ОБЩИНА

ДЪЛГОПОЛ

/Приет с Решение № 10-9/30.06.2016 г. на ОбС – Дългопол /
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ГОДИШЕН ДОКЛАД
ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА
ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2014 – 2020 НА
ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ ЗА 2015 г.
Настоящият Годишен Доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за
развитие на община Дългопол 2014-2020 за 2015 г. е изготвен в изпълнение на изискванията на
чл.23, т.4 и чл.24, т.4 от Закона за регионално развитие (ЗРР).
Съгласно чл.91, ал.8 от ППЗРР Годишният доклад за наблюдението на изпълнението на
общинския план за развитие съдържа информация за:
1. Общите условия за изпълнение на общинския план за развитие и в частност промените
в социално-икономическите условия в общината.
2. Постигнатия напредък по изпълнението на целите и приоритетите на общинския план
за развитие въз основа на индикаторите за наблюдение.
3. Действията, предприети с цел осигуряване на ефективност и ефикасност при
изпълнението на общинския план за развитие.
4. Заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението.
1. Общите условия за изпълнение на общинския план за развитие и в частност
промените в социално-икономическите условия в общината.
Общинския план за развитие 2014 - 2020 г.е приет с Решение № 58-15 от 01.08.2014 г.
Основната цел на Общинския план за развитие е да предложи обща рамка и последователност
от конкретни действия за устойчиво и интегрирано развитие на местно ниво.
Документът е съобразен с постановките на: Областната стратегия за развитие на област
Варна 2014 - 2020 г.; Регионалният план за развитие на източен район за периода 2014 - 2020 г.;
Националната стратегия за регионално развитие 2012 - 2022 г. и тези, заложени в
Националната програма за развитие „България 2020”. В по-широк контекст, общинският план
отчита приоритетите и целите на Стратегията „Европа 2020” и се съобразява с еволюцията на
кохезионната политика на ЕС и трите нови приоритета за интелигентен, устойчив и
приобщаващ растеж. В процеса на разработване са отчетени и хоризонталните приоритети на
регионалната политика – устойчиво развитие, равни възможности и социално включване.
Демографско развитие:

През 2015 г. продължава тенденцията за намаляване населението на общината, но
докато намаляването през 2014 г. е с 189, то през 2015 г. е с 53 души.
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
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възможност за препитание; ниски доходи; търсене на по-високо платена работа; продължаване
на образованието в други градове и др.

Източник: Национален статистически институт
По признака пол структурата на населението е сравнително балансирана. Жените през
2015 г. са с 39 повече от мъжете. Градското население е 33,4%, а в селата живеят 64,6% от
жителите на община Дългопол
За периода 2014-2015г. година се наблюдава една постоянна тенденция на увеличаване
на отрицателния естествения прираст.
Естествено движение на населението по години и
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Източник: Национален статистически институт
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Равнище на безработица:

Пазарът на труда в община Дългопол се характеризира с висок процент на безработица
– 36,24% за 2014 г. и 34,30% за 2015 г., при средно ниво за страната от 10,04% за 2015 г.
Динамика на безработицата за 2014-2015 г.
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Източник: Дирекция „Бюро по труда” – гр. Провадия
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Забелязва се рязък спад на наети лица в неравностойно положение през 2015 г., което
може да се обясни с забавяне стартирането на програма за наемане на безработни лица над 50
г. възраст и продължително безработни.
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Източник: Дирекция „Бюро по труда” – гр. Провадия
По последни данни към 30.04.2016 г. на „Бюрото по труда” общ брой регистрирани
безработни на територията на общината е 1474 лица, от които 165 младежи на възраст до 29
години, безработни лица на възраст над 55 г. и регистрирани безработни лица с основно и пониско образование 1013 .
По данни от преброяването през 2011 г. най-нисък е коефициентът на икономическа активност
в община Дългопол (46.6%), където относителният дял на икономически неактивните лица е
най-висок - 53.4%.и също така с най-нисък е коефициентът на заетост в общините Долни
чифлик (32.5%) и Дългопол (33.4%).
Социално подпомагане:
На територията на общината се предлага за социално слаби граждани услугата „Топъл
обяд” за 100 лица, Обществена трапезария за 81, ”Домашен социален патронаж” за около 40
лица.
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По проект „Независим живот на хората в неравностойно положение” са назначени 51
личен асистент и домашен помощник, които се грижат за 69 лица.
Броят на възрастните хора с увреждания са 1376.
По чл.9 от ППЗСП са подпомагани 220 лица.
Общински бюджет:
Структура на приходите в общинския бюджет през 2015г
Структура на приходите по бюджета за 2015г.
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Източник: Общинска администрация
Видно е, че основните приходи в общинския бюджет са субсидиите от държавния
бюджет, представляващи – 78 на сто от общия бюджет на общината за 2015г., а собствените
приходи осигуряват едва 20 % от необходимия финансов ресурс за обезпечаване
финансирането на дейностите.
През 2014 г. и 2015 г. са изпълнени проекти по следните източници на финансиране:
Финансиращ орган

Брой проекти

Получени средства

ПРСР

5

23 156 202.70 лв. с вкл ДДС

ОПАК

3

338 346.55 лв. с вкл. ДДС

ОПРЧР

2

341 684.78 лв. с вкл. ДДС

НДЕФ

1

831 952.20 лв. с вкл. ДДС

МКВПМС

4

476 272 лв. с вкл. ДДС

ПУДООС

4

849 834.97 лв. с вкл. ДДС

Международен фонд 1
"Козлодуй"

165 788.96 лв. с вкл ДДС

Стопански /нефинансов/ сектор:
На територията на общината за 2014 г. са регистрирани 341 нефинансови предприятия,
което бележи ръст от 6,5% от базовата стойност на заложените индикатори от 320
предприятия при приемане на Общинския план за развитие.
Прихода от дейността е 53 234,00 лв., което е с 12,42% повече от предишния отчетен
период.
С най-голям дял са: Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети – 154 бр., Селско,
горско и рибно стопанство – 67 бр.; Преработваща промишленост – 33 бр.; хотелиерство и
ресторантьорство – 29 бр.; строителство – 14 бр.
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Нефинансови предприятия в община Дългопол за 2014 г
по икономически дейности
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Източник: Национален статистически институт.

По приходи на първо място се нареждат предприятията от: Селско, горско и рибно
стопанство с приходи от дейността–19 783 лв.; Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети
- 17 656 лв.; Преработваща промишленост-6 140лв.; Строителство-4 940 лв. и т.н.
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Приходи от дейността на нефинансови предприятия в
община Дългопол за 2014 година по икономически
дейности
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Източник: Национален статистически институт
Средна годишна работна заплата на наетите по трудово и служебно правоотношение в
община Дългопол през 2014 г. бележи ръст в сравнение базовите индикатори с 21,3%.
Селско стопанство
Развитието на земеделието и отчасти на животновъдството са определящи фактори за
общинската икономика. Добрите климатични условия и почвените характеристики, както и
слабо разчленения релеф, благоприятстват отглеждането на различни селскостопански
култури.
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По данни на общинска служба „Земеделие” гр. Провадия-офис Дългопол,
обработваемата земеделска земя в община Дългопол за 2015 г. е 94 033,05 дка., което е
разминаване с базовите индикатори /150 777/.
Регистрирани са 42 арендатори, 138 земеделски производителя, 542 отглеждат животни
основно овце, кози, говеда и биволи.

Основни земеделски култури, които се отглеждани в землищата на община Дългопол
са:
1. Пшеница;
2. Слънчоглед;
3. Царевица;
4. Рапица;
5. Ечемик;
6. Люцерна.
Други култури:
1. Трайни насаждения – череши;
2. Лавандула;
3. Тритикале;
4. Кориандър;
5. Зеле.
2. Постигнатия напредък по изпълнението на целите и приоритетите на общинския план
за развитие въз основа на индикаторите за наблюдение.
Приоритетите в Общинския план за развитие са дефинирани в съответствие със
Стратегията Европа 2020, Териториалния дневен ред на ЕС 2020 и Общата стратегическа рамка
на ЕС до 2020. Планът е хармонизиран с предвижданията на НСРР и НКПР на България,
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заедно с Националната програма за развитие на България 2020, Националната програма за
реформи и секторните стратегии в страната. ОПР се рамкира от планирането на цялата област,
изразено от Областната стратегия за развитие на област Варна за периода 2014-2020, при
отчитане на местната специфика и потенциала за развитие на община Дългопол.
Във връзка с това и в съответствие с ВИЗИЯТА за развитието на общината

„Дългопол - динамично и устойчиво развиваща се община в Североизточна
България - утвърден земеделски район с плодородна земя, чиста природа и съхранено
културно богатство, предлагащ добри условия за инвестиции, живот и работа.”
е изведена: ГЛАВНА ЦЕЛ
Постигане на икономически растеж с високи равнища на заетост, преодоляване на
демографската криза и бедността, подобряване на техническата инфраструктура и
качествата на жизнената среда.

За осъществяване на главната цел на Плана за развитие на община Дългопол за периода 20142020 г. бяха определени следните приоритети, специфични цели и мерки:
Приоритет 1: Икономическо съживяване и развитие на района, повишаване на
конкурентоспособността, насърчаване на предприемачеството и инвестициите с
приоритети селско стопанство, туризъм и лека промишленост.
Изявени са инвестиционни намерения от 13 инвеститора, отрити са 9 нови предприятия,
построени са 24 нови хотела, къщи за гости.
Създадени са 2000 дка лозя, трайни насаждения от лавандула, маточина, градина от
орехи, ябълки, череши, пауловния, зеленчукови градини.
На този етап не са реализирани публично-частни партньорства.
Във връзка с Развитие на международно сътрудничество и връзки с побратимени
градове продължиха добрите партньорските отношение с община Демир Капия и община
Сафран Боулу, Турция.
Не са предприети действия по Създаване на Местна инициативна рибарска група
(МИРГ) съвместно с Община Руен, но Местна инициативна група Дългопол разшири
територията си с присъединяване на община Смядово. Предстои изготвяне на Стратегия за
местно развитие за новия програмен период по ПРСР.
Предприемат се стъпки и за разширяване на хидромелиоративната система.
Залесяването на горски територии се извършма основно от Държавно горско стопанство.
Предстои актуализиране на общинска стратегия и програма за развитие на туризма.
Продължава ежегодното провеждане на Медния събор в с. Аспарухово, традицията по
тържествено отпразнуване на годишнината на гр. Дългопол, събори в с. Цонево, с. Партизани,
с. Медовец, и други събития.
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Предстои изграждане на екопътеки до забележителни местности на територията на общината.
Приоритет 2: Преодоляване на демографската криза, подобряване качеството на живот,
повишаване на заетостта, доходите и задържане на младите хора в района.
Използвани са възможностите на АСП за наемане на младежи до 29 г., лица с намалена
трудоспособност, лица на 50 год. възраст , продължително безраб. лица, но техния брой в
сравнение с 2014 г. е силно намален. През 2015 г. са наети
и 2 лица по програма „Старт в
кариерата”.
В резултат на успешно преминати курсови за квалификация през 2015 г. да наети 20 лица.
Приоритет 3: Подобряване и възстановяване на техническата инфраструктура, опазване
на околната среда и природното богатство.
В изпълнение на този приоритет са изпълнени следните проекти:
Реконструкция на улична мрежа и площади, изграждане на тротоари и тротоарни
зелени площи в община Дългопол - агломерации, с. Лопушна, с. Поляците, с.
Партизани”.
„Строителство и реконструкция на общински път VAR 3194/ІІІ-2083, ДългополЦонево/-Сава-Красимир-/ІІІ-208/ и път от общински път VAR 3194/ІІІ-2083, ДългополЦонево/-Сава-Красимир-/ІІІ-208 /до общински път VAR 1191/ІІІ-208, КомунариДобромир/-Аспарухово”.
Реконструкция / рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения
агломерации с. Лопушна, с. Медовец и рехабилитация на общински път SHU 1137/ІІ73/ Веселиново – Граница общ.(Смядово – Дългопол) – Поляците – Партизани /ІІІ –
7301/ в частта от с. Партизани до с. Лопушна”.
„Основен ремонт на път VAR 1222 - в частта с. Величково до с. Цонево - обща дължина
4925 м”.
За осигуряване на широколентов достъп и преодоляване на “цифровата изолация” е осигурен
интернет във всички населени места.
За дейността по комплексно планиране и устройство на територията върви процедура по
приемане на Общ устройствен план на община Дългопол;
Разработена е Програма за опазване на околната среда и управление на отпадъците на
територията на община Дългопол.
Ремонтирани и обновени са сгради на кметства Рояк, Красимир, Комунари.
Приоритет 4: Подобряване на качеството и достъпа до обществени услуги административни, образователни, здравни, социални и културни.
Чрез изпълнение на проекти по ОПАК се осигури участие в обучителни семинари и
специализирани квалификационни курсове.
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Внедрена е система за комплексно административно обслужване за 4 комплексни услуги и е
въведен достъп до Национална база данни население чрез интернет връзка в селата Цонево,
Рояк, Аспарухово, Партизани, Лопушна, Медовец и Поляците.
Изпълнени са следните проекти по ОПАК:
"Подобряване ефективността на общинските администрации Дългопол, Долни Чифлик,
Провадия за постигане на оптимизация и избягване на дублиращи функции", включващ
извършване на функционален анализ в три общински администрации - Дългопол, Долни
Чифлик, Провадия" по проект "Подобряване ефективността на общинските
администрации Дългопол, Долни Чифлик, Провадия за постигане на оптимизация и
избягване на дублиращи функции.
"Ефективна и ефикасна администрация в Община Дългопол", насочен към провеждане
на специализирани обучения на общинска администрация и общински съвет.
"Усъвършенстване на процеса на разработване и прилагане на политики в Община
Дългопол чрез ефективна координация и партньорство", включващ изготвяне на
Общински план за развитие 2014-2020 г., Стратегия за управление на общинската
собственост, План за устойчиво енергийно развитие на община Дългопол, Общинска
стратегия за развитие на социални услуги.
По мярката за подобряване на административната инфраструктура е подобрена енергийната
ефективност на Сграда А на Общинска администрация – Дългопол чрез изпълнение на проект
по НДЕФ.
За създаване на условия за по-успешна социална реализация на децата от етнически
малцинства в община Дългопол, чрез подобряване на условията за равен достъп до
предучилищно образование и обучение и засилване мотивацията им за включване в
образователния процес е реализиран проект "Заедно към знание". Дейностите по него са
насочени към обучение на педагозите от детските градини; подобряване на предметнопространствената и образователна среда в детските градини; създаване и функциониране на
центрове по интереси в детските градини; организиране и провеждане на общински фестивал
на етносите „Различни, но заедно”
Подобрена е образователната инфраструктура чрез въвеждане на мерки за енергийна
ефективност и достъпна архитектурна среда на училищата в с. Медовец и с.
Партизани.ремонтиран е покрива и отоплителна инсталация в ЦДГ „Детелина”.
Ремонтирани и обновени са здравните служби в с. Партизани и с. Цонево по програма
на НДЕФ и Поликлиниката в гр. Дългопол по Международния фонд „Козлодуй”.
Продължава дейността на
„Домашен социален патронаж”, „Топъл обяд”, „Социална
трапезария”, които осигуряват топъл обяд на нуждаещите се.
От края на 2015 г. започна изпълнението на проект „ Независим живот на хората в
Въведени са мерки за енергийна ефективност в Градски на исторически музей в гр.
Дългопол;
Обновен е храмът в гр. Дългопол и построена нова джамия в с. Цонево.
Продължава участието на различни творчески състави и самодейци в общински, национални и
международни фестивали и конкурси.
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Във връзка с изпълнението на мярката за ремонт, модернизация и изграждане на
спортна инфраструктура е изпълнен проект за "Реконструкция и изграждане на спортни
съоръжения с цел създаване на общински център за спорт, младежки дейности и отдих в с.
Аспарухово, община Дългопол" и детски площадки в с. Медовец, с. Цонево.
Продължават добрите спортни традиции за организиране на конни състезания,турнири
по борба и различни ученически игри.
Резултатите от изпълнение на за индикаторите за наблюдение и оценка на общинския
план за развитие са следните:

МАТРИЦА НА ИНДИКАТОРИТЕ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА НА
ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ
Стратег Индикатор
ическа
цел
(СЦ)
Приори
тет (П)

Мярка

Източник на Период Базова
Целева
информация
на
стойност стойнос
отчитан
т
е

СЦ-2

ИНДИКАТОРИ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ
Населението на община Дългопол
Брой
НСИ

СЦ-2

Деца в детските градини

Брой

СЦ-2

Ученици в училищата

Брой

СЦ-1

Намаляване равнището на безработица

( %)

Община
Дългопол
Община
Дългопол
АЗ

СЦ-1

Коефициент на заетост

( %)

НСИ

СЦ-1

СЦ-2
СЦ-3
СЦ-3
СЦ-3
СЦ-3

Коефициент на икономическа активност

Равнище на средната годишна работна
заплата в общината
Население (жители) с подобрено третиране
на отпадъчните води
Население с подобрено водоснабдяване

( %)

(лева)
Брой

1 г.

14389

16500

1 г.

471

490

1 г.

1490

1500

1 г.

31,7

18

1 г.

26 (33.4%)

29

1 г.

36-(46.6%)

40

1 г.

5665

8500

4 г.

5261

5460

4 г.

0

16271

4 г.

0

85

4 г.

0

125340

НСИ

НСИ

Община
Дългопол
Брой
Община
Дългопол
Население с осигурен широколентов достъп
(%)
Община
Дългопол
Икономии от внедрени общински мерки за
(мW)
Община
енергийна ефективност
Дългопол
ИНДИКАТОРИ ЗА РЕЗУЛТАТ

2014 - 2015

20 14 г. -13 768
2015 г. - 13 715
295
1551
20 14 г.-36,24
2015 г.- 34,30
Отчита се при
преброяване
на
населенвието
Отчита се при
преброяване
на
населенвието.
2014 г. - 7299
Не се отчита
на този етап
Не се отчита
на този етап
Не се отчита
на този етап
Не се отчита
на този етап
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П-2
П-2

П-1

Наети на работа безработни лица след
курсове за квалификация
Осигурени работни места за лица в
неравностойно положение
Стопански единици (предприятия) в община
Дългопол
Приходи от дейноста на предприятията

Брой

АЗ

1 г.

0

30

Брой

АЗ

1 г.

0

15

Брой

НСИ

1 г.

320

400

Хил.лв.

НСИ

1 г.

47351

95000

Община
Дългопол
Община
Дългопол
Община
Дългопол
Община
Дългопол
Община
Дългопол
Община
Дългопол
Община
Дългопол
Община
Дългопол
Община
Дългопол
Община
Дългопол
ОСЗ
ДГС
Община
Дългопол
Община
Дългопол
Община
Дългопол
Община
Дългопол

4 г.

0

12

4 г.

0

2

4 г.

0

3

4 г.

0

152

4 г.

0

151

4 г.

0

55

4 г.

1

3

4 г.

0

200

4 г.

0

65

4 г.

5

5

1 г.
1 г.
4 г.

150777
200945
0

170500
201500
2

4 г.

0

30

1 г.

3

5

2014 г. - 33
2015 г. - 20
2014 г. - 5
2015 г. - 8
341
Данни за 2014
г.
53 234
Данни за 2014
г.
Не се отчита
на този етап
Не се отчита
на този етап
Не се отчита
на този етап
Не се отчита
на този етап
Не се отчита
на този етап
Не се отчита
на този етап
Не се отчита
на този етап
Не се отчита
на този етап
Не се отчита
на този етап
Не се отчита
на този етап
94033.052
207 810
Не се отчита
на този етап
Не се отчита
на този етап
3

1 г.

2

7

3

Община
Дългопол
Община
Дългопол
Община
Дългопол
Община
Дългопол
Община

4 г.

1

8

4 г.

0

10

4 г.

0

8

4 г.

0

10

4 г.

0

10

Не се отчита
на този етап
Не се отчита
на този етап
Не се отчита
на този етап
Не се отчита
на този етап
Не се отчита

П-1
П-1

Договори за реализиране на ПЧП

Брой

П-1

Брой

П-3

Реализирани проекти за междуобщинско
сътрудничество
Съвместни
проекти
реализирани
в
партньорство с НПО
Ремонтирани пътища

П-3

Подобрена улична мрежа в лошо състояние

Км.

П-3

Изградена нова канализационна мрежа

Км.

П-3

Изградени нови ПСОВ

Брой

П-3

Обновени водопроводни мрежи

Км.

П-3

Отпадни води, подложени на пречистване

%

П-3

Премахнати нерегламентираните сметища

Брой

П-1
П-1
П-4

Дка.
Дка
Брой

П-4

Обработваеми земеделски земи
Залесени горски територии
Създадените "онлайн" административни
услуги
Общински служители преминали курсове и
обучения
Културни събития

П-4

Предоставяни социални услуги

Брой

П-1

П-4

П-3

Брой
Км.

Брой
Брой

Новосъздадени или благоустроени зелени
Брой
площи
Подобрен общински сграден фонд
Брой
П-4
сгради
Подобрено състояние на релизиозни храмове Брой
П-4
обекти
Брой
П-3, П-4 Новосъздадени или обновени детски
площадки
Брой
П-3, П-4 Новосъздадени или обновени спортни
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площадки

Дългопол

на този етап

3. Действията, предприети с цел осигуряване на ефективност и ефикасност при
изпълнението на общинския план за развитие.
Ефективната реализация на общинския план за развитие през седемте години на
неговото действие изисква способност за адаптация към променящите се характеристики на
общината. За да бъде ОПР основа за разработване на стратегическите документи през
програмен период е необходима неговата актуалност. Това се постига чрез система за
наблюдение и оценка на плана. Системата обвързва отделни звена, извършваните от тях
функции и последователността на операциите във времето.
Целите на системата са да определи степента на изпълнение на планираните цели, да проследи
съответствието на плана с променящите се условия и да аргументира нуждата от неговата
актуализация. Основните задачи пред системата са информационно обезпечаване, приложение
на системата от индикатори на ОПР, пълноценна координация и взаимодействие на
участващите структури и успешно публично представяне на резултатите от наблюдението.
Системата за наблюдение и оценка интегрира идентифицираните индикатори за измерване на
резултатите и въздействието на плана.
Основните участници в процеса на наблюдение и оценка са общинския съвет на община
Дългопол, кмета на общината, дирекции и отдели в администрацията, институции осигуряващи
информация, заинтересовани страни и професионалните общности.
Общинският съвет е ръководният орган за наблюдение на ОПР. Представители на общинския
съвет участваха в разработването на документа, осигурявайки условията за открито
осъществяване на регламентираните дейности по планирането на общинското развитие.
Практиките за осигуряване на публичност се продължават и във времето на реализацията на
плана, като се гарантират нормативните изисквания за отчетност на резултатите от ОПР.
Кметът на общината организира наблюдението на ОПР. Основният инструмент за наблюдение
и оценка на реализацията на плана е годишният доклад, който се одобрява от Общинския
съвет.
Дирекции и отдели в общинската администрация активно се включват реализацията на
общинския план. Тяхната роля е да осъществяват необходимата комуникация и координация с
всички останали участващи страни. Съществена роля играят при предоставянето на експертна
дейност при подготовката на годишния доклад.
Кметовете на населените места също са част от системата за наблюдение. Те наблюдават
осъществяването на общите цели на общинското развитие в рамките на селата и осигуряват
информация за състоянието и тенденциите в развитието на техните землища.
Основните източници на информация са Националният статистически институт,
Териториалното статистическо бюро - Варна, Бюро по труда - гр. Провадия, Общинска служба
по земеделие-офис Дългопол, Агенцията по заетостта, Агенция за социално подпомагане,
различни представителни проучвания на местната администрация, неправителствени
организации и експертни колективи.
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Заинтересованите страни обхващат представители на областната администрация,
неправителствения сектор, частния сектор, образователните и културни институции,
професионалните общности, заедно с отделните жители в общината.
Обвързването на изброените звена в единна система за взаимодействие позволява всеобхватно
наблюдение на ОПР и точна оценка на неговите прогрес и ограничаващи фактори.
4. Заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението.
На база на гореизложеното, можем да направим извода, че през 2014 и 2015г. се е
работило за осъществяване на всички мерки и приоритети заложени в ОПР за периода 20142020 г.
Реализирани са дейности за подобряване условията и качеството на живот на населението на
общината и естетизацията на селищната среда. Одобрени и реализирани са проекти по ПРСР,
ОПАК, ОПРЧР, НДЕФ, МКВПМС, ПУДООС, Международен фонд "Козлодуй.
Ангажиментите на Община Дългопол са свързани с поддържането 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 общината.
Местният трудов пазар се характеризира с високи нива на безработица и наличие на
неравнопоставени групи на пазара на труда; наличие на нерегламентирана сезонна заетост и
ограничено търсене на труд, неадекватно образователно-квалификационно ниво на свободните
човешки ресурси спрямо потребностите на работодателите. Общината реализира мерки за
насърчаване на младежката заетост и стимулиране на активност на етническите малцинства и
задържане на децата в училище с различни форми на образователна интеграция и социално
включване.
Усилията за подобряване качеството на публичните услуги следва са насочени към
изграждането на администрация с много добър капацитет, намаляване на бюрокрацията и
повишаване на прозрачността в управлението и предоставянето на услуги.
Резултатите по изпълнението на Общинския план през 2014г.и 2015 г. са постигнати с
финансови ресурси от Общинския бюджет, Националния бюджет и Европейските структурни
фондове.
Доклада предоставя информация за постигнатите индикатори за изпълнение на плана на
годишна база, основните постигнатите резултати по изпълнение на Общинския план за
развитие през изминалата една година.
През 2016 г. ще продължава последователната дългосрочно ориентирана и ресурсно осигурена
общинска политика, адекватна и отговаряща на обективните социално – икономически и
обществени
условия
за
постигане
на
визията
на
общината.
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