Приложение 1

Постигнат напредък по изпълнението на целите и приоритетите за развитие на
област Плевен през периода 2014-2017 г.

Приоритетна област / мярка / дейности / проекти

Изпълнение

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 1: МОДЕРНО ЗЕМЕДЕЛИЕ
Мярка 1.1: Подобряване на условията за развитие на земеделието
Дейности:
 Проучване и картиране на микрорайоните, подходящи за поливно
земеделие по гравитачния метод; организационна помощ за
доброволна комасация (чрез транзакции, арендуване или
коопериране);
 Рехабилитация на земеделски пътища на територията на областта.
Проекти:
 Ключов проект: Изпълнение на комплексна програма за
подобряване на състоянието и поддържане на хидротехническите
и хидромелиоративните мрежи и съоръжения на територията на
Област Плевен.

Ниско ниво на изпълнение

Мярка 1.2: Разпространяване на информация и организиране на
събития за стимулиране на иновациите, формиране на клъстери и
обединяване на МСП за повишаване на конкурентоспособността им

Ниско ниво на изпълнение

Дейности:
 Установяване и осигуряване функционирането на областно
консултантско звено на управляващия орган ОП „Развитие на
конкурентоспособността на българската икономика”;
 Стимулиране регистрирането на специфични означения и етикети
за промоциране продуктите, произведени на територията на
областта;
 Организиране на изложение на местната селскостопанска
продукция и местните производители.
Проекти:
 Ключов проект: Развитие на клъстер „Текстилен клъстер
Коприна“, в област Плевен (Долна Митрополия), насочен към
възстановяване на бубарството и производството на естествена
коприна;
 Ключов проект: Развитие на клъстер „Земеделие и храни“ в
област Плевен;
 Възстановяване и разширяване на дейността на Пазар за пресни
плодове и зеленчуци в с. Горни Дъбник;
 Организиране на изложение на местната селскостопанска
продукция и местните производители от Община Долни Дъбник.
Мярка 1.3: Подкрепа за развитие на приоритетни земеделски
дейности
Дейности:
 Предоставяне на стимули за увеличаване и възстановяване на
площите с трайни насаждения (лозя, овощни градини,
декоративни растения);
 Подкрепа за увеличение на площите и продукцията на
зеленчукопроизводството;
 Подкрепа за развитие на животновъдството в областта.

Мярка 1.4: Осигуряване обслужването на земеделския хинтерланд на
областта

Средно ниво на изпълнение
Община Кнежа
Модернизиране на земеделски стопанства, чрез закупуване на земеделска техника –
8 бр.
Депозирана проектна идея за изграждане на хидромелиоративни съоръжения за
напояване на земеделски площи за зеленчукопроизводство
Община Левски
Община Левски е отдала под наем общински земеделски земи – пасища, мери на
земеделски производители, земеделски кооперации, животновъди, фирми;
общински обработваеми земи
Ниско ниво на изпълнение

Дейности
 Подобряване на условията за местни производители да
реализират своята продукция – осигуряване на инфраструктура,
включително и тържища за селскостопанска продукция,
специализирани събития;
 Прилагане на финансови стимули за установяване и развитие на
биологични земеделски производства;
 Гарантиране предоставянето на всички необходими услуги за
земеделските производители на територията на областта;
 Фокусирана институционална и финансова подкрепа за създаване
и развитие на кооперации на дребните земеделски производители;
 Подкрепа за развитие на местни групи и сдружения на
производителите.
Проекти
 Развитие на агробизнесцентър в гр. Плевен от национална
значимост;

Община Долна Митрополия
Разширяване на обхвата на териториите, осигурени с цифров кадастър - Закупуване
програмен продукт за управление на земеделски земи, изработване на горско
стопански план на общински горски територии

Мярка 1.5: Научна и развойна дейност в подкрепа на земеделието и
свързаните отрасли
Дейности
 Подкрепа за дейността и развитие на научния потенциал на
съществуващите научно-изследователски институции,
фокусирани върху научни дейности в областта на селското
стопанство - Институт по царевицата (Кнежа), Институт по
лозарство и винарство (Плевен), Институт по фуражни култури
(Плевен);
Проекти
 Ключов проект: Изграждане на Интер - университетски кампус с
технологичен парк в гр. Плевен

Ниско ниво на изпълнение

Мярка 1.6: Развитие на професионалното образование в областта на
земеделието и свързаните отрасли

Ниско ниво на изпълнение

Дейности
 Подкрепа за Професионалната Гимназия по Хранително-Вкусови
Технологии "Луи Пастьор", гр. Плевен;
 Подкрепа за Професионалната Гимназия по Лозарство и
Винарство "Александър Стамболийски”, гр. Плевен;
 Подкрепа за Професионална Гимназия по Селско Стопанство
"Професор Иван Иванов", гр. Долни Дъбник;
 Подкрепа за Професионална Гимназия по Земеделие "Стефан
Цанов", гр. Кнежа;
 Подкрепа за Професионална Гимназия по Селско Стопанство "Др Едуард Хаскел", гр. Пордим;
 Подкрепа за Професионална Гимназия по Земеделско Стопанство
"Александър Стамболийски", с. Чомаковци, община Червен бряг;
 Подкрепа за Професионална Гимназия по Хранителни
Технологии "Юрий Гагарин", гр. Червен бряг;
Проекти
 Ключов проект: Рехабилитация и оборудване на Професионална
Гимназия по Селско Стопанство "Никола Йонков Вапцаров", гр.
Левски;

Подобряване на образователната среда и осигуряване на равен достъп до качествено
професионално обучение в ПГЗ „Стефан Цанов”-гр.Кнежа”

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 2: ИНВЕСТИЦИИ И ЗАЕТОСТ
Мярка 2.1: Инвентаризация на възможностите за изграждане на
индустриални зони
Проекти:
 Ключов проект: Проектиране и изграждане на индустриална зона
със съпътстваща инфраструктура в гр. Плевен.
 Ключов проект: Проектиране и изграждане на индустриални зони
със съпътстваща инфраструктура в градовете Червен бряг, Долна
Митрополия, Левски и Никопол.
 Ключов проект: Създаване на кадастрална карта за територията
на цялата област и изработване на Общи устройствени планове за
общините от областта;
 Ключов проект: Проектиране и изграждане на индустриална зона
със съпътстваща инфраструктура на площадка „АЕЦ - Белене” с
функции, съобразени с плана за управление на ПП „Персина”.

Високо ниво на изпълнение
Изработване на Общ устройствен план на община Долни Дъбник
Изработване на Общ устройствен план на община Кнежа
Изработване на Общ устройствен план на община Левски
Изработване на Общ устройствен план на община Долна Митрополия
Изработване на Общ устройствен план на община Плевен
Изработване на Общ устройствен план на община Червен бряг
Изработване на Общ устройствен план на община Гулянци
Изработване на Общ устройствен план на община Искър
Изработване на Общ устройствен план на община Никопол
Изработване на Общ устройствен план на община Пордим
Проект „Обща стратегия за устойчиво териториално развитие на трансграничния
регион Румъния-България“ – разработена е Регионална схема за пространствена

Мярка 2.2: Модернизиране на пристанищата по направлението на
коридор № 7 – Река Дунав:
Дейности
 Модернизиране на пристанище Сомовит;
 Модернизиране на пристанище Никопол;
Проекти
 Изграждане на пристанищен комплекс със зърнен терминал в с.
Байкал
Мярка 2.3: Подкрепа за внедряване на мерки за енергийна
ефективност на предприятията и стимулиране използването на
енергия от ВЕИ;
Дейности
 Осигуряване на стимули за МСП, които изпълняват мерки за
енергийна ефективност на производствата;
 Стимули за МСП, които въвеждат местни системи за добив и
използване на енергия от възобновяеми енергийни източници
(органичен отпадък, биогаз, геотермални източници и др.);
 Стимули за поставяне на мощности за добив на топлинна и
електро енергия от слънцето на покривите на стопански сгради и
съоръжения;
 Осигуряване на стимули за развитие на микро водноелектрически
централи;

Мярка 2.4: Осигуряване на стимули за подкрепа на предприятия и
реализация на инвестиционни намерения в преработващата и
хранително-вкусовата промишлености
Дейности
 Осигуряване на административни стимули;

развитие на област Плевен, Стратегия за териториално развитие на трансграничния
регион Румъния – България и препоръки за политики
Ниско ниво на изпълнение

Средно ниво на изпълнение

Община Белене
Приключен проект:
Въвеждане на енергоспестяващи технологии и подобряване на работна среда в
ЕНЕРКЕМИКАЛ ЕООД
Община Долни Дъбник
Приключен:
Инвестиционен проект за подобряване на енергийната ефективност на ЕТ
„НОВЕМА-ЦАНКО ЦАНЕВ“
Община Искър
В процес на изпълнение:
Енергийна ефективност в „МЛ-КОНСУЛТ-2009“ ЕООД
Община Червен бряг
В процес на изпълнение:
Повишаване на енергийната ефективност на "БИЛДИМЕКС ООД"
Енергийна ефективност в Девинци ООД
Високо ниво на изпълнение

Община Белене
В процес на изпълнение











Подкрепа за развитие на клъстери и браншови организации на
производители. Създаване на мрежа на територията на областта
от предприятия, работещи в тази сфера;
Подкрепа за защита на географски означения на характерни
регионални продукти;
Насърчаване потреблението на регионалните продукти;
Развитие на производства за уместно използване на отпадъчната
продукция от земеделието;
Работа в мрежа с организации, подкрепящи икономическото
развитие на национално, регионално и местно равнище;
Подкрепа за развитието на производства с по-висока добавена
стойност
Подкрепа за развитието на веригата на реализация на продуктите
от хранително-вкусовата промишленост
Подкрепа на предприемачеството в изостаналите райони на
областта (районите за целенасочена подкрепа);

Увеличаване на потенциала за конкурентно и ефективно производство чрез
модернизация на технологиите в „Енеркемикал“ ООД
Община Долна Митрополия
В процес на изпълнение:
Повишаване на капацитета на „ЕТА – ЖЕЛЕВА“ ЕООД
Развитие на управленския капацитет на "Новотика 95" АД чрез въвеждане на ERP
система за управление на бизнес процесите в предприятието
Община Долни Дъбник
Строителство са Цех за преработка на охлюви и Кланичен цех за преработка на
пилета и пуйки
Изграждане на Пункт за сушене и обработка на орехи и билки в с. Садовец
Община Искър
Приключен:
Повишаване на производствения капацитет в "МЛ-КОНСУЛТ-2009" ЕООД
В процес на изпълнение:
Утвърждаване на "Ово-бул" ЕООД като водещ производител на течни
пастьоризирани яйчни продукти на българския и европейския пазар
Община Кнежа:
Изграждане на складово стопанство към съществуващо предприятие и закупуване
инсталиране на ново оборудване за подобряване на производствения процес
„Олива“ АД
Подобряване достъпа до автосервизни услуги на населението от територията на
МИГ- Кнежа чрез модернизиране на автосервиз в гр. Кнежа
Подобряване на производствения капацитет във „ВЕМО 99” ООД
Внедряване на иновативен процес в Ел Стомана ООД
Повишаване на капацитета на Петком 2002 ООД
Повишаване на капацитета на предлаганите услуги на Телесат ООД
Община Червен бряг
Приключен:
Повишаване производителността в ЕТ Анатолий Иванов
Подобряване на производствения капацитет на ИТТ АВСТРИЯ - ПРОИЗВОДСТВО
ЕООД, гр. Червен бряг
В процес на изпълнение:
Повишаване на капацитета на "ЕТА - ЖЕЛЕВА" ЕООД

Мярка 2.5: Борба с безработицата и подобряване на пазара на труд
Дейности
 Разработване на интегрирани програми за групи заплашени от
социално изключване и осигуряване благоприятни условия за
инвалиди;
 Обучение на безработни за придобиване на ключови умения;
 Предлагане на институционална подкрепа за по-добро
взаимодействие между бизнеса и професионалните училища и
университетите с цел адаптиране на програмите им за обучение
към търсенето на пазара на труда;
 Фокусирани действия за борба с безработицата в най-тежко
засегнатите общини – Никопол, Гулянци и Искър, чрез
предлагане на финансови стимули за работодателите при
разкриване на работни места;
 Навлизане на младите хора на пазара на труда чрез въвеждане на
програма „първо работно място“, обучение на работното място,
учебни практики и други форми за придобиване на трудов опит;
 Провеждане на политика за непрекъснато обучение на всички
групи от населението – специално внимание на групите на 40-60 и
над 60 години;
 Популяризиране на възможностите, които предлага програмата
Леонардо да Винчи „Преквалификация на безработни в
алтернативни форми на бизнеса“.
 Насърчаване на географската мобилност на работната сила
посредством компенсации на разходите за транспорт, направени
от работодатели и наети лица от населени места, различни от
местата, в които работят;

Два инвестиционни проекта с издадени разрешения за строеж, който ще бъдат
въведени в експлоатация през 2017 год.:
1. „Производствена сграда на Палфингер Продукционстехник България” ЕООД гр. Червен бряг.
2. „Цех за интериорен текстил и склад”
Високо ниво на изпълнение
Областна администрация Плевен
Регионалната програма за заетост и обучение за 2016 г. и 2017 г. за Област Плевен
Община Белене
Регистриран проект:
Подобряване на системата на заетостта на територията на Община Белене чрез
разработването и внедряването на е-портал за трудово посредничество
Община Гулянци
Приключен проект:
Фирма за производство на обувки - Развитие на човешкия капитал и осигуряване на
заетост чрез стартиране на предприятие за производство на обувки
Разкриване на търговски обект тип "Топливо" - Стартиране и развитие на собствен
бизнес в сферата на търговията с обработен дървен материал, дърва за огрев,
кофражни дъски и др. от безработно лице, ползвало услугите по ОПРЧР
Обучения и заетост на младите хора
В изпълнение:
КАЧЕСТВО И ДОСТЪП ДО ЗАЕТОСТ - Проектът се реализира в с.Брест. Той
обхваща представители от целевата група на безработните и неактивни лица: от 30
до 54г.- 10 човека; лица с увреждания; лица на възраст над 54 г.; младежи до 29 г.
вкл.- 2-ма човека, лица с ниска степен на образование.
Община Долна Митрополия
В процес на изпълнение:
Нова надежда за безработните лица в провинцията – с. Подем – с фокус върху
безработни лица с ниска степен на образование, продължително безработни и
неактивни лица от етническите малцинства и безработни младежи до 29 год.вкл.
Обучения и заетост за младите хора – интеграция на безработни младежи до 29годишна възраст вкл., регистрирани в дирекции „Бюро по труда“ към Агенция по
заетостта, в заетост при работодател чрез осигуряване на обучения и субсидия за
продължителна заетост.
Участие в програма „Активиране на неактивните лица“
Участие в програма „Старт на кариерата”

Участие в Национална програма „Заетост и обучение за хора с трайни увреждания“
Участие в Програма „Помощ при пенсиониране“
Участие в Регионална програма за заетост 2016 г.
Приключен:
Обучения и заетост за младите хора – интеграция на безработни младежи до 29годишна възраст вкл., регистрирани в дирекции „Бюро по труда“ към Агенция по
заетостта, в заетост при работодател чрез осигуряване на обучения и субсидия за
продължителна заетост.
Община Долни Дъбник
Приключен:
Разкриване на магазин за хранителни стоки
Разкриване на салон за красота
В процес на изпълнение:
Обучение и заетост за неактивните младежи на община Долни Дъбник
Община Искър
В процес на изпълнение:
Разкриване на 20 нови рабoтни места в "Пелтина" ЕООД
Община Кнежа:
Създаване на салон за красота „СИЖА“
Разкриване на нова Автогазоснабдителна станция за пропан бутан
Изграждане на стрелбище за спортна стрелба
Оборудване на автосервиз към пункт за годишни технически прегледи на ЕТ
„ПРЕСИ-99-Николай Петровски“
Община Левски
Приключен
Иновативни подходи за стартиране на самостоятелна стопанска дейност и собствен
бизнес в община Левски
Активни младежи в община Левски
Община Плевен
Временна заетост на младежи с висше образование в общинската администрация
Осигуряване на временна трудова заетост на безработни лица за поддръжка на
общинска собственост
Поддържане и почистване на площи и терени - Разкрити временни работни места за
5 месеца за 28 безработни лица
Активиране и обучение на младежи на възраст до 29 години

Осигуряване на трудова заетост за безработни младежи с увреждания
Участие в НП Старт в кариерата
Участие в Регионална програма за заетост
Участие в НП „Активиране на неактивни лица”
Участие в НП „Помощ за пенсиониране”
Община Пордим
Участие в Регионална програма за заетост
Участие в НП „Помощ за пенсиониране”
Участие в НП за заетост и обучение на хора с трайни увреждания
Община Червен бряг
Участие в НП Старт в кариерата
Проект „Обучения и заетост за младите хора”
Участие в НП „Помощ за пенсиониране”
Участие в НП „Активиране на неактивни лица”
Участие в НП за заетост и обучение на хора с трайни увреждания
Участие в Регионална програма за заетост
В процес на изпълнение:
Разкриване на нови работни места в "Кремис 09" ЕООД
Активиране и осигуряване на заетост на младежи от Община Червен бряг

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 3: СВЪРЗАНОСТ
Мярка 3.1: Подобряване на транспортната инфраструктура
Дейности:
 Рехабилитация на пътища с ограничено регионално и местно
значение;
 Изграждане на мостове и съоръжения със свързващи функции.
Проекти:
 Ключов проект: Доизграждане на АМ „Хемус” в частта
преминаваща през територията на област Плевен
 Ключов проект: Рехабилитация на транспортната връзка ПлевенКнежа-Оряхово
o Рехабилитация на път ІІ-13, Бяла Слатина - Кнежа - Искър - Д.Дъбник,
км 89+728 – км 104+500

Високо ниво на изпълнение
Община Белене
Приключил:
Рехабилитация на общински пътища и частичен ремонт на читалищата на
територията на община Белене общински пътища в рамките на трансграничния
регион Калмацую, окръг Телеорман и Белене
Община Гулянци
Improving the transport infrastructure connectivity between Teleorman County end Pleven
District by rehabilitating the roads in Zaelele Commune end Guliantsy Municipality Рехабилитация на общински път PVN 1020, (ІІ-11) Гиген – Искър – Граница
община Гулянци и община Долна Митрополия - Славовица - ІІІ-3004 ОТ КМ 0+000
ДО КМ 4+990“
Община Долни Дъбник
Приключен:

o Рехабилитация на път ІІІ-306, Луковит - Червен бряг - Чомаковци Еница - Кнежа - Оряхово, км 9+715 - км 19+207 и км 35+946 - км 50+785
 Ключов проект: Доизграждането и модернизацията на
крайдунавския крайбрежен път от Видин до Силистра,
включително и изграждане на велосипедна алея
o Рехабилитация на път ІІ-11, Оряхово-Гиген-Брест-Гулянци-(ДебовоНикопол), км 154+100 - км 172+156 и км 196+147 - км 213+647
o Рехабилитация на път ІІ-52, Свищов - Деков - Бяла вода - Никопол, км
64+500 – км 102+724
 Ключов проект: Изграждане на източен обходен път на гр. Плевен
по направление на републикански път ІІ-35, Плевен - Ловеч с цел
осигуряване на транзитния автомобилен поток от и към
автомагистрала Хемус
Рехабилитация на път ІІІ-118, Гулянци - Подем - Д.Митрополия, км
0+000 - км 26+900
Рехабилитация на път ІІ-35, (Гара Бяла - о.п. Плевен) п.к. Гривица - о.п.
Ловеч - Троян - Кърнаре, км 13+600 - км 25+540
Рехабилитация на път ІІІ-1106, Гулянци - Шияково - Ленково Бръшляница - Коиловци, км 0+000 - км 18+742
Рехабилитация на път ІІІ-137, Кнежа - Гостиля - Ставерци, км 0+000 - км
20+030;
Рехабилитация на път І-3, Бяла - Ботевград, км 38+800 - км 134+600 ;
Рехабилитация на път ІІІ-303, Българене - Левски - Бутово - о.п.
Павликени, км 0+000 – км 19+208;
Рехабилитация на път ІІІ-3402, Славяново – Пордим – Вълчитрън –
граница с община Ловеч;
Рехабилитация на път ІІІ-3004, Рибен – Божурица – Опанец;
Рехабилитация на път ІІІ-305, Крушовица – Садовец – Дерманци – Торос
– Гложене – от км 2+900 до км 25+350;
Рехабилитация на път ІІІ-3005, Ясен – Търнене – Градина – Петърница –
Бъркач – Беглеж – Катунец – от км 9+280 до км 23+930
 Ключов проект: Рехабилитация на основната ж.п. линия Мездра –
Плевен – Горна Оряховица в участъка й на територията на
областта
 Електрифициране и рехабилитация на ж.п. клона Левски –
Свищов

Ремонт на общински пътища - Реконструкция на общински път РVN 1186 - Телиш Граница с Община Червен бряг - Садовец - ІV ЕТАП; ремонт на път PVN 2061 - /II13/ Долни Дъбник - /III-305/ - Градина /III-305/
Община Долна Митрополия
Рехабилитация на общинска пътна мрежа на PVN 1041,/III-118, Комарево - Долна
Митрополия/ - Подем - Рибен - ДЗС " 1 май" от км.0+750 до км.3+300, PVN 2046, /
III-118, Подем-Долна Митрополия/-Биволаре от км.0+000 до км.1+800, PVN
3044/III-118, Подем-Долна Митрополия/-Божурица-/PVN 1042/ от км.0+000 до
км.2+100 – ППР
Ремонт път № PVN 1045 с. Горна - Долна / ІІІ - 118 / Долна Митрополия - Горна
Митрополия / РVN 1047/.от км 0 + 000 до км 6 + 300
Реконструкция на други общински пътища
Община Кнежа
Рехабилитация на общински път PVN1091/II-13 (Кнежа-Искър) – с. Бреница (III1304) от км 0+000 до км 5+754, 78, общ. Кнежа
Община Левски
ТГС проект за свързване на TEN-T инфраструктура чрез по-добра връзка между
третостепенните възли Турну Мъгуреле и Левски за устойчиво развитие на района
Община Никопол
Ремонт на общински път: PVN1124/II-52, Никопол/-Драгаш войвода-ДЗС Георги
Димитров”
Община Пордим
Ремонт и реконструкция на общински пътища
Община Червен бряг
Приключен:
Ремонти и др. на пътища в община Червен бряг



Възстановяване на дейността на гражданско летище гр. Долна
Митрополия

Мярка 3.2: Подобряване на водоснабдяването и водостопанската
инфраструктура
Дейности
 Рехабилитация на водоснабдителните мрежи за ограничаване
загубите на вода;
 Осигуряване на нови източници за (изграждане на съоръжения за)
водоснабдяване на селищата с режим на водоползване и тези,
които ползват вода с отклонение в качеството;
 Въвеждане на система за оползотворяване на утайките от ПСОВ
на територията на областта в селското стопанство;
Проекти
 Ключов проект: Изграждане на хидровъзел “Черни Осъм” за
водоснабдяване на гр. Троян, гр. Ловеч и гр. Плевен;
 Изпълнение на Интегриран воден цикъл Плевен - Долна
Митрополия;
 Изпълнение на Интегриран воден цикъл на гр. Долни Дъбник;
 Подмяна на водопроводната мрежа в населените места на
територията на община Долна Митрополия.

Високо ниво на изпълнение
Създаване на ВиК асоциация чрез консолидиране на всички 11 общини, подписване
на договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и
съоръженията
Община Долни Дъбник
Приключен:
Реконструкция и подмяна на водопроводна мрежа на с. Петърница
Община Долна Митрополия
Изготвен проект „Реконструкция на водопроводна мрежа на с. Байкал, с. Брегаре, с.
Славовица и с. Ставерци”
Изготвен инвестиционен проект за обект: „Изграждане на нов водопровод за
допълнително водоснабдяване на гр.Тръстеник от съществуваща помпена станция
от местността "Ченгене сарай" в землището на с.Ореховица до напорен резервоар в
землището на гр.Тръстеник, община Долна Митрополия“
Община Кнежа:
Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водопроводна и канализационна
мрежа – първи етап и изграждане на ПСОВ-гр.Кнежа
Реконструкция на водопроводна мрежа в с. Еница и с. Лазарово, общ. Кнежа
Община Левски
Приключен:
Реконструкция на водопроводна мрежа на села Малчика, община Левски - 1 етап и 2
етап
Община Никопол
Рехабилитация на водоснабдителната мрежа и осигуряване на постоянно подаване
на питейна вода - Основен ремонт на плочест водосток в с.Асеново, Ремонт чешми
за водопой в с. Драгаш войвода
Община Плевен
В процес на изпълнение
Интегриран воден цикъл Плевен - Долна Митрополия - изграждане на ВиК мрежи
на Ясен, Буковлък, Д.Митрополия и Тръстеник - рехабилитация на главни и
второстепенни водопроводни клонове и сградни отклонения към мрежите
Община Пордим
Разширена и реконструирана ВиК мрежа

Мярка 3.3: Изграждане на канализация и пречиствателни
съоръжения
Проекти
 Изграждане на ПСОВ и довеждаща канализация за агломерациите
на градовете Плевен, Левски, Червен бряг, Кнежа, Никопол,
Белене, Долни Дъбник, Искър и Пордим

Мярка 3.4: Разширяване на обхвата на газоснабдителната мрежа в
областта
Дейности
 Включване на община Пордим в газоразпределителната система
на страната;
 Разширяване на газоснабдителната мрежа в селищата на
територията на областта;

Община Червен бряг
Приключен:
Подобряване и изграждане на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в гр.
Червен бряг
Високо ниво на изпълнение
Община Белене
Приключен проект:
Частично изграждане на канализационна мрежа с ПСОВ и рехабилитация на
съществуващата водопроводна мрежа град Белене
Община Левски
Приключен:
Изграждане на ПСОВ за над 10 000 екв.ж., реконструкция и доизграждане на
канализационна система в град Левски
Община Никопол
Аварийно изграждане на дренажна канализация за СОУ „Христо Ботев“, ул.
„Сливница“ и ул. „Ал. Стамболийски“ в гр. Никопол
Община Плевен
В процес на изпълнение
Интегриран воден цикъл Плевен - Долна Митрополия - Реконструкция,
рехабилитация и модернизация на обща ПСОВ – Плевен за група населени места от
общините Плевен и Д.Митрополия; изграждане на битова канализация с главни
клонове и второстепенни клонове и сградни отклонения; изграждане на нова
дъждовна канализация; изграждане на нова Канализационна помпена станция
(КПС) гр. Тръстеник и с. Ясен и канализационен колектор
Община Червен бряг
Приключен:
Подобряване и изграждане на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в гр.
Червен бряг
Ниско ниво на изпълнение
Община Червен бряг
Изграждане на газова инсталация в ЦНСТ, ЖК "Победа" № 2
Изграждане на газова инсталация в ОУ "Отец Паисий", с. Радомирци

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 4: ЗДРАВИ ЖИТЕЛИ
Мярка 4.1: Ремонт и оборудване на здравна инфраструктура –
болници
Дейности
 Подкрепа за МБАЛ Плевен;
 Подкрепа за СБАЛ по кардиология, гр. Плевен;
 Подкрепа за СБАЛ по акушерство и гинекология, гр. Плевен
 Подкрепа за МБАЛ “Кнежа” ЕООД - гр.Кнежа;
 Подкрепа за МБАЛ “Левски” ЕООД – в гр. Левски;
 Подкрепа за МБАЛ Червен бряг;
 Подкрепа за Специализирана болница по вътрешни болести за
долекуване, продължително лечение и рехабилитация – Искър"
ЕООД;
 Подкрепа за МБАЛ Никопол ЕООД и МЦ-1 Никопол ЕООД;
 Подкрепа за МБАЛ Белене ЕООД;
Проекти
 Изграждане на Медицински център – Долни Дъбник

Мярка 4.2: Подобряване на квалификацията на медицинските
специалисти
Дейности
 Развитие на партньорски мрежи със здравни институции от
Европа;
 Осигуряване на възможности на здравни специалисти за платени
квалификации и стажове в престижни медицински заведения в
България и Европа;

Високо ниво на изпълнение
Община Белене
Приключил:
Подобряване на енергийната ефективност в обществените сгради в гр. Белене и
намаляване на вредните емисии, генерирани от обществените сгради на територията
на общината – извършване на енергоспестяващи мерки за сградите на Медицински
център „Белмедик” и Многопрофилна болница за активно лечение
Община Долни Дъбник
Изготвен проект за преустройство на помещения, общинска собственост, за нуждите
на Здравен кабинет в с. Бъркач
Община Гулянци
Приключен проект:
Инсталация за слънчева енергия и термопомпа в МБАЛ – Гулянци
Община Кнежа
Подобряване достъпа до здравни услуги на населението, чрез разкриване на
амбулатория за първична дентална извънболнична помощ
„Здравето на природата е здраве за хората – изграждане и инсталиране на
Възобновяеми енергийни източници в Многопрофилна болница за активно лечениеКнежа” ЕООД
Община Левски
Привеждане на сгради на „МБАЛ – Левски” ЕООД гр. Левски в съответствие със
Закона за енергийната ефективност, статут на проекта – в етап на оценка
Община Никопол
Изграждане подход за инвалиди към Селска здравна служба в с. Новачене
Ремонт на Селска здравна служба в с. Дебово
Ниско ниво на изпълнение




Осигуряване на стипендии за медицински специалисти,
обучаващи се в Плевен;
Осигуряване на привлекателни условия за работа за
завършващите в Плевен медицински специалисти.

Мярка 4.3: Развитие на система от паркове за отдих
Проекти
 Ключов проект: „Кайлъка” – парк за отдих, спорт и развлечения.
Реализиране на комплекс от проекти съгласно Плана за
управление на Защитена местност „Кайлъка”. Опазване и
възстановяване на парковата зона като национален недвижим
обект на парковото и градинско изкуство. Изграждане на
информационно-посетителски център и развитие на базата за
атракции, отдих и спорт.
 Изграждане на Крайдунавски паркове в селищата по брега на р.
Дунав. (Крайдунавският парк е предвиден за изграждане на брега
на р. Дунав в регулацията на гр. Белене. В границите на
Крайдунавския парк се включват и посетителският център на
Природен парк „Персина”, както и Античната римска крепост
„Димум”.

Средно ниво на изпълнение

Мярка 4.4: Изграждане на система от обекти за масов и
професионален спорт в област Плевен
Дейности
 Развитие на спортната база за масов спорт на територията на
цялата област;
 Изготвяне на програми за развитие на детско-юношеския и
ученически спорт;
 Провеждане на кампании за повишаване на здравната култура на
населението на района
Проекти
 Ключов проект: Изграждане на система от обекти за масов и
професионален спорт в област Плевен;
 Изграждане на открит стадион в гр. Долни Дъбник;
 Изграждане на многофункционална спортна зала в гр. Плевен

Високо ниво на изпълнение

Областна администрация Плевен
Акция по залесяване на парк „Кайлъка“ в рамките на Седмицата на гората по
инициатива на Областния управител
Акции по почистване и облагородяване на парк „Кайлъка“
Община Белене
Приключен проект:
Устройство и управление на природен парк „Персина“

Община Белене
Преустройство на съществуващо помещение в едноетажна част от тренировъчна
зала за борба
Община Долна Митрополия
Реконструкция и обновяване на съществуващи стадиони в гр.Тръстеник, гр.Долна
Митрополия, с.Горна Митрополия и с.Комарево
Изграждане на спортна площадка в гр.Тръстеник
Подпомагане дейността на спортните клубове
Организация на спортни турнири
Община Кнежа
„Основен ремонт и осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания в спортна
зала „Гълъбин Боевски” гр.Кнежа”
Община Плевен
Изграждане на Многофункционална спортна зала в гр. Плевен

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 5: ИСТОРИЯ И КУЛТУРА
Мярка 5.1: Проучване на културното и историческо наследство
Дейности
 Теренни проучвания и провеждане на разкопки, свързани с
античното наследство на територията на област Плевен;
 Иницииране на проучвателни дейности за оценка на състоянието
и значимостта на историческите обекти.
Проекти
 Проучване на археологически разкопки край селата Телиш и
Садовец

Ниско ниво на изпълнение

Мярка 5.2: Експониране и популяризиране на наследството:
Дейности
 Развитие на преминаващия през областта Дунавски път (според
концепцията Културните коридори на Югоизточна Европа)
 Популяризиране на историческото значение на земите от областта
в национално-освободителните войни – битката при Никопол и
обсадата на Плевен;
 Разработване на туристически продукт за гр. Пордим – двата
музея, свързани с Руско-турската освободителна война и
намереното в района Вълчитрънско златно съкровище;
 Популяризиране на средновековното наследство на Никопол, като
последна столица на Търновското царство. Популяризиране на
ценни обекти – Шишманова крепост, църквата „Св. Св. Петър и
Павел”, както и на битката между кръстоносната армия на
Сигизмунд и султан Баязид;
 Развитие на поклонническия туризъм и популяризиране на
католическата църква „Рождение на Блажена Дева Мария” –
светилище на Блажен Епископ Евгений Босилков – първия
българин обявен за блажен от Папа Йоан Павел ІІ;
 Формиране и представяне на „Пътища на виното” в областта, при
активно взаимодействие между общините, бизнеса,
производители на вино, енолози и туристическия бранш;
 Съхранение и социализация на археологически обекти „Атпотеа“
– с.Рибен и Антично селище „Палациум“ – с.Байкал;
 Популяризиране на етнографските културни традиции;

Високо ниво на изпълнение

Община Долна Митрополия
Приключен:
Археологически разкопки на обект „Крайпътна антична станция с кастел Ад Путеа”
в землището на с. Рибен

Разработен инвестиционен проект: „Римското наследство на Мизия и Дакия Траяна
– общите културни ценности на България и Румъния в подкрепа на социалното и
икономическо развитие по Долен Дунав“
Община Белене
Приключен проект:
Димум – античната митница на Мизия - развитие на интегриран,
конкурентоспособен и специфичен туристически продукт, който чрез увеличено
туристическо търсене допринася за устойчиво местно и регионално развитие и
повишаване качеството на живот в региона
Община Никопол
ТГС проект “Мостовете на времето: Интегриран подход за подобряване на
устойчивото използване на трансграничното културно наследство в Никопол и
Турну Мъгуреле“
Община Плевен
Приключен:
Комплексен проект за развитие на устойчив туризъм в регион Плевен - Засилване
туристическия потенциал на региона за осигуряване на устойчив икономически
растеж, чрез развитие на конкурентноспособни туристически продукти, на основата
на подобряване и разнообразяване на наличните природни и културно-исторически
атракции - Реновиране на Панорама „Плевенска епопея 1877” в „Скобелев парк,
Благоустрояване на околното пространство на късноантична крепост „Сторгозия” в
местност „Кайлъка”, Ремонт и реставрация на исторически мост и паметник на
победата
Община Червен бряг



Открояване на непознати исторически обекти и поставянето им
под юридическа защита (регистриране като културна ценност);
 Въвеждане на регламенти за управление на културното
наследство, определящи допустимите функции и рекламни
дейности;
 Използване на информационните технологии за популяризиране
на наследството
Проекти
 Ключов проект: Създаване на трансгранична туристическа
дестинация „Римският път на император Траян, включително
реставрация, консервация и възстановяване на Археологически
резерват “Улпия Ескус”: Изготвяне на план за опазване и
управление на Археологическия резерват. Социализиране на
“Улпия Ескус” чрез подобряване на комуникационния достъп,
изграждане на информационен посетителски център и съвременна
музейна експозиция. Осигуряване на непрекъснат процес на
реставрация и консервация на културните ценности

Приключен:
„Магията на долината на Панега“ - Маркетинг на туристическа дестинация
Луковит-Ябланица-Червен бряг
Одобрен проект за археологически резерват „Улпия Ескус“ - дейности по
реставрация, консервация и възстановяване

Мярка 5.3: Изграждане на туристическа инфраструктура
Дейности
 Изграждане на Дунавска вело алея на територията на областта;
 Физическо възстановяване, консервация, реставрация и
реновиране на културните ценности, в съответствие с
утвърдените международни и национални принципи;

Ниско ниво на изпълнение

Мярка 5.4: Подобряване, обновяване и модернизиране на културната
инфраструктура
Дейности
 Развитие на центрове за съвременни културни дейности на
територията на областта;
 Подобряване на сградния фонд и оборудването на културните
институции;
 Подобряване на сградния фонд на читалищата;
 Осигуряване на свободен достъп до интернет в читалищата и
другите културни институции на територията на областта;
 Обогатяване на културния календар на областта
Проекти
 Организиране на Бешкови дни;

Високо ниво на изпълнение

Разработен инвестиционен проект „Подобряване на качеството на туристическите
атракции и развитие на екотуристически продукти по поречието на Долен Дунав“

Община Белене
Приключил:
Рехабилитация на общински пътища и частичен ремонт на читалищата на
територията на община Белене
Подобряване на енергийната ефективност – извършване на енергоспестяващи мерки
за Народно читалище „Христо Ботев – 1982”
Община Долни Дъбник
Приключен:
Ремонт покрив голям салон на Културен дом - гр. Долни Дъбник
Община Кнежа
Ремонт и подобряване на Културен център- НЧ ”Борба -1896”, гр.Кнежа



Популяризиране на парк „Ген. Лавров“ и историческото значение
на битките в района през Руско-турската освободителна война.

Община Никопол:
Приключил:
Ремонт на покрива на читалището в с. Жернов
В процес на изпълнение
Региони в растеж обновява Читалището в град Никопол
Община Червен бряг
В процес на изпълнение
Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на
"За обект комплекс за култура и изкуство", находящ се в гр. Червен бряг, ул.
"Търговска"
Ремонт читалище с. Чомаковци
Ремонт на туристически информационен център, находящ се в читалище с. Реселец

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 6: ПРИРОДА ЗА БЪДЕЩИТЕ ПОКОЛЕНИЯ
Мярка 6.1: Подобряване качеството на атмосферния въздух
Проекти
 Реализиране на проекта за интегриран градски транспорт на
Плевен – етап 2.
Дейности
 Насърчаване използването на ВЕИ на местно ниво за добив на
енергия за електричество и отопление / охлаждане на сградния
фонд на територията на областта

Средно ниво на изпълнение

Мярка 6.2: Предотвратяване на риска от наводнения от реките на
територията на областта

Високо ниво на изпълнение

Община Белене
Мониторинг на качеството на факторите на околната среда в трансграничната
област Олт – Белене - Внедряване на интегрирана система за мониторинг на водите;
4. Стартиране работа на станция за мониторинг на замърсяването на въздуха; 5.
Създаване на Трансграничен център за екологично образование
Община Плевен
В процес на изпълнение
Развитие на Интегриран градски транспорт на гр. Плевен

Дейности
 Оценка на риска и разработване на план за управлението му за
територията на областта;
 Предотвратяване на риска от наводнения от другите реките на
територията на областта;
 Проучване и обезопасяване на свлачища;
Проекти
 Предотвратяване на риска от наводнения от р. Дунав при
Никопол и Турну Мъгуреле;
 Отводняване на с.Садовец от високи подпочвени води;
 Изграждане на корекция на р. Петърнишка бара в с. Градина;
 Проектиране и изграждане на корекция на р. Садовска бара в с.
Садовец;
 Ограничаване на риска от наводнения на земеделски земи от р.
Дунав в землището на гр. Белене.

Мярка 6.3: Изграждане на регионални системи за управление на
отпадъците
Проекти
 Изграждане на система за управление на отпадъците в регион
Плевен;
 Изграждане на система за управление на отпадъците в регион
Левски;
 Изграждане на система за управление на отпадъците в регион
Луковит-Червен бряг.

Областна администрация Плевен
Междуведомствена комисия обследва техническото и експлоатационно състояние
на язовирните стени и съоръженията към тях на територията на Област Плевен
Междуведомствена комисия за обследване техническото и експлоатационното
състояние и аварийно планиране на водните обекти на територията на област
Плевен
Теренни проверки на засегнати земеделски площи, отводнителни канали, състояние
на водоеми, срещи със земеделски производители относно проблем с високи
подпочвени води, залели земеделски земи в общини Левски и Гулянци
Програма за планово почистване на речни участници с критично намалена
проводимост и брегова ерозия извън урбанизираните територии на област Плевен за
2016г.
Програма за превантивни дейности на речни участници с критично намалена
проводимост и брегова ерозия извън урбанизираните територии на област Плевен за
2016г.
Община Никопол
Укрепване на скат на ул.”Странджа” в гр.Никопол
Община Пордим
Приключен:
Почистване на отводнително дере през регулацията на с. Тотлебен, община Пордим
Високо ниво на изпълнение
Изграждане на регионална система за отпадъци в регион Плевен с партньори
община Гулянци, Долни Дъбник, Долна Митрополия, Искър и Пордим
Община Левски
През 2016г. стартира Регионалната система за управление на отпадъците –
Санадиново
Община Луковит
Приключен:
Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Луковит
Община Никопол
Приключен:
Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Никопол
(Левски)
Община Плевен
Приключен:

Мярка 6.4: Развитие на интегрирана система за оползотворяване и
повторно използване на отпадъците
Дейности
 Изграждане на сепараторни площадки за третиране на отпадъци;
 Изграждане на регионални / местни центрове за рециклиране на
строителни отпадъци;
 Изграждане на системи за компостиране на биологични отпадъци.
Проекти
 Закриване на общинското депо за неопасни отпадъци в
землището на гр. Долни Дъбник;
 Изграждане на център за компостиране на отпадъци на
територията на Община Долни Дъбник.

Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Плевен
Средно ниво на изпълнение
Община Долна Митрополия
Почистване на локални замърсявания в следствие на формирани нерегламентирани
сметища от битови отпадъци.
Община Кнежа
Закриване и рекултивация на общинско депо за твърди битови и неопасни отпадъци
в гр.Кнежа

Мярка 6.5: Превенция на риска
Дейности
 Проучване и стабилизиране на свлачища;
 Създаване и непрекъсната актуализация на база данни за рискови
зони, замърсени участъци и участъци, използвани за
съхранението на опасни вещества;
 Подпомагане на дейностите за борба с горските, полските пожари
и пожарите в населените места, вкл. доставка на необходимо
оборудване.
Проекти
 Изпълнение на строителни дейности по терасиране и
обезопасяване на свлачище в с. Горни Дъбник.

Ниско ниво на изпълнение

Мярка 6.6: Съхраняване и популяризиране на биологичното
разнообразие
Дейности
 Залесяване на неземеделски и пустеещи земи с местни дървесни
видове;
 Предоставяне на стимули за граждански инициативи за опазване
на природата;

Високо ниво на изпълнение

Община Плевен
Устойчиво управление на горите и опазване на околната среда, чрез създаване на
система за ранно откриване на горски пожари, видеонаблюдение и оповестяване

План за управление на ЗМ „Кайлъка”и ПЗ „Пещера Разбитица”
Община Белене
В процес на изпълнение:
LENA – Local Economy and Nature Conservation in The Danube Region
Община Долна Митрополия



Финансова подкрепа за проучване и опазване на биологичното
разнообразие в областта;
 Изграждане и популяризиране на еко маршрути, вело маршрути и
еко пътеки;
Проекти
 Изграждане на екопътека „Студенец“;
 Изграждане на орнитологичен център „Горни Дъбник“;

Приключен:
Първоначално залесяване на неземеделски земи на територията на община Долна
Митрополия - в землището на Биволаре, Долна Митрополия, Ореховица, Тръстеник
Презалесяване в местността "Коридорите"
Община Левски:
Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие в защитена зона Обнова Карамандол, BG0000239
Община Никопол
Залесяване и поддържане на неземеделски земи на територията на община Никопол

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 7: ОБСЛУЖВАНЕ И УРБАНИЗИРАНА СРЕДА

Мярка 7.1: Продължаване на реформата в областта на
социалните услуги

Високо ниво на изпълнение

Дейности
 Реконструкция и изграждане на инфраструктура за нуждите на
социалните услуги;
 Развитие и обогатяване на системата от предоставяни в
общността социални услуги;
 Осигуряване на подкрепа за дейността на социални предприятия;
 Реконструкция на съществуващи и изграждане на нови домове за
възрастни хора.

Разработена и приета Областна стратегия за развитие на социалните услуги 20162020 - секторна политика в област Плевен
Община Белене
В процес на изпълнение:
Осигуряване на топъл обяд в община Белене
Алтернатива за равноправен и независим живот - предоставени социални услуги:
личен асистент на 27 потребителя и домашен помощник на 40 потребителя
Приключени:
Осигуряване на топъл обяд в община Белене
Община Гулянци
В процес на изпълнение:
Топъл обяд в Община Гулянци 2016
ДА СБЪДНЕМ МЕЧТИТЕ СИ - подпомагане на 132 УЧЕНИЦИ от I до IX клас от
средищно средно образователно училище от Община Гулянци с преобладаващ брой
деца от ромския етнос, при изграждането им като пълноценни граждани за успешна
социална и трудова реализация.
Приключен:
Осигуряване на топъл обяд в община Гулянци
Община Долна Митрополия
В процес на изпълнение:

Проекти
 Изграждане на Център за обществена подкрепа и Център за
социална рехабилитация и интеграция на територията на Община
Долни Дъбник

Подкрепа на дейността на Звено за предоставяне на интегрирана социална услуга в
общността и в домашна среда в община Долна Митрополия – 2 проекта
Предоставяне на топъл обяд на нуждаещи се в община Долна Митрополия
Приеми ме 2015 - Предоставяне на услугата приемна грижа
Ремонт и обновяване на специализираните социални заведения
Център за обществена подкрепа
Приключени:
Подкрепа за достоен живот
Нови възможности за грижа
Заедно за по-добро бъдеще
Да подадем ръка - Създаване на "Звено за услуги в домашна среда", предоставящо
три типа почасови услуги в домашна среда
Община Долни Дъбник
В процес на изпълнение:
Грижа за децата на община Долни Дъбник
Център за почасово предоставяне на услуги в домашна среда в община Долни
Дъбник
Приключени:
Звено за услуги в домашна среда в община Долни Дъбник
Изграждане на Защитено жилище „Св. Иван Рилски” – село Садовец
Община Искър
В процес на изпълнение:
Проект "ПРИЯТЕЛИ" предлага иновативен модел за работа в мултикултурна среда
в Община Искър с деца в неравносотойно положение от 3 до 6 г. и техните родители
Грижи за достоен живот
Осигуряване на топъл обяд в община Искър
Приключени:
Грижи за достоен живот
Осигуряване на топъл обяд в община Искър
Община Кнежа
Дневен център за възрастни хора – преустройство на училище „Кнежица“ – Стара
гимназия, гр. Кнежа
„Разкриване на услугата „Обществена трапезария” за лица в неравностойно
положение в Община Кнежа“

Осигуряване на интегрирани социални услуги за деца и родители от уязвими групи
в Община Кнежа
Нови възможности за грижа
Осигуряване на топъл обяд в Община Кнежа
Подобряване качеството на живот на хората от уязвимите групи в Община Кнежа,
чрез предоставяне на комплексни социални услуги в домашна среда
Осигуряване на интегрирани социални услуги за деца и родители в община Кнежа
Изпълнение на мерки за енергийна ефективност в обществена сграда в гр. Кнежа” –
общински комплекс за социални услуги
Община Левски
Приключен:
Подкрепа за независим живот
Заедно за социална интеграция
Осигуряване на ефективна социална инфраструктура в община Левски, чрез
изграждане на Център за настаняване от семеен тип, промяна на предназначението и
обновяване на сграда, предназначена за Център за социална рехабилитация и
интеграция
Подкрепа за достоен живот
Грижа в дома - предоставяне на услугите Социален асистент и Домашен помощник
Нови възможности за грижа
В процес на изпълнение:
Независим живот за гражданите на Левски
Община Никопол
В процес на изпълнение
Можем да дадем повече
Осигуряване на топъл обяд в Община Никопол
С малки стъпки към успешен старт
Активна грижа чрез социална подкрепа
Приключени:
Звено за социални услуги към Домашен социален патронаж
Подкрепа за достоен живот
И АЗ ИМАМ СЕМЕЙСТВО
Осигуряване на топъл обяд в община Никопол
Община Плевен
Приключени:

Разширяване на мрежата от резидентни социални услуги в общността за деца в риск
(изграждане на 6 центъра за настаняване, от семеен тип, за деца изведени от
специализирани институции)
Подкрепа за равни възможности
Предоставяне на социални услуги в общността в 6 центъра за настаняване от семеен
тип за деца и младежи, изведени от специализирани институции
Разкриване на Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в
общността или в домашна среда
Оборудване и обзавеждане след основен ремонт на сградата на Центъра за социална
рехабилитация и интеграция за деца с увреждания
В процес на изпълнение
Продължаване дейността на Регионален център за ранна интервенция на
уврежданията – Плевен
Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в ДФСГ
„Интелект“- Плевен
Букварче, бъди ми другарче
Община Пордим
Приключен:
Звено за услуги в домашна среда
Разкриване на обществена трапезария
Община Червен бряг
Приключен:
Звено за услуги в домашна среда в Община Червен бряг
Въвеждане на иновативен модел на общинско социално предприятие – стъпка към
интеграция на уязвимите групи в община Червен бряг
Това е моята къща
В процес на изпълнение:
Достоен и независим живот в общността
Осигуряване на топъл обяд на лица и семейства от община Червен бряг
Заедно можем да постигнем мечтите си
Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в
общинска сграда "Социална служба" на територията на гр. Червен бряг
Ремонт помещение за ЦСРИ в ДКЦ
Вътрешен ремонт на комплекс за обществено обслужване в гр. Койнаре
Ремонт ЦНСТ и др.

Мярка 7.2: Установяване и финансиране на местни
партньорски инициативи между трите сектора

Високо ниво на изпълнение

Дейности
 Финансиране на стратегии за местно развитие на (МИГ);
 Организиране на регионални бизнес форуми и срещи между
НПО, бизнес и общинска администрация;

Областният управител на област Плевен домакин на работна среща между
производители на руска техника и земеделски производители и търговци на
селскостопанска техника от Област Плевен и съседните региони; Среща с
делегация от Южна Кория – представяне на инвестиционни планове на компания
Азия инвест; Среща с Посланика на Украйна в България – сътрудничество в
областта на търговията, туризма и инвестициите
Община Белене
Водени от общностите местно развитие - Популяризиране процеса на разработка на
стратегията; Обучение на екипа на МИГ, в т.ч. представители на партньорите и
местни лидери; Проучване и анализ на територията
Община Гулянци
Приключени:
Извършване и финансиране на подготвителни дейности за учредяване на Местна
инициативна група на територията на общината и разработване на Стратегия за
местно развитие, съгласно ПРСР 2014-2020.
Община Долни Дъбник:
Приключен:
Местна инициативна група Долна Митрополия - Долни Дъбник - разработена
Стратегия за местно развитие
Община Кнежа
Проект, изпълняван от Сдружение с нестопанска цел „МИГ Кнежа“ с цел
извършване на проучвания и анализи, обсъждания и информации за изготвяне на
Стратегия за местно развитие, след одобрението на която на територията на Община
Кнежа отново ще функционира местна инициативна група

Мярка 7.3: Засилване ролята на НПО и стимулиране
гражданското участие в управлението

Ниско ниво на изпълнение

Дейности
 Финансова подкрепа за осигуряване работата на местни активни
НПО;

Мярка 7.4: Подобряване административното управление на
областта

Високо ниво на изпълнение

Проекти

Проект „Компетентна и ефективна Областна администрация Плевен”



Ключов проект: Изготвяне на Интегрирани планове за градско
възстановяване и развитие за градовете Никопол и Червен бряг
(ИПГВР).
Дейности
 Облекчаване на административната тежест за МСП;
 Предлагане на пакет онлайн административни услуги;

Община Белене
Приключени:
Община Белене с нов темп в новия програмен период - Подобряване работата и
ефективността на общинската администрация чрез повишаване на квалификацията и
професионалната компетентност на служителите в Община Белене чрез обучения
Община Гулянци
Приключени:
Повишаване на ефективността и организацията на работа на община Гулянци
Компетентна и ефективна администрация
Община Долна Митрополия
Приключени:
Създаване на условия и предпоставки за добро управление на територия на община
Долна митрополия - Подобряване достъпа на местното население до публични
услуги
Повишаване на квалификацията на служителите в община Долна Митрополия
Подобряване на процеса на разработване и прилагане на общински политики в
община Долна Митрополия
Община Долни Дъбник
Приключени:
Последващо укрепване на капацитета на администрацията на Община Долни
Дъбник чрез обучение в личностни и професионални компетенции
Подобряване на процеса на създаване и провеждане на политики от община Долни
Дъбник
Община Искър
Приключен:
Създаване на условия за разработване и прилагане на ефективни и ефикасни
политики за устойчиво развитие на община Искър
Оптимизиране на организационната структура и работните процеси на
администрацията в община Искър
Община Кнежа
Повишаване на квалификацията на служителите в община Кнежа чрез
специализирани обучения
Община Левски
Приключен:
Подобряване процесите по стратегическо планиране и механизмите за неговото
наблюдение и контрол в община Левски

Подобряване на административния капацитет и ефективността на общинска
администрация
Компетентни служители и модерна администрация в Община Левски
Община Никопол
Приключен:
Усъвършенстване и укрепване на административния капацитет на Община Никопол
Общинска администрация Никопол – “ЗА” ефективна структура и управление
Политики за пълноценно европейско развитие на Община Никопол
Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град
Никопол
В процес на изпълнение:
Региони в растеж подобрява административния капацитет на Община Никопол
Община Плевен
Приключен:
Изготвяне на интегриран план за градско възстановяване и развитие на Плевен
Изграждане на областен информационен център Плевен
Подобряване ефективността и функционалността на общинска администрация
Плевен
Повече знания за по-качествено административно обслужване
Създаване на проектна готовност за участие по Оперативна програма „Региони в
растеж” през програмния период 2014-2020 г.
Оптимизиране на общинските политики и практики за местно и регионално
развитие с участие на всички заинтересовани страни
Компетентна и ефективна администрация на община Плевен
В процес на изпълнение
Продължаване функционирането на Областен информационен център - Плевен, като
част от Националната мрежа от 27 областни информационни центрове
Бюджетна линия за община Плевен – бенефициент по приоритетна ос 1 на ОПРР
2014-2020 - Обезпечаване на дейностите на общината по управление и изпълнение
на Инвестиционната програма на град Плевен за периода до 2023 г. и функциите,
които изпълнява общината в качеството си на междинно звено по Приоритетна ос 1
„Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в
растеж” 2014-2020 г.
Община Пордим
Приключен:
Компетентна и ефективна общинска администрация Пордим

Мярка 7.5: Подобряване на градската среда
Дейности
 Подобряване на енергийната ефективност на жилищния сектор;
 Реконструкция на централната градска част на общинските
центрове, включваща пешеходни зони и пространства;
 Подобряване състоянието на озеленените пространства, детски и
спортни площадки в селищата;
 Изграждане и подменяне на улично осветление;
 Рехабилитация на уличната мрежа;
 Рехабилитация на инженерната инфраструктура.

Подобряване на процеса на разработване и прилагане на политики в партньорство и
координация със заинтересованите страни в община Пордим
Да не изоставяме нито едно дете – разкриване на иновативни резидентни и
съпътстващи услуги в община Пордим
В процес на изпълнение:
Насърчаване на социалното включване на лица в неравностойно положение и с
невъзможност за самообслужване в община Пордим
Осигуряване на топъл обяд в община Пордим
Закупуване на оборудване и обзавеждане за разкриване на Обществена трапезария в
село Тотлебен
Община Червен бряг
Приключен:
Подобряване ефективността на общинските администрации в общините Червен
бряг, Луковит и Ябланица, чрез стимулиране на организационното развитие на
административните структури
Повишаване на административния капацитет на служителите в Община Червен Бряг
Оптимизиране на процеса на успешно прилагане на общински политики чрез
въвеждане на правила за мониторинг, контрол и последваща оценка
Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие II
В процес на изпълнение:
Повишаване административния капацитет на служителите от Община Червен бряг
за успешно изпълнение на проекти, финансирани по Приоритетна ос 2 „Подкрепа за
енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ на ОПРР 20142020 г.
Високо ниво на изпълнение
Община Белене
Приключил:
Подобряване на средата за живот в община Белене - изграждане на тротоари и
междублокови площадни пространства, основен ремонт на улици
Община Гулянци
Приключени:
Подмяна на дограма в ОУ„Христо Ботев”, находящо се в УПИ IX-557, кв. 58, с.
Милковица
Община Долна Митрополия
В процес на изпълнение

Обновяване на обект: „Жилищен блок, гр. Долна Митрополия, ул. „Св. Св. Кирил и
Методий“ № 66
Ремонт на ЦДГ „Слънце“ с. Ореховица – внедряване на мерки за енергийна
ефективност
Ремонт на уличната мрежа в община Долна Митрополия
Закупуване и монтиране на автобусна спирка с.Горна Митрополия
Ремонт, подобряване на материалната база и оборудването на административни
сгради
Ремонт, подобряване на материалната база и оборудването в училища, детски
градини и ясли в общината
Ремонт за подобряване на енергийната ефективност на общински сгради в с.Горна
Митрополия, гр.Долна Митрополия, гр.Тръстеник – ППР
Опазване и поддържане на зелената система в общината като цяло, големите и
малките паркове в общината
Община Долни Дъбник
Приключени:
Възстановяване подпорна стена по ул. Георги Димитров в с. Петърница
Възстановяване подпорна стена по ул. София в с.Петърница
Ремонт на улични настилки в село Петърница и село Садовец
Организация и безопасност на движението по улиците на територията на Община
Долни Дъбник
Прилагане на мерки за енергийна ефективност в сградите на НУ „Св. Св. Кирил и
Методий” – сгради 1 и 2 – гр. Долни Дъбник
Прилагане на мерки за енергийна ефективност в сградата на ОУ „Св. Св. Кирил и
Методий” – с. Горни Дъбник
Вътрешен ремонт в сградите на НУ „Св.Св.Кирил и Методий“ - гр. Долни Дъбниксграда 1
Допълнителни ремонтни работи в сградата на ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“ – с.
Горни Дъбник
Прилагане на мерки за енергийна ефективност в административна сградата – Клуб
на пенсионера в Садовец
Допълнителни ремонтни работи в административна сграда - Клуб на пенсионера в
Садовец
Изграждане на детски площадки в селата Градина, Горни Дъбник и Крушовица
Изготвяне на проекти за прилагане на мерки за енергийна ефективност в сгради
общинска собственост, финансирани от НДЕФ

Община Искър
Асфалтирана улици със средства от Общинския бюджет в гр. Искър, с. Долни
Луковит, с. Староселци и с. Писарово
Община Кнежа
Асфалтирани улици гр. Кнежа: ул. „Панайот Хитов“ в отсечката от ул. „Отец
Паисий“ до ул. „Райко Даскалов“, ул. „Криволак”, в отсечката от ул. „Огнян
Михайлов” до ул. „Христо Ботев”, ул. „Огоста“, ул. „Мадара“ е бетонирана и с
подменен водопровод, бетонова настилка е положена на ул. „Струма“.
с.Бреница – асфалтирани - ул. „Гоце Делчев“, кръстовище между ул. „Арда”, ул.
„Стефан Кратунски” и ул. „Кънчо Пешунов”
с.Еница – асфалтирана ул. „9-ти септември“
„Облагородяване и залесяване на зелена площ, създаване на зона за отдих и
обособяване на детска площадка в ромски квартал в град Кнежа”
„Обособяване на зона за отдих, спорт и игра в квартал Вапцаров, град Кнежа”
„Рехабилитация на зелени площи и напояване централен парк гр. Кнежа“
Реконструкция на площадни пространства и тротоари в с.Бреница и с.Еница
Основен ремонт, обзавеждане и оборудване на Основно училище „Христо Ботев“ –
с. Бреница
Рехабилитация на площадки за игра в гр.Кнежа и с.Лазарово
Основен ремонт и обновяване на православен храм „Св.Архангел Михаил”
с.Лазарово
Подобряване енергийната ефективност на административната сграда на Община
Кнежа
Община Левски
Подобряване на образователната инфраструктура в община Левски
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
Обновяване на жилищни блокове по Национална програма за енергийна
ефективност на многофамилни жилищни сгради
Ремонтирана и реконструирана улична настилка в гр. Левски, с. Обнова, с.
Българене, с. Аспарухово, с. Козар Белене, с. Трънчовица
Община Никопол
Обновяване на сградния фонд и оборудването на училищата от общината
Рехабилитация на улици, тротоари, автоспирки и др. в гр. Никопол и селата от
общината

В процес на изпълнение:
Региони в растеж обновява Полицията в град Никопол
Региони в растеж обновява Общинска администрация Никопол
Региони в растеж обновява домовете в град Никопол
Региони в растеж обновява жилищата в град Никопол
Община Плевен
Приключени:
Обновяване и модернизация на физическата среда, чрез реконструкция на
централната пешеходна зона на град Плевен
Облагородяване на част от територията на населени места:
Проект Зелен рай в центъра на село Върбица
Проект Създаване на кът за отдих и спорт в с. Бръшляница
Проект Природа и здраве - ръка за ръка в с. Гривица
Екологична среда за учениците в ОУ Васил Левски, с. Беглеж
Обичам природата - и аз участвам – екологични инициативи в ОУ Христо Ботев, с.
Пелишат
В процес на изпълнение
Осигуряване на устойчива градска среда на Плевен
Община Пордим
Приключен:
Внедряване на мерки за енергийна ефективност в образователна инфраструктура в
община Пордим
Рехабилитация на улични мрежи и тротоари
Ремонт на площадни пространства и административни сгради
Обичам природата – и аз участвам в изграждане на зона за отдих и почивка в с.
Вълчитрън
Община Червен бряг
В процес на изпълнение:
Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в
сградата на районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” –
Червен бряг
Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в
многофамилни жилищни сгради на територията на град Червен бряг

Мярка 7.6: Реализиране на партньорски проекти
Дейности
 Институционална подкрепа за партньорски проекти между
общини;
 Формиране на партньорства за местно развитие между местната
власт, бизнеса и неправителствения сектор в общини със сродни
характеристики;
 Осигуряване на достъпни обществени услуги за гражданите чрез
използване на възможности за ПЧП;
 Концесиониране на някои обекти на спорта и културата с оглед
предлагане на по-добри и по-достъпни възможности за
гражданите;
 Реализация на устойчиви партньорски инициативи по р. Дунав и с
други региони в Европа.

Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на
многофамилни жилищни сгради, строени по индустриален способ на територията на
гр. Червен бряг
Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на
масивни многофамилни жилищни сгради на територията на гр. Червен бряг
Ремонт на административни сгради в населените места
Ремонт на улици, тротоарни настилки в населени места
Ниско ниво на изпълнение

