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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, като
основополагащ, стратегически, динамичен документ и важен инструмент при
формирането и провеждането на устойчиво и балансирано местно развитие в
посочената територия.
Общинският план за развитие 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.
В процеса на наблюдение на изпълнението на Общинския план за
развитие, Общинският съвет осигурява участието на заинтересованите органи,
организации, физически и юридически лица, при спазване на принципа за
партньорство, публичност и прозрачност при изпълнението на Общинския план
за развитие. Кметът на общината организира наблюдението на изпълнението на
Общинския план за развитие, като за резултатите от наблюдението на
изпълнението на Общинския план за развитие се разработва годишен доклад.
Мониторингът (наблюдението) и контролът на изпълнението на
Общинския план за развитие са неразделна част от общия процес на
реализиране на публични политики. Мониторингът на Общинския план за
развитие трябва да осигури ефективно и ефикасно изпълнение на различни
секторни и тематични политики за развитие, които попадат в предметния
обхват на местното самоуправление. Също така, той трябва да спомогне за
постигането на резултатите на политиките и да гарантира широк обществен
достъп до тях.
Процесът на мониторинг изисква набирането на количествени и
качествени данни за почти непрекъснатия процес по изпълнение на съответните
проекти и политиките/приоритетите, които те прилагат и/или следват, като
напредъкът към текущия момент се сравнява с първоначалните очаквания.
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Целта е да се определят евентуалните необходими корективни действия при
отчитане на несъответствие.
Чрез мониторинга се цели да се предостави на компетентните местни
органи (Общински съвет – Левски, Кмета на общината, служителите от
общинска администрация), както и на всички заинтересовани страни (социалноикономическите партньори и структури на гражданското общество) ранна
информация за напредъка, или липсата на напредък, по заложените цели и
резултати. 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. В резултат на осъществяването на
мониторинг могат да се направят своевременни промени в начина на
изпълнение на политиките. Мониторингът има особено важна роля при
дългосрочните политики и програми, които се реализират в няколко времеви
фази, отнасят се до различни икономически сектори и засягат различни
територии и население.
Правната рамка на процеса на мониторинг, контрол и оценка на
изпълнението на Общинския план за развитие се съдържа в Закона за
регионалното развитие (ЗРР) и Правилника за неговото прилагането (ППЗРР).
Съгласно чл. 23 от ЗРР кметът на общината:
 организира изработването на общинския план за развитие и го внася
за обсъждане и приемане от общинския съвет;
 ръководи, организира и контролира дейността по изпълнението на
общинския план за развитие;
 представя годишен доклад за наблюдението на изпълнението на
общинския план за развитие за одобряване от общинския съвет;
 осигурява публичност и прозрачност на общинския план за развитие,
както и на действията по реализацията му.
Общински съвет одобрява годишните доклади за наблюдението на
изпълнението на общинския план за развитие по предложение на кмета на
общината.
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 2020 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:
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 Общите условия за изпълнение на общинския план за развитие и в
частност промените в социално-икономическите условия в общината;
 Постигнатия напредък по изпълнението на целите и приоритетите на
общинския план за развитие въз основа на индикаторите за наблюдение;
 Действията, предприети от компетентните органи с цел осигуряване на
ефективност и ефикасност при изпълнението на общинския план за
развитие, в т. ч.:
- мерките за наблюдение и създадените механизми за събиране,
обработване и анализ на данни;
- преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на
общинския план за развитие през съответната година, както и мерките за
преодоляване на тези проблеми;
- мерките за осигуряване на информация и публичност на действията по
изпълнение на общинския план за развитие;
- мерките за постигане на необходимото съответствие на общинския план
за развитие със секторните политики, планове и програми на територията
на общината;
- мерките за прилагане принципа на партньорство;
- резултатите от извършени оценки към края на съответната година;
 Заключения и предложения за подобряване на резултатите от
наблюдението.
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.
В процеса на разработване на доклада са използвани следните
информационни източници: Информационната система за управление и
наблюдение на структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН и ИСУН
2020); данни и статистическа информация от ДБТ - гр. Левски, ОД „Земеделие“
- Плевен; интернет сайтове и портали - Община Левски, НСИ, АЗ, ГД „ГРАО“;
информация, предоставена от дирекциите и отделите на Общинска
администрация Левски.
В годишния доклад за наблюдение изпълнението на Общинския план за
развитие на Община Левски за 2020 година са използвани последни актуални
данни от различните институции към 31.12.2020г.
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ІІ. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН
ЗА РАЗВИТИЕ И В ЧАСТНОСТ ПРОМЕНИТЕ В СОЦИАЛНОИКОНОМИЧЕСКИТЕ УСЛОВИЯ В ОБЩИНАТА
При анализиране и проследяване на условията за изпълнение на ОПР са
отчетени и настъпилите промени в социално-икономическите условия,
оказващи въздействие върху социално-икономическото развитие на община
Левски.
ДЕМОГРАФСКО РАЗВИТИЕ:
Населението на община Левски по постоянен адрес към 31 декември
2020г. е общо 20 738 души, от тях: в гр. Левски – 11 304; с. Асеновци – 1 758; с.
Аспарухово – 604; с. Божурлук – 84; с. Българене – 754; с. Варана – 18; с.
Градище – 977; с. Изгрев – 416; с. Козар Белене – 662; с. Малчика – 1 297; с.
Обнова – 1 938; с. Стежерово – 395 и с. Трънчовица – 531.
И през 2020 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.
В следствие 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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Данните са взети от ГД „ГРАО“
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В съответствие с характерните за цялата страна тенденции населението
на община Левски бележи отрицателен естествен прираст. Това се дължи на
трайната тенденция за намаляване на раждаемостта и задържащата се висока
смъртност на населението. Родените през 2020г. с постоянен адрес в община
Левски са 133, а починалите 444 души.
Таблица на населението по настоящ адрес, възраст и пол в
община Левски към 31.12.2020г.
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Данните са взети от отдел „ЕСГРАОН“ при Община Левски

Възрастовата структура на населението е определяща, както за
количеството и качеството на човешките ресурси в общината, така и за
демографския й потенциал и не на последно място – за натовареността на
социалната система на общината. Тя е с определящо значение за естественото
възпроизводство на населението и формирането на трудовите ресурси.
Влияние върху възрастовата структура оказват промените в раждаемостта
и смъртността, продължителността на живота и жизненият стандарт на
населението.
Съществено влияние върху развитието на демографските процеси в
общината оказват също половата, етническата и образователна структури,
раждаемостта и смъртността, както и миграционните процеси на населението.
Те влияят на формирането на човешките ресурси в общината, както в
количествено, така и в качествено отношение.
Различията и особеностите на мъжете и жените като страни в
естественото възпроизводство, тяхното място и роля в семейството, участието
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им в трудовия процес, техният социален статус, определят половата структура
на населението на дадена административно-териториална единица. Динамиката
на раждаемостта и смъртността са главен фактор, който определя този
демографски процес.
На територията на община Левски се наблюдава характерната за цялата
страна тенденция делът на жените да има превес над дела на мъжете.
Като извод се потвърждава струпване на по-младо население в град
Левски и по-висок дял на населението в пенсионна възраст в селата от
общината.
По отношение на разпределението на население по пол, броят на мъжете
преобладава в групи население в под трудоспособна и трудоспособна възраст.
Броят на жените преобладава при населението в над трудоспособна възраст,
което се дължи на по-високата продължителност на живот при жените.
Наблюдава се намаление на населението във всички възрастови групи в
област Плевен и община Левски. Възрастовата структура на населението в
община Левски е по-неблагоприятна от тази на област Плевен.
Определящо значение за стойностната характеристика на човешките
ресурси и образуването на техните професионални умения в трудовия процес,
има образователното равнище на населението. Образователната структура има
важно значение за репродуктивните нагласи и поведение на населението,
неговата полова и възрастова структура и етническата му принадлежност.
Делът на хората с висше образование в община Левски е под средните
показатели за страната и област Плевен. Относителният дял на хората със
средно образование също е по-нисък от показателите за страната и областта.
Делът на хората със завършено основно, начално или незавършено образование
съответно е по-висок (46,6% от населението на община Левски). Делът на
лицата, никога непосещавали училище е близък до средния за област Плевен и
за страната – 1,3%.
По отношение на етническата си структура населението на община
Левски се характеризира с еднородност. 88% от населението на общината се
самоопределя от българска етническа група, 7,1% - от турска етническа група и
4% - от ромска етническа група. На територията на община Левски живее поголям процент население от турска етническа група в сравнение със средната
стойност за област Плевен, но по-малък в сравнение със средната стойност за
страната (8,8%). Делът на населението от ромска етническа група в община
Левски е близък със средния за област Плевен и по-нисък от средния за страната
(4,9%). Населението от турската етническа група е съсредоточено в гр. Левски
и селата Обнова и Асеновци, а от ромската етническа група – в гр. Левски и
селата Градище и Асеновци.
Годишен доклад за наблюдение изпълнението на Общинския план за развитие
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РАВНИЩЕ НА БЕЗРАБОТИЦА:
Пазарът на труда в община Левски се характеризира с висока безработица
при голям брой безработни без квалификация.
По данни на Дирекция „Бюро по труда“ гр. Левски към 31.12.2020г.
средногодишното равнище на безработица в общината през 2019 г. е 9,42 %, а
през 2020 г. е 11,63 % /остава по-високо от средното за страната/.
Средногодишния брой регистрирани безработни лица е 792 бр.

Равнище на безработица
в Община Левски за 2020 г.
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Данните са взети от Дирекция „Бюро по труда“ гр. Левски

Безработни лица по възрастова структура за 2020 г.
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Входящият поток от безработни лица в бюрото по труда през 2020 г.
обхваща 1541 лица, от които новорегистрирани безработни - 1516 лица и с
въстановена регистрация 25 лица.
Данните за заетост и обучения през 2020г. сочат:
- Потребност на работодателите от работна сила /брой заявени свободни
работни места на първичен пазар/ – 317 бр.
- Брой сключени договори по мерки за заетост и обучение от Закона за
насърчаване на заетостта – 9 бр.
- Брой безработни лица, включени в мерки за заетост и обучение от Закона
за насърчаване на заетостта – 11 бр.
- Брой сключени договори по програми за заетост и обучение от Закона
за насърчаване на заетостта – 6 бр., в т.ч. 1 бр. договор по Регионална програма
за заетост и обучение.
- Брой безработни лица, включени в програми за заетост и обучение от
Закона за насърчаване на заетостта – 74 бр., в т.ч. 7 бр. безработни лица,
включени в Регионална програма за заетост и обучение.
- Брой сключени договори по Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси“ – 44 бр.
- Брой безработни лица, включени в Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси“ – 55 бр.
- Брой безработни лица, включени в обучения – 31 бр.
През 2020 година продължава предоставянето на комплексни услуги в
„Център за заетост и социално подпомагане“ - Левски по проект „Услуги „Лице
в лице”, както и услугата „Мобилно бюро по труда”.
ОБРАЗОВАНИЕ:
Община Левски разполага с много добра система от образователни
институции: основни и средни, вкл. професионална гимназия по селско
стопанство и транспорт, която може да обучава кадри в цялата гама на
техническите професии.
Образователната мрежа в община Левски обхваща 5 неспециализирани
училища, от които:
в гр. Левски – 1 основно, едно средно неспециализирано, 1
професионална гимназия,
в селата – 1 основно в с. Българене, 1 основно в с. Асеновци, 1 основно в
с. Обнова.
Общинската образователна система е съобразена с реалните потребности
на населението от образователни услуги – достатъчно на брой училища,
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пространствено разпределени на територията на общината, за осигуряване
възможност за достъп да образование на всички деца и ученици.
Наблюдава се относителна устойчивост в броя на учениците, които се
обучават в общинските училища.
Запазва се тенденцията на намаляване интереса към професионалното
образование. Причините са различни, но следва да се предприемат конкретни
мерки за повишаване броя на учениците чрез добра рекламна кампания от
страна на единствената професионална гимназия на територията на общината,
за подобряване условията за обучение по съответните професии в училището и
търсене на възможности за предлагане на професии или профили, които да са
достатъчно атрактивни и съобразени с пазара на труда.
Учебна 2019/2020 г.
Учебна 2020/2021 г.
групи деца в
групи деца в
ученици
ученици
в ПГ
ПГ
в ПГ
ПГ

Училище
СУ "Крум Попов" гр. Левски
ОУ "Максим Горки" гр. Левски
ПГССТ "Никола Вапцаров" гр. Левски
ОУ "Христо Ботев" с. Асеновци
ОУ "Христо Ботев" с. Българене
ОУ "Неофит Рилски" с. Обнова

Общо:

1
0
0
1
0
0

21
0
0
13
0
0

517
313
131
91
53
85

2

34

1190

1
0
0
1
0
0
2

13
0
0
12
0
0
25

526
302
126
91
50
80
1049

Данните са взети от отдел „Образование, култура и спорт“ при Община Левски

За осигуряване на задължителното предучилищно образование на 5-6
годишните деца на територията на общината функционират 4 детски градини –
2 в гр. Левски, с филиални групи в с. Асеновци и с. Градище; 1 в село Малчика
с филиална група в с. Изгрев, и 1 в с. Обнова. В тях са осигурени условия за
отглеждане, социализация, възпитание и обучение на деца във възрастовия
диапазон от 2 годишна възраст до постъпването им в първи клас.
Учебна 2019/2020 г.
Учебна 2020/2021 г.
от тях групи деца
от тях
групи деца
на 5-6г.
на 5-6г.

Детска градина
ДГ "Слънце" гр. Левски
ДГ "Локомотив" гр. Левски
ДГ "Люляк" с. Малчика
ДГ "Теменуга" с. Обнова

Общо:

8
5
3
2

199
113
56
47

99
41
30
20

8
5
3
2

18

415

190

18

199
113
50
38
400

94
46
25
20
185
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Анализът на данните сочи за относителна устойчивост в развитието на
детските градини. Въпреки това тенденцията децата да мигрират заедно с
родителите си оказва влияние върху броя на децата, които посещават детска
градина. Най-силно това се отразява върху детските градини в селата и
филиалните групи в малките населени места.
В изпълнение на ПМС 100 за създаване и функциониране на Механизъм
за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в
образователната система на деца и ученици в задължителна училищна възраст
на територията на община Левски работят 5 екипа за обхват и задържане в
образователната система на децата и учениците. През 2019/2020 учебна година
посещенията на домашен адрес са значително по-малко от предходната година,
поради създадената епидемична криза от COVID 19. Въпреки това съвместната
работа на училищните екипи с представителите на общинска администрация,
на Дирекция „Социално подпомагане“ Левски – отдел „Закрила на детето“ и
инспектори от РУП-Левски подпомага пълното обхващане и задържането в
образователната система на децата и учениците, подлежащи на задължително
училищно образование. В резултат на това не е обхванато 1 дете за
задължително училищно образование и 2 деца /5-6 годишни/ за задължителна
предучилищна подготовка.
От посещенията на домашен адрес за обхват е видна тенденцията на
миграция на деца/ученици в чужбина или в по-големи градове. Подлежащите
на задължителна училищна подготовка през учебната 2021/2022 г., с настоящ
адрес в община Левски, са 155 деца, от които 19 са мигрирали в чужбина, 5 са
постъпили в първи клас през 2020г., а 6 са в други населени места в България.
Подобна е ситуацията за следващите две години, което е предпоставка за
търсене на решения за оптимизиране на образователната система. За
подпомагане на семействата и осигуряване пълния обхват на децата в
предучилищна възраст Община Левски предприе промени в нормативната база,
които ще позволят родителите на 5-6 годишните деца да бъдат освободени от
такси за ползване на общинска детска градина.
COVID кризата в национален и световен мащаб наложи бърза промяна в
начините на обучение в училищата. Всички ученици бяха принудени да се
обучават от разстояние в електронна среда. За тази цел са осигурени, чрез
държавни средства и от бюджета на училищата, електронни устройства, които
да позволят на ученици от социално слаби семейства да участват в учебния
процес.
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Глобалният дигитализиращ се свят изисква коренна промяна на учебната
среда, което налага изграждането и оборудването на центрове в училищата,
които да развиват иновации в областта на природните науки, дигиталните
технологии, инженерното мислене и математиката. Необходимо е не само да се
планира изграждането на училищна STEM среда, а да се извърши анализ на
човешките ресурси, да се подготвят професионалисти, които да създадат този
модел на учене, който стимулира подготовката по математика и природни
науки.
СЕЛСКО СТОПАНСТВО:
Благоприятните агро-климатични условия и традициите способстват
развитието на земеделието в общината, като се създават и добри условия за
развитие на преработващата промишленост.
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.
Земеделската земя заема 358 436 дка. или 86,4% от територията на
общината, като 88,2% от земеделската територия е обработваема. Селското
стопанство е структуроопределящ отрасъл за жителите на община Левски. То е
с много добра степен на механизация. Оптимални са климатичните условия за
производство на всякаква селскостопанска продукция, както и плодове и
зеленчуци.
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
Община Левски отдава под наем общински земеделски земи – пасища, мери на
земеделски производители, земеделски кооперации, животновъди, фирми.
Растениевъдството е главен селскостопански подотрасъл за общината.
Природно - климатичните условия в региона благоприятстват производството
главно на зърнено-житни, технически и фуражни култури. Приоритетно място в
растениевъдството заемат пшеницата, царевицата и слънчогледа.
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Основни култури община Левски за 2020 г.
Вишни
Грах
Дини
Домати - градински
Домати - оранжерийни
Домати - полски
Други етерично-маслени и лекарствени
Други зеленчуци
Други овощни видове
Други фуражни
Естествени ливади
Ечемик
Кайсии, зарзали
Картофи
Краставици - полски
Краставици -градински
Круши
Лавандула
Лешници
Леща
Лозя - винени
Лозя - десертни
Люцерна
Малини
Обикн. (мека) пшеница
Овес
Орехи
Пасища и мери
Пипер - градински
Пипер - оранжериен
Пипер - полски
Праскови
Производство на семена и посадъчен материал
Пъпеши
Сливи
Слънчоглед
Сорго
Тикви
Угари
Фасул
Царевица за зърно

Площ в ха
0,05
80,6
0,48
0,125
0,008
0,75
3,1589
7,5841
0,02
2,0473
133,5111
757,5589
0,2698
1,21
0,5
0,089
0,2
16,2492
1,0768
2,86
42,6237
0,7
257,2578
2,5031
7354,0471
71,6251
1,186
950,3316
0,075
0,008
0,5
0,17
0,005
0,05
2,46
5128,0754
11,8731
0,2
148,999
0,02
5754,7332
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Царевица за силаж
Череши
Ябълки
Ягоди
Общо използвана земеделска площ
Обработваема земя

14,8759
3,7457
3,6054
0,06
20758,0782
19618,1281

Данните са взети от Областна Дирекция „Земеделие“ – Плевен

Животновъдството се развива предимно в стопанства с малко на брой
животни, което възпрепятства въвеждане на високопроизводителна механизация
в отглеждането. Във всички населени места на община Левски има изградени
стопански дворове за отглеждане на едър и дребен рогат добитък. В с. Обнова са
позиционирани общо 4-ри птицезавода, където понастоящем в 2-ва от тях се
отглеждат пилета-бройлери, съответно с капацитет 378 000 пилета и 383 500
пилета, а в другите 2-ва се извършват ремонтни дейности. В с. Варана се
възстановява свинеугоителен комплекс с капацитет 100 000 глави. В град Левски
има изградено месопреработвателно предприятие, което към днешна дата е
затворено.
Основни животни в община Левски за 2020 г.
в т.ч телета и малачета до 1 г.*
в т.ч. кози – майки*
в т.ч. биволици*
в т.ч. бройлери
в т.ч. кози – други*
в т.ч. кокошки - носачки
в т.ч. крави – месодайни*
в т.ч. крави – млечни*
в т.ч. овце - други*
в т.ч. овце – млечни*
в т.ч. прасенца под 45 дни*
в т.ч. свине – други*
в т.ч. свине – майки*
в т.ч. телета и малачета над 1 г. за разплод и
бременни юници*
в т.ч. телета и малачета над 1 г. и под 2 г. за
угояване*
Говеда и биволи – общо*
Други
Калифорнийски червеи
Кози – общо

Брой
203
231
129
30190
5
1304
24
548
197
3055
292
129
116
112
50
1108
5
750
236
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Коне*
Овце – общо
Птици – общо
Пчелни семейства
Свине – общо

56
3254
31494
1958
537

Данните са взети от Областна Дирекция „Земеделие“ – Плевен

ИКОНОМИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА:
Община Левски има селскостопански профил на икономиката, като
функционират също и предприятия на преработващата и хранително-вкусовата
промишленост, които са обвързани със селскостопанската продукция в
общината. Добре позиционирана е и машиностроителната промишленост с
няколко предприятия, свързани с жп транспорта.
Основни икономически показатели на отчетените нефинансови предприятия
за 2019 г. по групи предприятия
Групи предприятия
Предприятия
според заетите в
тях лица
Брой
Община Левски
Микро до 9 заети
Малки от 10 до 49
Средни от 50 до 249
Големи над 250

565
511
49
5
-

Произведена
продукция
Хиляди
левове
140 629
28 594
86 293
25 742
-

Заети лица

Наети лица

Брой

Брой

2 467
997
831
639
-

1 998
573
787
638
-

Данните са взети от НСИ

Към 2019 година в община Левски функционират 565 предприятия, като
по-голямата част от тях (~ 66%) са концентрирани в общинския център. В поголямата си част това са микро-предприятия с до 9 наети души – 511 броя. Те
представляват 90,45% от всички предприятия. Малките предприятия от 10 до
49 души са 49 на брой или 8,67%. Средните предприятия (от 50 до 249 души)
представляват 0,88% от всички като създават 18,30% от произведената
продукция в общината.
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Основни икономически показатели на отчетените нефинансови предприятия
за 2019 г. по икономически дейности
Икономически дейности

Заети
лица
Брой

Наети
лица
Брой

565

Произведена
продукция
Хиляди
левове
140 629

2 467

1 998

69
-

43 554
-

615
-

557
-

62

67 322

572

534

3

17

-

0

4
17

36
3 155

5
54

38

250

14 006

718

504

25

5 001

64

43

45

1 226

126

86

4

911

22

-

12

366

19

12

10

346

21

12

7
-

149
-

10
-

5
-

29
25

4 163
298

200
31

174
6

Предприятия
Брой

Община Левски
Селско, горско и рибно
стопанство
Добивна промишленост
Преработваща
промишленост
Производство и
разпределение на
електрическа и топлинна
енергия и газообразни
горива
Доставяне на води;
канализационни услуги,
управление на отпадъци и
възстановяване
Строителство
Търговия, ремонт на
автомобили и мотоциклети
Транспорт, складиране и
пощи
Хотелиерство и
ресторантьорство
Създаване и разпространение
на информация и творчески
продукти; далекосъобщения
Операции с недвижими
имоти
Професионални дейности и
научни изследвания
Административни и
спомагателни дейности
Образование
Хуманно здравеопазване и
социална работа
Култура спорт и развлечение
Други дейности

Данните са взети от НСИ

Важните предприятия, които оказват влияние върху развитието на
икономиката на общината, работят в следните промишлени сфери: биологично
производство на оранжерийни краставици и домати; обслужване на дизелови
локомотиви /ревизия и техническо обслужване/; изкупуване, съхранение и
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преработка на пшеница, производство на брашна и трици; производство на
селскостопанска техника, резервни части и прикачен инвентар за
селскостопанските машини; производство на екструдери и ектрудерни линии за
производство на пластмасово фолио, тръби, PVC, полиетилен, за гранулиране
на пластавтомат за бутилки от 1,5 л., мелници за пластмаси и др.; варови и
бетонови разтвори, промит филц и пясък; изкупуване и преработка на сурово
мляко, специализация в производство на кисело и прясно мляко, производство
на сирене и кашкавал.
Повечето предприятия в община Левски са частна собственост.
Преобладаващата част от производителите реализират своите продукции на
територията на общината. Малка част от тях има сключени договори за износ и
осъществяват част от продукцията си извън страната.

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 01.01.2020 г. до 31.12.2020 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.
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 :
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 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.
 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 2020г. по изпълнението на приоритетите и
специфичните цели заложени в общинския план за развитие на Община Левски
за 2014-2020г., е описан както следва:
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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.
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. Общината посредничи при необходимост и
съдейства за своевременно решаване на възникнали въпроси от страна на
местния бизнес.
Поради ограниченията предизвикани от COVID 19 през 2020г. Общината
се отказа от събиране на наеми от обекти на общински терени с цел облекчение
за местния бизнес в Левски. Кметът на община Левски предложи на
представителите на бизнеса, които имат договори за наем с Общината, да
подадат заявления, за да не плащат наем за времето, в което не се работи заради
извънредното положение. Облекчението за местния бизнес е предожено с цел
той да оцелее в условията на извънредното положение.
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Общият устройствен план на община Левски има за цел да създаде
благоприятни условия за инвестиционно проектиране и строителство в община
Левски и да допринесе за по-ефективното планиране на общинската територия,
прилагащо интегриран подход за постигане на устойчиво развитие в
перспектива.
Предприятията са позиционирани в производствени територии на така
наречената „индустриална зона“ в гр. Левски, като общината разполага със
свободни терени за реализиране на инвестиционни проекти.
В устройствения план са предвидени за изграждане и отредени имоти за
още индустриални зони около град Левски на площ от 1800 дка. В град Левски
с връзка с жп-линията се намира и един от най-големите промишлени парцели
в Северна България с обща площ от 160 дка.
Индустриалните зони са локализирани на изток, запад и юг в
непосредствена близост до железопътната линия, която ги обслужва. По-голяма
част от индустриалните структури са от селскостопански характер като има
също така няколко предприятия от леката промишленост. Производствените
територии се отличават с добра комуникационна осигуреност, а
непосредствената близост до обработваемите земи е предпоставка за затваряне
на процеса от добив, лека преработка или съхранение до износ.

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 2020 г. Община Левски е отдала под наем общински земеделски земи –
пасища, мери на земеделски производители, земеделски кооперации,
животновъди, фирми - общо 6709.373 декара, по землища както следва:
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Общински пасища, мери и ливади отдадени под наем през 2020г.
№

Землище

Бр. договори

Обща отдадена площ /дка/

1

с. Асеновци

1

873.187 дка

2

с. Аспарухово

1

628.987 дка

3

с. Българене

2

98.650 дка

4

с. Варана

2

539,090 дка

5

с. Градище

3

528,932 дка

6

с. Изгрев

3

187,470 дка

7

с. Козар Белене

4

311,422 дка

8

гр. Левски

1

218,068 дка

9

с. Малчика

2

460,000 дка

10

с. Обнова

4

1424,567 дка

11

с. Стежерово

5

1439,000 дка

Данните са взети от отдел „Общинска собственост“ при Община Левски

Към края на 2020 година Община Левски има сключени договори за наем
на пасища, мери и ливади с 32 животновъди в 12 землища на общината /без с.
Божурлук/ за обща площ 11848,143 дка.
С цел подпомагане развитието на конкурентоспособно селско стопанство
през 2020г. Община Левски е:

Отдала под наем общински обработваеми земи след проведен
публичен търг с обща площ 3873,302 дка, за които има сключени 13 броя
договори.

Отдала под наем общински обработваеми земи без проведен
публичен търг на основание чл. 37в, ал. 10 от Закона за собствеността и
ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/ с обща площ 23,839 дка, за които има
сключени 7 броя договори.

Отдала под наем общински обработваеми земи на малоимотни и
безимотни граждани с обща площ 125,064 дка, за които има сключени 13 броя
договори.

Отдала под наем полски пътища на основание чл. 37в, ал. 16 от
ЗСПЗЗ с обща площ 3807,657 дка, за които са сключени 198 договори.
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Всяка година Общински съвет Левски приема решение, с което определя
пасища, мери и ливади за общо и индивидуално ползване от животновъди
отглеждащи пасищни селскостопански животни. Контрол се извършва
периодично или при постъпили сигнали или жалби. Всички ползватели са
длъжни да поддържат пасищата, мерите и ливадите в добро земеделско и
екологично състояние и да ги опазват съгласно сключените договори.

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.
Културните институции в община Левски включват 13 читалища.
Общината разполага и с етнографски сбирки - разположени са в
подходящи помещения в читалищните сгради (в селата Обнова, Стежерово и
Божурлук, както и в гр. Левски).
В читалищата развиват дейността си фолклорни състави, детски вокални
групи, танцови състави, клубове по интереси, оркестри, театрални колективи,
кръжоци и др. Във всички читалища функционират библиотеки.
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. Честват се ежегодно национални, официални и
местни празници. Богатият културен календар осигурява разнообразие в
културния живот на местното население.
COVID кризата през 2020г. наложи бърза промяна в начина на живот и
работа в национален и световен мащаб. Поради ограниченията масови прояви,
празниции и тържества не бяха организирани и провеждани присъствено.
Въпреки това дейностите, които позволяват се провеждаха в електронна среда.
Читалищата също реорганизираха работта си и предоставяха услугите си
онлайн.
С цел подкрепа и популяризиране на местното културно-историческо
наследство и на живата култура Община Левски е работила и по следните
проекти:

Концепция за местно резвитие на община Левски, депозирана за
финансиране по Проект ГАЛОП на НСОРБ. Концепцията е одобрена на
28.10.2020г. Предстои сключване на договор и изпълнение.
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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:
Приключили през 2020г.:

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.

Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици и
тротоари, и съоръженията и принадлежностите към тях в гр. Левски, на обща
стойност 1 622 053,00 лв., финансиран по Програма за развитие на селските
райони.
Одобрени, но не стартирали през 2020г.:

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; Реконструкция на водопроводна мрежа по ул. „Д.
Дебелянов” от ОК 37 до ОК 278 град 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 в град Левски;
Реконструкция на водопроводна мрежа по ул. „Шипка” от ОК 82 до ОК 37 град
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Левски, на обща стойност 1 944 720,95 лв., депозиран за финансиране от
ПУДООС. Одобрен с Протокол на ПУДООС от 25.09.2020г. Предстои
сключване на договор и изпълнение.

Искане за отпускане на финансови средства за извършване на
неотложни дейности за рехабилитация и реконструкция на улици в гр. Левски
– Ал. Стамболийски, Яворов, Отец Паисий, Веселина Геновска, на обща
стойност 700 000,00 лв., депозиран за финансиране от Министър на финансите.
Одобрен с ПМС №360/10.12.2020г. Предстои изпълнение.

В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА ОБЩИНА
ЛЕВСКИ Е РЕМОНТИРАЛА И РЕКОНСТРУИРАЛА СЛЕДНИТЕ ОБЕКТИ:
гр. Левски:
 обект: „Направа плътна асфалтова настилка на транспортнокомуникационна алея бл. „Локомотив“ гр. Левски“ на стойност 20770,02 лв.
 обект: „Направа плътна асфалтова настилка на участък от ул.
„Витоша“ от ОК 70 до ОК 71 гр. Левски“ на стойност 14297,34 лв.
 обект: „Направа плътна асфалтова настилка на участък от ул.
„Дунав“ от ОК 25 до ОК 52 гр. Левски“ на стойност 18999,84 лв.
 обект: „Направа плътна асфалтова настилка на участък от ул. „Елин
Пелин“ от ОК 53 до ОК 54 гр. Левски“ на стойност 17321,63 лв.
 обект: „Направа плътна асфалтова настилка на участък от ул. „Ясна
поляна“ от ОК 62 до ОК 70 гр. Левски“ на стойност 19353,12 лв.
 обект: „Изкърпване с плътна асфалтова смес по път III - 301 и път
III -303 от РПМ в чертите на гр. Левски“ на стойност 27900,00 лв.
с. Асеновци:
 обект: „Рехабилитация със студено полагане на асфалтова смес по
метода „Ралумак“ на участък от ул. „Пеньо Йончев“ от ОК 7 до ОК 32 с.
Асеновци“ на стойност 27603,48 лв.
с. Аспарухово:
 обект: „Направа плътна асфалтова настилка на участък от ул.
„Христо Ботев“ от ОК 49 до ОК 52 с. Аспарухово“ на стойност 17740,30 лв.

Годишен доклад за наблюдение изпълнението на Общинския план за развитие
на община Левски за 2020 г.

26

с. Божурлук:
 обект: „Направа ремонт плътна асфалтова настилка на участък от
ул. „Йордан Миланов“ от ОК 83 до ОК 86 с. Божурлук“ на стойност 4564,39
лв.
с. Градище:
 обект: „Извършване на ремонтни дейности по отводнителен канал
с. Градище - източна част, Община Левски“ на стойност 83104,08 лв.
 обект: „Ремонт на централен площад с. Градище, община Левски“
на стойност 34752,13 лв.
с. Козар Белене:
 обект: „Направа плътна асфалтова настилка на участък от ул.
„Христо Ботев“ от ОК 11 до ОК 14 с. Козар Белене“ на стойност 19965,50 лв.
с. Обнова:
 обект: „Рехабилитация със студено полагане на асфалтова смес по
метода „Ралумак“ на участък от ул. „Неофит Рилски“ от ОК 157 до ОК 213 с.
Обнова“ на стойност 30551,63 лв.
 обект: „Рехабилитация със студено полагане на асфалтова смес по
метода „Ралумак“ на участък от ул. „Гео Милев“ от ОК 27 до ОК 100 с.
Обнова“ на стойност 11781,49 лв.
с. Стежерово:
 обект: „Направа тротоар с плътна асфалтова настилка ул. „Христо
Ботев“ от ОК 199 до ОК 210 с. Стежерово“ на стойност 21950,80 лв.
Общата стойност на изпълнените строително-ремонтни работи на обекти
в населените места от община Левски е 370655,75лв.
ДРУГИ ИЗПЪЛНЕНИ ДЕЙНОСТИ ПО РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ
НА СЛЕДНИТЕ ОБЕКТИ:
 Възстановителни работи на сграда Здравна служба с. Българене.
 Ремонт на спортен комплекс в гр. Левски.
 Отоплителна инсталация на многофункционална зала в
административна сграда в гр. Левски.
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 Фитнес уреди и детски съоръжения в градски парк.
 Детско съоръжение кв.21а, ул. „Малчика“ гр. Левски.
 Ремонт на втори лекарски кабинет в Здравна служба с. Изгрев.
 Ремонт на покрива и подменена дограма на сградата на стадиона в
гр. Левски.
 Подменена дограма на поликлиниката в гр. Левски, поставени
климатични системи и нови пейки.
 Нова отоплителна инсталация в Кметство с. Аспарухово.
 Ремонтирани отоплителни инсталации в детска градина в с. Обнова,
училище в с. Обнова и Кметство с. Малчика.
 Подменени с лед лампи цялото улично осветление на с.
Аспарухово.
 Възстановено парково осветление в градския парк, спортния
комплекс, междублоковите пространства в центъра на града.
 Изградени системи за видеонаблюдение в градския парк, двора на
общинско предприятие БКС и спортния комплекс.

ОБЩИНА
ЛЕВСКИ
Е
ПОЛОЖИЛА
ТРОШЕНОКАМЕННА
НАСТИЛКА В СЕЛАТА ОТ ОБЩИНА ЛЕВСКИ НА СЛЕДНИТЕ ОБЕКТИ:
с. Българене:
 Трошенокаменна настилка по улица „Средец“ 200 м.кв на стойност
1660,00 лв.
с. Изгрев:
 Трошенокаменна настилка по улица „Странджа“ 220 м.кв на стойност
1554,00 лв.
с. Козар Белене:
 Трошенокаменна настилка по улица „Ангел Кънчев“ 220 м.кв на
стойност 1852,00 лв.
с. Малчика:
 Трошенокаменна настилка по улица ,,Христо Ботев“ 550 м.кв на
стойност 4910,00 лв.
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 Трошенокаменна настилка по улица „Панайот Хитов“ 780 м.кв на
стойност 6357,00 лв.
 Трошенокаменна настилка по улица „Цветан Спасов“ 2350 м.кв на
стойност 19252,00 лв.
 Трошенокаменна настилка по улица „Столетов“ 750 м.кв на стойност
6298,00 лв.
с. Обнова:
 Трошенокаменна настилка по улица „Любен Каравелов“ 550 м.кв на
стойност 4037,00 лв.
 Трошенокаменна настилка по улица „Малчика“ 420 м.кв на стойност
3783,00 лв.
с. Стежерово
 Трошенокаменна настилка по улица „Дунав“ 400 м.кв на стойност
4975,00 лв.
с. Трънчовица
 Трошенокаменна настилка по улица „Бистрица“ 820 м.кв на стойност
8061,00 лв.
 Трошенокаменна настилка по улица „Шипка“ 550 м.кв на стойност
4792,00 лв.
Общо вложените средства за полагане на Трошенокаменна настилка по
улици в населените места от община Левски през 2020 година са 67531,00 лв.

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 2020г., 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.
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Обхват на съществуващата система за събиране и транспортиране на
битови отпадъци: През 2020г. са закупени и предоставени 313 бр. еднофамилни
пластмасови кофи на домакинства в гр. Левски. Установено е, че пластмасовите
кофи са по-удобни, привлекателни и по-функционални от металните, поради
което Община Левски предвижда и за 2021г. закупуване само на пластмасови
съдове за смесени битови отпадъци. Закупени са и 18 бр., тип Бобър, съдове за
БО. Съдовете се използват предимно за подмяна и в краен случай допълване на
съществуващите схеми за организирано сметосъбиране. Всяко увеличаване на
съдовете без съответните аргументи, респективно увеличава разходите за
обслужване на системата.
Системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки с контейнери,
тип „Иглу“, осигурява възможността за по-ефективно протичане на процеса. В
системата са включени населените места: Левски, Обнова, Асеновци, Малчика
и Българене.
През 2020г. са предоставени 45 бр. компостери на домакинства от община
Левски (общо предоставени от 2013г. до 2020г. 598 бр. на домакинства и
фирми). На лице е постоянен интерес към компостирането в домашни условия.
Изработен е компостер от ОП „БКС-Левски“ гр. Левски за събиране на
биоразградими отпадъци от повече домакинства, на квартален принцип.
Същият е разположен на терен общинска собственост в квартал Запад.
Предоставени са информационни брошури за видовете опасни битови
отпадъци, подлежащи на разделно събиране.
През 2020г. системата за разделно събиране на зелени отпадъци не е
организирана и частично, поради излезли от експлоатация специализирани
контейнери. Изработен е от ОП „БКС-Левски“ компостер за събиране на зелени
отпадъци, експериментално за един квартал. Установено е, че подхода е
ефективен.
Проект „Със знания за природата към нулеви отпадъци“, на обща
стойност 277 523,70 лв. подаден за финансиране по Оперативна програма
„Околна среда“, процедура BG16M1OP002-2.009 „Изпълнение на
демонстрациони проекти в областта на управлението на отпадъците“ е одобрен,
но не е финансиран поради липса на достатъчен финансов ресурс.
През 2020 година „Център за събиране и временно съхраняване на опасни
битови отпадъци в община Левски“ по проект на ПУДООС, финансиран по
Българо-Швейцарската програма за сътрудничество, извършва дейността си на
територията на Община Левски. По утвърдени графици, публикувани на сайта
на общината, мобилните пунктове към центъра, независимо от затруднените
условия и ограничения през годината заради пандемичната обстановка,
осъществиха събиране на ОБО във всички населени места на община Левски.
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Освен позициите, уточнени в графиците, е извършвано събиране и по адреси по
заявки на граждани. Общо събрано количество в Центъра и с мобилни пунктове
възлиза на 9,0414 тона.
Представени са нови проекти на Договори за организиране на система за
събиране с мобилни пунктове на ОБО на общините Никопол, Белене и Пордим,
а така също и на още две съседни общини Свищов и Павликени.
Реализация на проект „Рекултивация на обект: Депо за твърди битови
отпадъци – Левски“ на обща стойност 540 415,96 лв., финансиран от ПУДООС.
През 2020г. приключи етап „Техническа рекултивация“ по проекта. Подписан е
Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа, а с
Протокол от 27.10.2020г. на междуведомствена комисия, назначена със Заповед
на Кмета на общината е приета техническата рекултивация и се пристъпва към
Биологична рекултивация - в три годишен период.
Периодично на официалната страница на община Левски и в местния
вестник „Левски днес“ се публикува информация за дейности свързани: с
опазването на околната среда; с разделно събиране на отпадъци от опаковки и
опасни отпадъци от домакинства, както и информация за графиците на
мобилните пунктове и дейността на Център за събиране и временно
съхраняване на опасни отпадъци от домакинства; рекламни материали за
събиране на опасни отпадъци от домакинства; графици и информация за
отпадъците от опаковки.
През 2020г. не са постъпвали предложения относно стимулиране на
дейности, свързани с използването на ВЕИ на територията на общината
(соларна енергия).
Не са извършвани залесителни мероприятия.
Относно Биологично разнообразие: Издадени са общо 4 бр. позволителни
за ползване на лечебни растения - чер бъз цвят и плод. Издадено е 1бр.
Удостоверение за култивирано отглеждане на мурсалски чай. Не са установени
нарушения по ЗЛР.
Относно Предотвратяване на риска от неблагоприятни природни явления:
Община Левски има създадено доброволческо формирование за превантивни
мерки за евентуални бедствия при наводнение, което е обучено да реагира
своевременно.
По отношение превенция на наводненията, Съгласно Договор от
18.03.2020г. са извършени част от ремонтни дейности по отводнителни канали
в Община Левски по три обособени позиции (Изгрев, Градище и Трънчовица) почистване на коритата от растителността, разширяването им където е
необходимо, с цел осигуряване проводимостта на водата. Дейностите ще
продължат и през следващата 2021г.
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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.
В тази връзка през 2020 година Община Левски е работила по следните
проекти:
В етап на реалицазия през 2020г.:

Приеми ме 2015 /приемна грижа 8 семейства/, на обща стойност 189
000,00 лв., финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси”.

Предоставяне на услугата Личен асистент на 328 потребители,
финансиран по Механизъм за Лична помощ на АСП.
Приключили през 2020г.:

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

Ремонт и модернизация на спортна площадка, находяща се в УПИ
III – спортен комплекс, кв. 140 по регулационен план на град Левски, община
Левски, на обща стойност 87 449,68 лв. без ДДС, финансиран по Програма за
развитие на селските райони.

Предоставяне на услугата Домашен помощник, за 31 потребители
на обща стойност 85 230,00 лв., финансиран по Национална програма
„Предоставяне на грижи в домашна среда“.

Подпомагане на образователния процес на учениците, настанени в
ЦНСТ за деца, гр. Левски, на обща стойност 5 964,00 лв., финансиран по целева
програма на Фонд „Социална закрила”.
Одобрени, но не стартирали през 2020г.:

Искане за отпускане на финансови средства за извършване на
неотложни дейности за реконструкция и ремонт на Обществена сграда за
административно обслужване и дейности на пенсионерски клуб в гр. Левски,
на обща стойност 250 000,00 лв., депозиран за финансиране от Министър на
финансите. Одобрен с ПМС №360/10.12.2020г. Предстои изпълнение.
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Възстановяване на сградата на училище „Христо Ботев”, с.
Българене - 52 020 лв.; Възстановяване на сградата на физкултурен салон на
училище „Максим Горки”, гр. Левски - 131 559 лв.; Ремонт на сградата на
здравната служба в с. Изгрев - 175 473 лв.; Ремонт на сградата на здравната
служба в с. Асеновци - 210 960 лв.; Ремонт на здравната служба в с. Стежерово
- 232 064 лв., на обща стойност 802 076,00 лв., депозиран за финансиране от
Министър на финансите. Одобрен с ПМС №352/10.12.2020г. Предстои
изпълнение.
През 2020 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 – 25 потребители.
 Център за социална рехабилитация и интеграция за деца и
възрастни хора с увреждания – 22 потребители.
 Домашен помощник – 31 потребители.
 Личен асистент – 328 потребители.
 Домашен социален патронаж – 260 потребители.
Социални услуги от резидентен тип:
 Център за настаняване от семеен тип (деца без увреждания) – 12
потребители.
По време на извънредното положение, породено от Ковид кризата екипи
от Община Левски снабдяваха с лекарства и храна, нуждаещи се възрастни хора
по предварителна заявка от тяхна страна.
Структурата на здравеопазването в община Левски включва заведения
за болнична и извънболнична помощ и през 2020 година е осигурена от МБАЛЛевски ЕООД.
Болничната помощ се предоставя от „МБАЛ Левски“ ЕООД изградена в
края на 80-те години в мащаби да обслужва АЕЦ Белене. Болницата е
разположена в гр. Левски, но районът й на обслужване надхвърля границите на
общината. Болницата разполага с 5 отделения /детско, АГО, ВО, НО и
психиатрично/, административно – стопански блок и клинична и
микробиологична лаборатория.
Извънболничната помощ е представена от Медико-диагностична
лаборатория по рентгенология – гр. Левски.
В града функционират и два хосписа. Общият брой на леглата в
здравните заведения е 60.
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Спешната медицинска помощ се осъществява от филиал на ЦСМП, гр.
Плевен, разположен в град Левски и обслужващ територията на общината.
Обезпечеността от здравни услуги е добра, материално - техническата
база също може да определи в сравнително добро състояние. Близостта до гр.
Плевен е благоприятна предпоставка за получаване на специализирана
медицинска помощ.
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.
В тази връзка през 2020 година Община Левски е работила по следните
проекти:
В етап на реалицазия през 2020г.:

Осигуряване на заетост на 1 лице за Административни дейности ,
на обща стойност 53 416,61 лв., финансиран по НП „Активиране на неактивните
лица”.

Осигуряване на заетост на 1 лице на длъжност технически
сътрудник, на обща стойност 16 700,00 лв., финансиран по НП „Заетост и
обучение на хора с трайни увреждания”.

Осигуряване на заетост на 1 лице на длъжност общ работник, на
обща стойност 16 700,00 лв., финансиран по НП „Заетост и обучение на хора с
трайни увреждания”.
Приключили през 2020г.:

Осигуряване на заетост на 4 лица на длъжност Сътрудник социални
дейности за работа с лица с увреждания, на обща стойност 58 565,76 лв.,
финансиран по Оперативна програма Развите на човешките ресурси, схема
„Обучения и заетост за младите хора”.
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Осигуряване на заетост на 5 лица на длъжност Сътрудник социални
дейности за работа с лица с увреждания, на обща стойност 73 207,20 лв.,
финансиран по Оперативна програма Развите на човешките ресурси, схема
„Обучения и заетост”.

Осигуряване на заетост на 9 лица на длъжност Сътрудник социални
дейности за работа с лица с увреждания, на обща стойност 131 772,96 лв.,
финансиран по Оперативна програма Развите на човешките ресурси, схема
„Обучения и заетост”.

Осигуряване на заетост на 7 лица на длъжност общ работник, на
обща стойност 20 369,00 лв., финансиран по Регионална програма за заетост.
Интеграцията на социалните групи през 2020г. продължава чрез
изпълнение на Стратегията на Община Левски за интегриране на ромите и
други уязвими малцинствени социални групи.
Неправителствени организации, които работят в сферата на
интеграцията са: Народно читалище „Васил Левски”, гр. Левски; училищните
настоятелства в гр. Левски и народните читалища по селата в общината. Налице
е взаимодействие и подкрепа от страна на общината.
От 2015г. по НП „Активиране на неактивните лица” в общината е
назначен младежки медиатор с основни задължения: идентифициране,
достигане до и активиране на млади хора до 29год., които не работят, не учат и
не са регистрирани в дирекция „Бюро по труда”. Изпълнява функциите на
посредник между неактивните младежи и институции, предоставящи
подходящи социални, здравни,образователни и др. услуги.
От 2009г. работи трудов медиатор към Дирекция „Бюро по труда” гр.
Левски, с основни задължения: достигане до неактивните и необразовани лица
от уязвими малцинствени социални групи /вкл. и ромите/ с цел информирани и
запознаване с възможностите за активно включване на пазара на труда.
Образователни медиатори работят в ОУ „Христо Ботев” с. Българене, в
ОУ „Неофит Рилски” с. Обнова и с. Асеновци, Община Левски.
В изпълнение на стратегията са реализирани редица мерки и дейности
насочени към социално подпомагане на лицата в риск и на определена
категория лица с висока степен на бедност, насърчаване достъпа на уязвимите
групи (заплашени от социално изключване и инвалиди) до образование и
мотивиране за активно поведение на трудовия пазар, включване в местни
събития и инициативи, подобряване достъпа на хора с увреждания до
обществени места, сгради, транспорт, информация, изграждане на публични
механизми за общностно взаимодействие.
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Училища, детски градини, читалища, община и всички институции, с
които работи общината осъществяват дейността си без да допускат
дискриминация по какъвто и да било повод. Основно в детските градини и
училищата ежедневната дейност е свързана с разяснителни и информационни
действия, насочени към утвърждаване на толерантни междуетнически
отношения, повишаване на чувствителността и нетърпимостта към прояви на
дискриминация чрез всички форми, вкл. и спорт.
Към 31.12.2020 г. в Дирекция „Бюро по труда” Левски са регистрирани
27 бр. безработни от община Левски, специфицирали се като роми.
Относителният им дял към всички регистрирани от общината /682 бр./ е 3,96 %.
През 2020г. от ромски етнос:
Новорегистрирани безработни - 71 бр. /4,68 % от всички
Новорегистрирани/.
Постъпили на работа – 50 бр.
Постъпили на работа с посредничество на служители на ДБТ Левски –
39бр. /на първичен пазар на труда/.
Към 31.12.2020 г. от Община Левски са регистрирани 682 безработни
лица. Равнище на безработица е 10,01 %, което е по-високо от средното за
страната.
Заетост при младите хора - новорегистрирани безработни младежи до
29г. през 2020г. – 283 бр. /18,67% от всички новорегистрирани през 2020г. –
1516 лица/. Постъпили на работа – 170 бр. /16,28% от всички постъпили на
работа през 2020г. от община Левски – 1044 лица/. Постъпили на работа с
посредничество на ДБТ Левски – 127 бр., на първичен пазар – 102 бр., по
програми за заетост и обучение от ЗНЗ и схеми на ОПРЧР – 25 бр. Безработни
младежи, започнали работа по програми и мерки за заетост през 2020г. – 3 лица.
Безработица сред младите хора - по данни на ДБТ към 31.12.2020г. са
регистрирани 682 безработни лица. Равнище на безработица е 10,01%, което е
по-високо от средното за страната. Регистрираните безработни младежи до 29г.
са 90 бр. Относителният им дял към всички регистрирани от общината е 13,20%.
Самонаемане и предприемачество - по данни на ДБТ за 2020г. безработни
младежи, завършили обучение – 9 бр., консултирани за професионално
развитие – 62 младежи;
Професионално ориентиране и реализация - Голям брой млади хора са с
нисък образователен ценз. С основно и по-ниско образование са 27 бр. или 30%
от общия брой регистрирани лица на възраст до 29 години в края на 2020г. С
висше образование са 12 лица от тази група, което е 13,33%.
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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 повишаването на институционалния капацитет и ефективността
от действията на общинската администрация за подобряване на предоставяните
от общината услуги, през 2020г. Министерството на регионалното развитие и
благоустройството/Национална платформа на партньорите за добро
демократично управление присъди на Община Левски Европейски етикет за
иновации и добро управление на Съвета на Европа за периода 2020-2022г.
Европейският етикет за иновации и добро управление на местно ниво е
сертификат за цялостно качество на управлението в общините. С него се
удостоверява, че дадена община отговаря на европейските стандарти за
качество на управлението на местно ниво.
Общините, на които е присъден Европейския етикет ще могат да
кандидатстват по схема за подкрепа на малки проекти за насърчаване на
развитието и иновациите при прилагането на принципите за добро управление.
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 2020 година:
Община Левски работи в партньорство и приключи 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.
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Чрез реализацията на проектните дейности е постигната основната цел на
проекта, а именно: Подобряване на връзката между основната и
широкообхватната TEN-T мрежа, използвайки третостепенните възли Турну
Мъгуреле и Левски, като "предмостие" за съвместна транспортна система.
По проекта са модернизирани общо 8,977 км пътища в двете общини:
(1.909 км модернизиран път в град Турну Мъгуреле и 7.068 км модернизиран
път в община Левски) и е създадена интегрирана информационна система за
автоматизирано събиране на данни за мониторинг на трафика по пътната мрежа
на община Левски и община Турну Мъгуреле, която визуализира, контролира и
управлява трафика.
Община Левски кандидатства по покана за набиране на проектни
предложения №BGENERGY-2.001 Процедура „Рехабилитация и модернизация
на общинската инфраструктура - системи за външно изкуствено осветление на
общините“ на Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност,
енергийна сигурност“, финансирана от Финансовия механизъм на
Европейското икономическо пространство 2014-2021г.
Проектното предложение на Община Левски цели да повиши енергийната
ефективност чрез технологично обновление и модернизиране на системите за
външно изкуствено осветление в гр. Левски.
Проектът беше разработен съвместно с партньор от Кралство Норвегия,
притежаващ опит и експертиза в изпълнението на дейности по енергийна
ефективност.
Относно постигането на междуобщинско сътрудничество и партньорство
за решаване на общите проблеми, през 2020г. Община Левски работи съвместно
с други общини в сферата на околната среда.
Представени са нови проекти на Договори за организиране на система за
събиране с мобилни пунктове на опасни битови отпадъци на общините
Никопол, Белене и Пордим, а така също и на още две съседни общини Свищов
и Павликени.
Регионалната система за управление на отпадъците регион Левски
/Никопол/ е изградена в партньорство с общините Никопол, Свищов,
Павликени и Белене. До площадката в Санадиново се транспортират предимно
смесени битови отпадъци и биоразградими отпадъци.
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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.
 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.
 Реконструкция на водопроводна мрежа „Тласкател от ПСТ –
Асеновци 2 до Ж.П. линията“ гр. Левски.
 Реконструкция на водопровод от помпена станция с. Малчика до
водна кула 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.
 Рехабилитация и реконструкция на улица „Шипка“ от ОТ82, през
ОТ81, ОТ40, ОТ39, ОТ38 до ОТ37, гр. Левски.
 Рехабилитация и реконструкция на улица „Димчо Дебелянов“ от
ОТ278, през ОТ222, ОТ171, ОТ115, ОТ76 до ОТ37, гр. Левски.
 Рехабилитация и реконструкция на улица „Райна Княгиня“ от ОТ286,
през ОТ226, ОТ175, ОТ119, ОТ80 до ОТ81, гр. Левски.
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 Рехабилитация и реконструкция на улица „Малчика“ от ОТ125, през
ОТ124, ОТ180, ОТ179, ОТ178, ОТ230, ОТ231, ОТ288, ОТ321, ОТ322, ОТ365,
ОТ375, ОТ376, ОТ425, ОТ426, ОТ463, ОТ464, ОТ465 до ОТ469, гр. Левски.
 Рехабилитация и реконструкция на улица „Цар Иван Асен II“ от ОТ46,
през ОТ87, ОТ97, ОТ536, ОТ98, ОТ130, ОТ129 до ОТ128, гр. Левски.
 Рехабилитация и реконструкция на улица „Отец Паисий“ от ОТ126,
през ОТ127 до ОТ539А, гр. Левски.
 Рехабилитация и реконструкция на улица „Веселина Геновска“ от
ОТ127 до ОТ128, гр. Левски.
 Рехабилитация и реконструкция на улица „Хан Аспарух“ от ОТ238,
през ОТ237, ОТ294, ОТ293 до ОТ292, гр. Левски.
 Рехабилитация и реконструкция на улица „Александър
Стамболийски“ от ОТ24, през ОТ50, ОТ49, ОТ64, ОТ88, ОТ105, ОТ106, ОТ131
до ОТ132, гр. Левски.
 Рехабилитация и реконструкция на улица „Яворов“ от ОТ471, през
ОТ473, ОТ430, ОТ383, ОТ384, ОТ329 до ОТ328, гр. Левски.
 Рехабилитация и реконструкция на улица „Цар Симеон“ от ОТ471,
през ОТ476, ОТ477 до ОТ478, гр. Левски.
 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 с. Асеновци.
 Осъществяване на енергоспестяващи мерки, основен ремонт,
реконструкция и достъпна среда на ОУ „Неофит Рилски” в с. Обнова.
 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 и изграждане на енергоспестяващо улично осветление
на гр. Левски.
 Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна
ефективност на обреден дом за тъжни ритуали, гр. Левски.
 Частично преустройство и разширение на спортна зала в УПИ I,
кв.130, по плана на гр. Левски.
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 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, находящ се в п.и. с идентиф. №43236.401.3447 по КК, парцел I,
кв.130, по плана на гр. Левски, Община Левски.
 Изграждане на обществен паркинг в УПИ VI, кв.24 по плана на гр.
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.
 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.
 Ремонт и преустройство, частично оборудване и/или обзавеждане на
НЧ „Г.С.Раковски - 1901” с. Изгрев, 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
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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:
- 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 и инвестиции.
Приоритетно в бюджета на общината се залагат средства за изпълнение
на започнати и/или приоритетни обекти и за съфинансиране по програми, както
и за осигуряване на материали за програмите за заетост.
Допълнителен проблем в процеса на прилагане на общинския план за
развитие оказаха и ограниченията предизвикани от COVID кризата през 2020г.
– блокирана икономика, увеличен натиск върху здравните заведения,
увеличаване на безработните лица, затваряне на училищата, дейностите на
читалищата и т.н. Правителствената политика е насочена към повишаване на
устойчивостта на националната здравна система и смекчаване на социалноикономическите последици. В унисон Община Левски е предприела редица
мерки за справяне с кризата описани по сектори в постигнатия напредък по
приоритетите.
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3.
МЕРКИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И
ПУБЛИЧНОСТ
НА
ДЕЙСТВИЯТА
ПО
ИЗПЪЛНЕНИЕ
НА
ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ:
Основен принцип за провеждане на държавната политика за регионално
развитие е принципът за партньорство, публичност и прозрачност на всички
нива при осъществяване на процесите на планиране, програмиране,
финансиране, наблюдение и оценка.
Общинският план за развитие за периода 2014-2020 г. е разработен на
базата на взаимодействие и поддържане на активна комуникация между
общинските служители, държавните структури, бизнеса, културните
институции, неправителствения сектор, образователните институции, граждани
и др.
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 и мероприятия, на сайта на община
Левски - http://www.oblevski.com/ са отразени всички събития свързани с
конкретните инициативи.
През 2020 година продължава дейността си и Информационен център към
община Левски с гореща телефонна линия за сигнали и предложения от
граждани, както и за разпространение на информация за дейности и събития
чрез социалната мрежа Фейсбук.
Публикации и информация за събитията са правени и в местнитe /вестник
„Левски Днес“ и радио „Левски“/ и регионални печатни и електронни медии,
както и чрез организиране и провеждане на пресконференции.

4. МЕРКИ
ЗА
ПОСТИГАНЕ
НА
НЕОБХОДИМОТО
СЪОТВЕТСТВИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ СЪС
СЕКТОРНИТЕ ПОЛИТИКИ, ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ НА
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА:
Плановата осигуреност е основен фактор за развитие на местна политика.
Областите на политика за чието реализиране отговаря институцията –
българска община, в частност Община Левски, са дефинирани в ЗМСМА, чл.
17, т. 1., където законодателят определя правото и реалната възможност на
гражданите и избраните от тях органи да решават самостоятелно всички
въпроси от местно значение в сферата на:

Годишен доклад за наблюдение изпълнението на Общинския план за развитие
на община Левски за 2020 г.

43

 Общинското имущество, общинските предприятия, общинските
финанси, данъци и такси, общинската администрация;
 Устройството и развитието на територията на общината и на населените
места в нея;
 Образованието;
 Здравеопазването;
 Културата;
 Благоустрояването и комуналните дейности;
 Социалните услуги;
 Опазването на околната среда и рационалното използване на природните
ресурси;
 Поддържането и опазването на културни, исторически и архитектурни
паметници;
 Развитието на спорта, отдиха и туризма;
 Защитата при бедствия.
Необходимо е и по отношение на секторните политики да се прилага
механизъм на мониторинг, контрол и отчитане на резултатите от изпълнението
им, като тези резултати намират отражение и при годишното отчитане на
изпълнението на ОПР.
За постигане съответствие на ОПР със секторните политики, планове и
програми на територията на общината се прави текущ преглед и при възникнала
необходимост се изготвят и/или актуализират документи /стратегиите,
програми, планове, правила и др./, които са свързани с прилагането,
изпълнението и отчитането на отделните секторни политики, които са в
правомощията на органите на местно самоуправление. Изготвените документи
са публични и видни на сайта на общината.
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.
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.
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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 2020г. не са извършвани оценки на Общинския план за развитие на
община Левски за периода 2014-2020г.
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.
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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 2020г. са
постигнати с финансови ресурси от Общинския бюджет, Националния бюджет,
Оперативните програми, Програма за развитие на селските райони и други
донори.
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 на
Община Левски, през изминалата 2020 година.
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