфалтова смес за ремонт на пътни настилки в
с. Стежерово" на стойност 5688,00 лв.
 обект: „Наем на един брой специализирана техника за полагане на
асфалтова смес по метода на студено полагане „Ралумак" в с. Стежерово" на
стойност 1440,00 лв.
 обект: „Ремонт сградата на кметството в с. Стежерово" на стойност
8309,16 лв.
с. Трънчовица:
 обект: „Доставка на асфалтова смес за ремонт на пътни настилки в
с. Трънчовица" на стойност 21804,00 лв.
 обект: „Наем на един брой специализирана техника за полагане на
асфалтова смес по метода на студено полагане „Ралумак" в с. Трънчовица" на
стойност 5520,00 лв.
ОБЩИНА
ЛЕВСКИ
Е
ПОЛОЖИЛА
ТРОШЕНОКАМЕННА
НАСТИЛКА В СЕЛАТА ОТ ОБЩИНА ЛЕВСКИ НА СЛЕДНИТЕ ОБЕКТИ:
с. Асеновци:
 Трошенокаменна настилка по улица ,,Гастело“ на стойност 2557 лв.
 Трошенокаменна настилка по улица „9ти Май“ на стойност 3631 лв.
 Трошенокаменна настилка по улица „Люлин“ на стойност 4997 лв.
 Трошенокаменна настилка по улица „Огоста“ на стойност 2778 лв.
 Трошенокаменна настилка в Гробищен Парк на стойност 4070 лв.
с. Аспарухово:
 Трошенокаменна настилка по улица „Странджа“ на стойност 3627 лв.
 Трошенокаменна настилка по улица „Георги Бенковски“ на стойност
2348 лв.
 Трошенокаменна настилка по улица „Марица“ на стойност 3835лв.
с. Варана:
 Трошенокаменна настилка по улица „ Родопи“ на стойност 3667 лв.
с. Градище:
 Трошенокаменна настилка по улица ,,Бузлуджа“ на стойност 9600 лв.
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с. Изгрев:
 Трошенокаменна настилка по улица „Осъм“ на стойност 4266 лв.
 Трошенокаменна настилка по улица „Георги Павлов“ на стойност 1320
лв.
 Трошенокаменна настилка по улица „Родопи“ на стойност 1205 лв.
 Трошенокаменна настилка по улица „Заря“ на стойност 843 лв.
 Трошенокаменна настилка по улица „Възраждане“ на стойност 2893
лв.
 Трошенокаменна настилка по улица „Коми“ на стойност 2185 лв.
с. Козар Белене
 Трошенокаменна настилка по улица ,,Черно море“ на стойност 1491 лв.
 Трошенокаменна настилка по улица ,,Александър Стамболийски“ на
стойност 4266лв.
АВАРИЙНО ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РЕМОНТНИ РАБОТИ:
В средата на 2017 година в следствие на падналата градушка, възникна
спешна и неотложна необходимост от ремонт на покриви на общински
училища, детски градини и общински сгради, както и установяване на щетите
нанесени от градушката на сградите на домакинствата от гр. Левски, с.
Асеновци, с. Градище и с. Варана.
Със средства от Междуведомствената комисия за възстановяване и
подпомагане към Министерски съвет на обща стойност 1 042 963,68 лв. беше
извършен основен ремонт на покривите на училищата:
 СУ „Крум Попов” гр. Левски – 603 313,16 лв.
 НУ „Христо Ботев” гр. Левски – 154 140,52 лв.
 ОУ „Неофит Рилски” с. Обнова - 213 724,86 лв.
 ПГССТ „Никола Й. Вапцаров” гр. Левски – 71 785,14 лв.
С труда на общинската поддръжка са направени следните ремонти:
 ремонт на градски басейн гр. Левски;
 ремонт на покрив Детска градина с. Изгрев;
 ремонт на покрив Клуб на пенсионера гр. Левски;
 ремонт на покрив Детска градина „Локомотив” гр. Левски;
 ремонт на Кметство с. Градище;
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 ремонт на покрив Читалище с. Градище;
 ремонт на покрив Здравна служба с. Асеновци;
 ремонт на покрив Детска градина „Пролет” гр. Левски;
 ремонт на покрив с. Варана;
 ремонт на покрив общински сгради на: ул. „Бенковски” №6, ул.
„Любен Каравелов” №5, ул. „Крум Попов” №9, ул. „Кирил и Методий”, ул.
„Васил Левски” №34, ул. „Ал. Стамболийски” №23 и др.
Специфична цел 2.2. Опазване и подобряване на околната среда
Опазването на природата е в основата на концепцията за устойчиво
развитие на общината. Съхранената околна среда е едно от най-съществените и
сравнителни предимства и стои в основата на нейния потенциал за развитие.
Към 2017г., всички населени места в община Левски са включени в
системата за организирано сметосъбиране и сметоизвозване. До Регионалната
система за управление на отпадъците – Санадиново се транспортират предимно
смесени битови отпадъци и биоразградими отпадъци.
Обхват на организирана система за събиране и транспортиране на
смесени битови отпадъци (БО) за 2017 година:
Брой и вид на осигурените съдове за събиране на БО по населени места:

гр. Левски – 3200 кофи Мева /110л./, 100 кофи Мева /120л./ и 213
бр. Бобри.

с. Асеновци – 68 бр. Бобри.

с. Аспарухово – 42 бр. Бобри.

с. Божурлук – 13 бр. Бобри.

с. Българене – 56 бр. Бобри.

с. Варана – 11 бр. Бобри.

с. Градище – 7 кофи Мева /110л./ и 62 бр. Бобри.

с. Изгрев – 36 бр. Бобри.

с. Козар Белене – 49 бр. Бобри.

с. Малчика – 60 бр. Бобри.

с. Обнова – 120 бр. Бобри.

с. Стежерово – 31 бр. Бобри.

с. Трънчовица – 41 бр. Бобри.
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На лице е повишен интерес от населението към използването на
компостери. През 2017 година са предоставени общо 121 броя компостери на
домакинства от община Левски, както следва:










гр. Левски – 82 бр.
с. Асеновци – 1 бр.
с. Божурлук – 1 бр.
с. Българене – 18 бр.
с. Варана – 1 бр.
с. Изгрев – 2 бр.
с. Козар Белене – 2 бр.
с. Малчика – 3 бр.
с. Обнова – 11 бр.

В процес на реализация е изграждането на общински център за разделно
събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци в Община Левски по проект
„Пилотни модели за екологосъобразно събиране и временно съхраняване на
опасни битови отпадъци“ по Българо-Швейцарската програма за
сътрудничество.
Разработен е проект за Рекултивация на обект: Депо за твърди битови
отпадъци, търсят се възможности за финансиране.
Проведени са информационни кампании сред населението,
разпространени са информационни материали, свързани с разделното събиране
на МРО, отпадъци от опаковки, ИУЕЕО, НУБА и др. Публикува се информация
на сайта на община Левски и в местния вестник.

ПРИОРИТЕТ 3. РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ И
ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОСНОВНИ ПУБЛИЧНИ УСЛУГИ
Специфична цел 3.1. Развитие на местните социални услуги
Специфичната цел обхваща широк спектър от необходими интервенции,
които се отнасят до базовите услуги за населението в общината –
здравеопазване, образование, социални услуги, развитие на спорта.
През 2017 година Община Левски е реализирала или е в процес на
изпълнение на следните проекти:

Независим живот за гражданите на Левски, на обща стойност
494 991,69 лв., финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси” – изпълнен;
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Приеми ме 2015, на обща стойност 189 000 лв., финансиран по
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” – в етап на реализация;

Спортувай на воля в близост до дома кв.106, на обща стойност 9
964,00 лв., финансиран по ПУДООС „За чиста околна среда - 2017г.” –
изпълнен.

Младостта побеждава, Община Левски партньор на Сдружение
Народно Читалище „Явин 2004” гр. Варна, на обща стойност 38 273, 56 лв.,
депозиран за финансиране по Национална програма за изпълнение на младежки
дейности към Министерство на младежта и спорта, Направление „Активизирай
младите“ – неодобрен.
През 2017 година продължават да се предоставят различни форми на
социални услуги на нуждаещи се и уязвими групи хора, а именно:
Социални услуги в общността:
 Център за обществена подкрепа.
 Център за социална рехабилитация и интеграция за деца и
възрастни хора с увреждания.
 Социален асистент.
 Домашен помощник.
 Домашен социален патронаж.
Социални услуги от резидентен тип:
 Център за настаняване от семеен тип (деца/младежи без
увреждания).
Извънболничната и болнична здравна помощ през 2017 година е
осигурена от МБАЛ-Левски ЕООД.
За подобряване качествата на инфраструктурата в здравеопазването и
обновяване на спортната инфраструктура и съоръжения има разработени
инвестиционни проекти.
Специфична цел 3.2. Подкрепа за развитие на заетостта и
интеграцията на местната общност
Заетостта и доходите на населението са в основата на жизнения стандарт
във всяка една общност. Това са основните фактори, иницииращи миграции или
способстващи задържането или привличането на население. Така формулиран,
приоритетът включва мерки за подобряване пазара на труда и интеграция на
социалните групи.
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През 2017 година Община Левски е реализирала или е в процес на
изпълнение на следните проекти:

Осигуряване на заетост на 1 лице за Административни дейности, на
обща стойност 43 872, 00 лв., финансиран по НП „Активиране на неактивните
лица” – в етап на реализация.

Осигуряване на заетост на 1 лице на длъжност общ работник, на
обща стойност 11 905, 00 лв., финансиран по НП „Заетост и обучение на хора с
трайни увреждания” – в етап на реализация.

Осигуряване на заетост на 1 лице на длъжност общ работник, на
обща стойност 14 950, 00 лв., финансиран по НП „Заетост и обучение на хора с
трайни увреждания” – в етап на реализация.

Осигуряване на заетост на 21 лица на длъжност общ работник, на
обща стойност 71 077, 68 лв., финансиран по Оперативна програма „Развитие
на човешките ресурси“ – в етап на реализация .

Осигуряване на заетост на 3 лица административни дейности, на
обща стойност 14 850 лв., финансиран по Програма „Старт на кариерата“ – в
етап на реализация.

Активни младежи в община Левски, на обща стойност 218 699, 44
лв., финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” –
изпълнен.

Осигуряване на заетост на 13 лица на длъжност общ работник, на
обща стойност 35 683, 00 лв., финансиран по Регионална програма за заетост –
изпълнен.

Осигуряване на заетост на 2 лица административни дейности, на
обща стойност 11 760 лв., финансиран по Програма „Старт на кариерата“ –
изпълнен.

Осигуряване на заетост на 6 лица на длъжност общ работник, на
обща стойност 19 600,56 лв., финансиран по Регионална програма за заетост –
изпълнен.

Осигуряване на заетост на 10 лица на длъжност общ работник за
аварийни дейности след опустошителна градушка, на обща стойност 8 875, 00
лв., финансиран по Програма за обучение и заетост на продължително
безработни лица – изпълнен.
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Специфична цел 3.3. Подобряване на административния капацитет и
развитие на партньорство
Специфичната цел е насочена към повишаването на институционалния
капацитет и ефективността от действията на общинската администрация за
подобряване на предоставяните от общината услуги и постигането на
междуобщинско сътрудничество и партньорство за решаване на общите
проблеми.
Относно повишаване капацитета на общинската администрация през
отчетния период служители на Община Левски са участвали в редица обучения
и организирани мероприятия – регионални, национални и междуобщински
форуми, семинари и кръгли маси, за споделяне на практики, обмяна на опит и
специфика при изпълнението на дейността им. Община Левски продължава да
работи за подобряване качеството и разширяване обхвата на
административното обслужване.
Относно развитието на междуобщински партньорства, публично-частни
партньорства и възможностите на изграждане на съвременни модели на
трансгранично сътрудничество, през 2017 година:
Община Левски продължава да работи в партньорство и да изпълнява
съвместен проект с община Турну Мъгуреле по приоритетна ос 1 „Добре
свързан регион”, Специфична цел 1.1 „Подобряване на планирането,
разработването и координирането на трансгранични транспортни системи за
по-добри връзки с TEN-T транспортни мрежи” на Програма за териториално
сътрудничество Interreg V-A Румъния – България 2014-2020 г.
В партньорство с община Хотареле – Румъния е подготвен и подаден
съвместен проект по Приоритетна ос 2 „Зелен регион” на Програма за
териториално сътрудничество Interreg V-A Румъния – България 2014-2020 г.
Проектът има за цел да подобри устойчивото използване на трансграничното
културно наследство чрез разработване, прилагане и промотиране на
интегриран съвместен подход за инвестиране в устойчив туризъм.
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За реализиране на приоритетите и целите си, Община Левски има
следната ПРОЕКТНА ГОТОВНОСТ:

Изграждане на ПСОВ за над 10 000 еквивалент жители,
реконструкция и доизграждане на канализационна система и участъци от
водопроводната мрежа в гр. Левски.

Реконструкция на водопроводна мрежа по ул. „Райна Княгиня”, ул.
„В. Априлов”, ул. „Н. Вапцаров” и ул. „П. Р. Славейков” между ОК 401, ОК 319,
ОК 287, ОК 286 и ОК 81 град Левски.

Реконструкция на водопроводна мрежа по ул. „Шипка” от ОК 82 до
ОК 37 град Левски.

Реконструкция на водопроводна мрежа по ул. „Д. Дебелянов” от ОК
37 до ОК 278 град Левски.

Рехабилитация и реконструкция на водопроводна мрежа на с.
Българене, община Левски.

Рехабилитация и реконструкция на водопроводна мрежа на с.
Козар Белене, община Левски.

Реконструкция на водопроводна мрежа по ул. „Ал. Стамболийски“
и др. между ОК 128, 127, 185, 186, 236, 238, 297, 293 и ОК 292 гр. Левски.

Реконструкция на водопроводна мрежа по ул. „Цар Симеон“ от ОК
472 до ОК 478 гр. Левски.

Реконструкция на водопроводна мрежа по ул. „Яворов“ от ОК 328
до ОК 472 гр. Левски.

Ремонт и реконструкция на Път PVN 1112 от връзката с Път PVN
2111 до общинска граница с Община Свищов; Ремонт и реконструкция на PVN
2111 от път трети клас III-303 до връзката с Път PVN 1112; Строителство на нов
общински път PVN 1110, участъкът от Път III-ти клас 304 до I- клас Път Е-83.

Осъществяване на енергоспестяващи мерки, основен ремонт,
реконструкция и достъпна среда на ОУ „Максим Горки”, в гр. Левски.

Осъществяване на енергоспестяващи мерки, основен ремонт,
реконструкция и достъпна среда на ОУ „Христо Ботев”, в гр. Левски.

Осъществяване на енергоспестяващи мерки, основен ремонт,
реконструкция и достъпна среда на ОУ „Христо Ботев”, в с. Асеновци.

Осъществяване на енергоспестяващи мерки, основен ремонт,
реконструкция и достъпна среда на ОУ „Неофит Рилски” в с. Обнова.
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Привеждане на сгради на „МБАЛ – Левски” ЕООД гр. Левски в
съответствие със Закона за енергийната ефективност, с цел снижаване
експлоатационните разходи и повишаване комфорта на пациенти и персонал по
време на работа.

Реконструкция
осветление на гр. Левски.

и

изграждане

на

енергоспестяващо

улично


Частично преустройство и разширение на спортна зала в УПИ I,
кв.130, по плана на гр. Левски.

Реконструкция и изграждане на спортен комплекс УПИ III, кв.140,
по плана на гр. Левски.

Превенция от горски пожари, чрез изграждане на интегрирана
система за наблюдение на общинските горски територии (с. Градище и с.
Варана) в община Левски.

Реконструкция, паркоустрояване и благоустрояване на Градски
парк в гр. Левски.


Ремонт на църквата в с. Българене, община Левски.



Ремонт на църквата в с. Изгрев, община Левски.



Ремонт на църквата в с. Козар Белене, община Левски.


Ремонт и възстановяване на читалищен клуб и библиотека в УПИ
IV-309, стр. кв. 46, с. Градище, община Левски.

Ремонт, реконструкция и възстановяване на Народно читалище
„Съзнание 1894”, с. Асеновци, община Левски, стр. кв. 2, УПИ II.

Ремонт и преустройство на Народно читалище „Г.С.Раковски 1901”
в УПИ I-228, кв. 10 по плана на с. Изгрев, общ. Левски.

Реконструкция, ремонт, включително и дейности по вертикалната
планировка и подобряване на прилежащите пространства, закупуване на
оборудване и обзавеждане на Народно читалище „Съзнание-1894” с. Асеновци,
общ. Левски.

Ремонт и възстановяване на читалищен клуб и библиотека в УПИ
IV-309 в стр. кв. 46 с. Градище, общ. Левски.

Реконструкция, ремонт, включително и дейности по вертикалната
планировка и подобряване на прилежащите пространства, закупуване на
оборудване и обзавеждане на Народно читалище „Просвета-1927” с.
Аспарухово, общ. Левски.
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Оборудване и обзавеждане на НЧ „Гео Милев – 1895” с. Българене,
община Левски, обл. Плевен.

Ремонт и преустройство, частично оборудване и/или обзавеждане
на НЧ „Г.С.Раковски - 1901” с. Изгрев, община Левски, обл. Плевен.

Оборудване и обзавеждане на НЧ „Светлоструй – 1903” с. Обнова,
община Левски, обл. Плевен.

Оборудване и обзавеждане на НЧ „Григор Вачков – 1911” с.
Трънчовица, община Левски, обл. Плевен.

Оборудване и обзавеждане на НЧ „Надежда – 1902” с. Козар Белене,
община Левски, обл. Плевен.

Ремонт на сградата на НЧ „Пробуда – 1928” с. Малчика, община
Левски, обл. Плевен.

IV.
ПРЕДПРИЕТИ
ДЕЙСТВИЯ
ЕФЕКТИВНОСТ И ЕФИКАСНОСТ
ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ

ЗА
ПРИ

ОСИГУРЯВАНЕ
ИЗПЪЛНЕНИЕТО

НА
НА

1.
МЕРКИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И СЪЗДАДЕНИ МЕХАНИЗМИ
ЗА СЪБИРАНЕ, ОБРАБОТВАНЕ И АНАЛИЗ НА ДАННИТЕ:
Предмет на наблюдение е изпълнението на целите и приоритетите на
Общинския план за развитие, съгласно определени физически и финансови
индикатори, организацията и методите на изпълнение, прилагани от органите
за управление и мерките за осигуряване на информация и публичност за
резултатите от изпълнението на Плана.
Общоприета практика е винаги да се отделя максималното от общинския
бюджет за подобряване условията на живот на гражданите на територията на
общината. В последните години финансиране на различни видове дейности се
търси предимно чрез проекти по Оперативните програми и Структурните
фондове на Европейския съюз и други донорски програми.
Наблюдението върху резултатите от реализиране на Общинския план за
развитие се осъществява посредством:
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- анализ на индикаторите за резултат и количество, които са разписани за
постигане във всеки един от проектите с външно или собствено
финансиране;
- анализиране на данни от общински регистри за различните публични
услуги, предлагани от Общината;
- набиране на статистическа информация от различни институции и анализ
на данните.
В съответствие с чл. 91, ал. 2 от ППЗРР, за резултатите от
наблюдението на изпълнението на общинския план за развитие се
разработва годишен доклад.

2.
ПРЕГЛЕД НА ПРОБЛЕМИТЕ, ВЪЗНИКНАЛИ В ПРОЦЕСА
НА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ПРЕЗ СЪОТВЕТНАТА
ГОДИНА, КАКТО И МЕРКИТЕ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ТЕЗИ
ПРОБЛЕМИ:
Основна пречка при осъществяване на дейностите на Общинския план за
развитие може да се отбележи липсата на достатъчно средства и амортизацията
на инфраструктурата на територията на общината. Липсват и стопански
субекти, отворени към създаване на публично - частно партньорство за
реализацията на мащабни проекти.
Приоритетно в бюджета на общината се залагат средства за изпълнение
на започнати обекти и за съфинансиране по програми, както и за осигуряване
на материали за програмите за заетост.

3.
МЕРКИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И
ПУБЛИЧНОСТ
НА
ДЕЙСТВИЯТА
ПО
ИЗПЪЛНЕНИЕ
НА
ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ:
Системно за осигуряване на информация и публичност на действията по
изпълнение на Общинския план за развитие, било то свързани с реализацията
на проекти по оперативни или национални програми, или свързани с
реализирането на конкретни дейности, на сайта на община Левски http://www.oblevski.com/ са отразени всички събития свързани с конкретните
инициативи.
Публикации за събитията са правени и в местнитe и регионални печатни
и електронни медии, както и чрез организиране и провеждане на
пресконференции.
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4. МЕРКИ
ЗА
ПОСТИГАНЕ
НА
НЕОБХОДИМОТО
СЪОТВЕТСТВИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ СЪС
СЕКТОРНИТЕ ПОЛИТИКИ, ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ НА
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА:
За постигане съответствие на ОПР със секторните политики, планове и
програми на територията на общината е направен преглед и са изготвени и/или
актуализирани документи /стратегиите, програми, планове, правила/, които са
свързани с прилагането, изпълнението и отчитането на отделните секторни
политики, които са в правомощията на органите на местно самоуправление.
През 2017 година са изготвени следните стратегически документи за
община Левски:

Програма за опазване на околната среда 2017-2021г. /по чл.79, ал.1,
ал.2 от ЗООС/.


Програма за енергийна ефективност на община Левски.


Програма за насърчаване на използването на енергията от ВЕИ и
биогорива (краткосрочна програма 2017-2021г.).

Стратегия за интегриране на ромите и други уязвими малцинствени
социални групи 2017-2022г.


2020г.

Програма за развитие на младежта 2017-2020г.
Междинна оценка на Общинския план за развитие за периода 2014-


Стратегия за развитие на образованието в община Левски за
периода 2017-2020г.

Стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и
учениците 2017-2020г.

5.

МЕРКИ ЗА ПРИЛАГАНЕ ПРИНЦИПА НА ПАРТНЬОРСТВО:

Партньорският модел на управление е необходим за бъдещото развитие
на община Левски. Благодарение на неговото приложение Общината ще може
да реализира процеса съвместно, комуникирано с партньорите, при вземането
на решения и координирането на техните изпълнения.
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Работата в партньорство не означава само информиране или
консултиране, а преди всичко означава съвместно вземане на решения и
съвместни действия за изпълнение на тези решения. Решения, които
първоначално са общоприети от мнозинството партньори имат висока
обществена подкрепа в процеса на реализацията.
В допълнение, за прилагане на принципа на партньорство е
препоръчително засилване на сътрудничеството с местни сдружения с цел
увеличаване на гражданското участие в процеса по реализация на ОПР и
останалите стратегически документи и включване на всички заинтересовани
страни чрез организиране на обществени обсъждания, кръгли маси, форуми и
други подходящи форми на участие.
6. РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНИ ОЦЕНКИ КЪМ КРАЯ НА
СЪОТВЕТНАТА ГОДИНА:
През 2017г. е направена Междинна оценка по изпълнението на
Общинския план за развитие за периода 2014-2020г.
В резултат на оценката са посочени основни изводи и отправени следните
препоръки:
ОСНОВНИ ИЗВОДИ:

Общо е налице цялостен напредък по отношение изпълнението на
заложените мерки и приоритети в ОПР 2014-2020.

От гледна точка изпълнение на конкретни дейности и проекти,
заложени в ОПР на община Левски, се констатира, че най-съществен напредък
се наблюдава по отношение на Стратегическа цел 3 и 2, а най-малък при
Стратегическа цел 1.

Общата оценка на изпълнените мерки за развитие на община
Левски е сравнително добра, като едва 5 броя мерки получават ниска оценка на
изпълнение. Останалите 30 мерки са оценени със средна и висока оценка за
изпълнение, което говори за внимателно планиране и прилагане на дейностите
от страна на Общинската администрация и оптимално използване на
възможностите за развитие.

Цялостната оценка за изпълнението на общите индикатори
(качествени и количествени) в ОПР 2014-2020 г. за периода 2014-2016 г. е
висока, като само по един от индикаторите е налице липса на достатъчно
информация същият да бъде оценен еднозначно.
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По отношение на индикаторите за въздействие, като цяло се
наблюдават положителни тенденции. Единственият показател с подчертано
отрицателна тенденция е Коефициент на естествен прираст населението, където
още към средата на програмния период се наблюдават значително понеблагоприятни стойности от определената целева стойност в ОПР, което
изисква корекция. Този показател обаче отразява цялостната негативна картина
по отношение на демографската ситуация не само в община Левски, но и в
страната като цяло.

Индикаторите за резултат като цяло очертават постигнатия
конкретен напредък по изпълнението на заложената стратегическа рамка в ОПР
на Община Левски. Този напредък се изразява в регистрирането на
положителен резултат по 22 показателя от всички 43 заложени.

При 13 показателя няма наличие на резултат, което обаче в повечето
случаи се дължи на обстоятелството, че същите отразяват мерки и дейности,
които към настоящия момент не са изпълнени, но са планирани за следващ етап.
Става въпрос за проекти, които са планирани, но все още не са започнали да се
изпълняват.

По отношение на ефективността и ефикасността на използването на
финансовите ресурси по приоритетните направления “Развитие на местната
техническа инфраструктура в съответствие с устойчиво развитие на околната
среда“ и „Развитие на човешките ресурси и подобряване достъпа до основни
публични услуги“ се наблюдава добра степен на постигане на заложените
стойности, което се оценява положително и свидетелства за ангажираността на
отговорните институции в процеса на усвояване на средства по различните
фондове и програми, но и на ангажираност и интерес от страна на местното
население, което е видно от значителния дял частно съфинансиране.

При приоритет „Развитие на местната икономика и селско
стопанство“ се наблюдава слабо изоставане спрямо предвидените финансови
ресурси, което налага активизиране от страна на общинската администрация и
Общинския съвет на общината в посока реализация на мерките, заложени в
ОПР с цел подобряване икономическото развитие на общината.

По отношение на системата за наблюдение, оценка и контрол
оценена чрез представените общи и специфични индикатори, може да се
заключи, че са налице проблеми, свързани със степента на отчетност, както и
проблеми, свързани с информационното осигуряване на заложените
индикатори.
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В заложената система от индикатори се констатира липсата на
зададени междинни стойности за отделните показатели, което се отразява на
обективността на оценката на напредъка по отделните приоритети за развитие
на общината. В редица случаи е налице и липса на зададени базови стойности
на съответните индикатори. Системата от индикатори следва да бъде
прецизирана и да се обърне внимание на събирането на данни по липсващите
към момента индикатори. До края на периода на действие на ОПР следва да се
обърне приоритетно внимание на заложените мерки, по който към 2017 г. не е
отчетен съществен напредък.
ПРЕПОРЪКИ:

Да се обърне внимание и целенасочени действия за постигане на
резултати по приоритетите и мерките, за които към момента не е отчетен
съществен напредък.

Да се обърне внимание на събирането на информация по
индикатори, като част от системата за наблюдение и оценка за напредъка по
ОПР, за които към момента няма данни. Необходимо е да бъде създадена
необходимата организация за постигането на по-добро ниво на отчетност на
изпълнението на общинския план за развитие.

Необходимо е да се актуализира и оптимизира системата от
индикатори за въздействие, тъй като са налице както индикатори без
информационно осигуряване, така и липса на индикатори, които адекватно да
оценяват постигания напредък в определени направления.

Въпреки, че структурата и съдържанието на стратегическия
документ не са загубили своята актуалност като цяло, е необходимо да се
предприемат действия по неговата актуализация, като се вземат предвид
динамиката в прилагането на Оперативните програми, актуализациите в
другите стратегически документи, оказващи влияние върху развитието на
Община Левски, както и промените които са настъпили през изминалия период
по отношение на вътрешната и външна среда, в които се изпълнява ОПР.

Да се зададат междинни стойности на индикаторите, които
впоследствие да се използват в последващата оценка за изпълнение на ОПР.

Да се предприемат мерки за осигуряване на по-широко участие на
местното население в постигането на поставените цели в ОПР чрез
осведомителни кампании и представяне на възможностите за финансиране на
проекти идеи на широка публика.
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V. ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА
РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО
В община Левски е създадена добра организация за прилагане и
изпълнение на ОПР от гледна точка на съпоставимост между планирани и
реализирани проекти, вътрешен мониторинг и контрол.
През последните години общинската администрация се е възползвала от
всички приложими към общинските проблеми възможности за кандидатстване
с проекти, привличане и усвояване на средства от европейски фондове и
програми на българските министерства. Общината е натрупала сериозен опит в
подготовката на проекти и административен капацитет за тяхното управление
и отчитане.
Отчетния период се характеризира с реализирани значителен брой
дейности за подобряване условията, качеството на живот на населението на
общината и естетизацията на селищната среда.
Ангажиментите на Община Левски са свързани с поддържането и
обновяването на общинската транспортна инфраструктура, уличната мрежа,
водоснабдителна
и
канализационна
инфраструктура,
подобряване
управлението на отпадъците, повишаване на енергийната ефективност и
намаляване на публичните разходи за енергия.
Осигуряване на финансови ресурси за развитието на техническата
инфраструктура е сериозно предизвикателство пред администрацията, предвид
на нейната значимост за интегрираното социално-икономическо развитие на
общината и привличането на нови инвеститори в града и общината.
Местният трудов пазар се характеризира с високи нива на безработица, с
наличие на неравнопоставени групи на пазара на труда, нерегламентирана
сезонна заетост и ограничено търсене на труд, неадекватно образователноквалификационно ниво на свободните човешки ресурси спрямо потребностите
на работодателите.
Създадена е добра проектна готовност и база данни с проектни
предложения за които се търсят възможности за финансиране.
Резултатите по изпълнението на Общинския план през 2017г. са
постигнати с финансови ресурси от Общинския бюджет, Националния бюджет
и Оперативните програми.
Усилията за подобряване качеството на публичните услуги следва да са
насочени към изграждането на администрация с много добър капацитет,
намаляване на бюрокрацията и повишаване на прозрачността в управлението и
предоставянето на услуги.
Предоставената информация очертава в основни линии постигнатите резултати
по изпълнение на Общинския план за развитие през изминалата 2017 година.

Годишен доклад за наблюдение изпълнението на Общинския план за развитие
на община Левски за 2017 г.

