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ГОДИШЕН ДОКЛАД
за наблюдението на изпълнението на Общинския план за
развитие на община Брусарци 2007 – 2013 г.
(Изготвен на основание Закона за регионално развитие и във връзка с чл. 91, ал.4 от ППЗРР)
(Приет с Решение № 162 от Протокол 22/28.03.2013г. на Общински Съвет Брусарци)

Общинският план за развитие на община Брусарци е основен
документ, разработен в изпълнение на разпорадбите на Закона за
регионално развитие и приет от Общински съвет Брусарци с Решение
№ 93/23.03.2005 г. При съставянето му са спазени методическите
указания
на
Министерството
на
регионалното
развитие
и
благоустройството, относно обемът и съдържанието.
Докладът е изготвен за 2012 г. във формата и изискванията на
чл. 91, ал. 8 от ППЗРР и съдържа:
1. Общи условия за изпълнение на Общинския план за
развитие (ОПР) и в частност промените в социално-икономическите
условия в общината.
2. Постигнат напредък по изпълнението на целите и
приоритетите от ОПР.
3. Заключения и предложения за подобряване на резултатите
от наблюдението.
1. Общи условия за изпълнение на общинския план за
развитие и в частност промените в социално икономическите
условия в Община Брусарци
Община БРУСАРЦИ е съставна и малка част от националната
територия и е необходимо да се развива в съответствие както с
Областната стратегия така и с Националната стратегия за регионално
развитие не само в краткосрочен, но и в дългосрочен план. Той трябва
да се осъществява последователно, изпълнявайки набелязаните
приоритети и цели, в които са концентрирани мерките за общинско
развитие.
Общинският
план
е
разработен
в
съответствие
с
предвижданията за същият планов период на Областната стратегия за
развитие на Област Монтана, План за развитие на Северозападния
регион, Националната стратегическа референтна рамка, Оперативна
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програма "Регионално развитие", Оперативна програма "Околна среда",
Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", Оперативна
програма "Развитие на конкурентноспособността на българската
икономика", Оперативна програма "Административен капацитет",
Национален стратегически план за развитие на земеделието и селските
райони, Програмите за тяхното реализиране, както и с
регламентите на Европейския съюз (ЕС), относно структурните
фондове и Кохезионния фонд.
Стратегическите приоритети на община Брусарци са
насочени към постигане на:
Динамична
и
конкурентноспособна
икономика
отговаряща на европейските стандарти;
Развитие на селското стопанство и преработка на
селскостопанската продукция
Модернизацията на инфраструктурата на общината;
Развитие
на
човешките
ресурси
и
повишаване
жизненият стандарт на населението;
Популяризиране на културно-историческото наследство;
Подобряване на екологичното състояние и опазване на
околната
среда
укрепване
и
усъвършенстване
на
институционалния капацитет
Общинският план за развитие на община Брусарци съдържа:
анализ на икономическото и социалното развитие на
общината;
анализ на силни и слаби страни, предимства и заплахи;
визия, приоритети, специфични цели и мерки за развитие
на общината;
индикативна финансова таблица, обобщаваща възможните
ресурси за реализация на дейностите и проекти;
реда и начина за осигуряване на информация и публичност;
мониторинг и контрол на изпълнението, оценка на
реализацията на плана.
Неотменима част от Плана за развитие е Индикативната
финансова таблица за реализация.
Планът на общината не е актуализиран. Той е отворена
система и през годините е допълван в зависимост от динамично
променящите се условия, при отчитане на местните потенциали и
ресурсови ограничения.
Визията, определена в Общинския план за развитие е
"Утвърждаване на община Брусарци като съвременен европейски
център, с добре развита местна инфраструктура, предлагащ продукти с
ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА
ОБЩИНА БРУСАРЦИ ЗА 2012 Г.

2

високо качество, възстановяване на традициите в областта на селското
стопанство и земеделието”.
Дългогодишният опит на страната ни да направи успешен
преход към нормално функциониращо пазарно стопанство се отрази
чувствително върху икономиката на Община Брусарци.
Местният трудов пазар се характеризира с висока безработица,
като равнището и е два пъти по-високо от това за страната. Тази
тенденция се наблюдава и за миналите периоди. Към 31.ХІІ.2012 г.
равнището на безработица за община Брусарци е 37,02 %. Абсолютния
брой на безработни е 600 човека, при икономически активно население
1837 човека за общината.
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Населението на община Брусарци постоянно намалява и подолу е представена диаграма по данни от НБД „Население” за
последните няколко години:
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Това се дължи на постоянното напускане на голяма част от
населението и отправяне към големите и развити административни
центрове в страната и чужбина.
Икономическото развитие на община Брусарци все още е
неблагоприятна в сравнение със средната за страната и останалите
региони в България.
Икономиката на общината е с промишлено-аграрна структура.
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Почти няма отрасли, които успешно да се адаптират към
непрекъснато променящите се нови икономически изисквания.
В изпълнение на определените Стратегически и специфични
цели по приоритетите, Кметът на Община Брусарци разработва
проекти и програми за привличане на външно финансиране, реализира
проекти с целево и бюджетно финансиране и др.
Национални
оперативни
програми
финансиране на проекти включени в ОПР

–

източник

на

Като член на ЕС България има възможност да ползва сериозен
финансов ресурс по линия на Европейските структурни фондове и
Кохезионния фонд. За тази цел се предоставят седем оперативни
програми за отделните ключови сектори, където по-подробно са
описани всички приоритети и операции, по които може да се
кандидатства за финансиране с конкретни проекти.
_ ОП „Развитие на конкурентността на българската икономика”;
_ ОП „Развитие на човешките ресурси”;
_ ОП „Регионално развитие”;
_ ОП „Околна среда”;
_ ОП „Транспорт”;
_ ОП „Административен капацитет”;
_ ОП „Техническа помощ”
2. Постигнат напредък по изпълнението на целите и
приоритетите от ОПР.
Успешните проекти на Общинския план за развитие спечелили
финансиране със средства, отпускани от Европейския съюз през 2012
г. и последващо изпълнение през следващите години са:
Проект „Подобряване на площадни пространства за отдих в
с. Василовци, с. Дондуково, с. Киселево, община Брусарци“ по ПРСР:
Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места"
Стойността на проекта е 1 460 060,84 лв.
Основната цел на проекта е: Да се подобрят условията за живот
и привлекателността в селските райони чрез подобряване на достъпа
до качествена инфраструктура.
През 2012 г. започна подготовката по изпълнението на найголемите 2 проекта, спечелени през 2011 г.
- Проект "Реконструкция вътрешна водопроводна мрежа и
външен довеждащ водопровод гр. Брусарци и Реконструкция
вътрешна водопроводна мрежа І ЕТАП и хидрофорна станция в с.
Крива бара" на стойност 5 529 998,64 лв. по ПРСР: Мярка 321
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„Основни услуги за икономиката и населението на селските
райони"
- Проект "Изграждане и укрепване на инфраструктура за
предотвратяване на наводнения и заливане на територия в
рамките на регулацията на с. Смирненски, община Брусарци,
област Монтана" на стойност 998 713,86 лв. по ОПРР към МРРБ Приоритетна ос 4 „Местно развитие и сътрудничество”; Операция 4.1
„Дребномащабни местни инвестиции”; Схема за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/4.1-04/2010 „Подкрепа
за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в 178
малки общини” Бюджетна линия: BG161PO001/4.1-04/2010
В началото на 2012 г. Община Брусарци разработи и
кандидатства с проект по Програма за Трансгранично сътрудничество
по ИПП България – Сърбия “Създаване на инфраструктура за
информационна
мрежа
по
отношение
на
електронните
административни услуги в общините Брусарци, Берковица
(България), Бабушница и Бела паланка (Сърбия)” на стойност 987
637 EUR. След приключване периода за оценяване на проектните
предложения, общината бе уведомена за отказ за финансиране.
Същата година бе внесен и проект за неотложни ремонтно
възстановителни работи на недвижим имот - Православен храм
"Св. Николай" с. Дондуково, общ. Брусарци към Междуведомствена
комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски Съвет, на
стойност 90 314,48 лв. С Протокол № 4 от 19.04.2012 г. на
Междуведомствената комисия, проекта е отложен за разглеждане на
следващи заседания на комисията.
През 2012 година читалищата на територията на Общината със
съдействието на община Брусарци, кандидатстваха с проекти пред
Министерството на Земеделието по ПРСР: Мярка 321 "Основни услуги
за населението и икономиката на селските райони"
Проектите, изпратени в ДФ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ОРА са в процес на
оценяване.
Модернизация на спортен център , ремонт и
подобряване на Културен дом - Народно читалище „Просвета1891 г.”гр. Брусарци – 588 271,65 лв.
Създаване на спортен център , ремонт и подобряване
на Народно читалище „Събуждане 1899 ” с. Василовци община
Брусарци - 596 715,47 лв.
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Създаване на спортен център, ремонт и подобряване на
Народно читалище „Христо Ботев 1929” с. Дондуково, община
Брусарци – 505 388,25 лв.
Със собствени и целеви средства през 2012 г. бяха реализирани
следните проекти:
Проектиране и ремонт на път варианта и пътно съоръжение
на 6 км + 700 от път 11216 – Смирненнски – Буковец – Белотинци при
с. Буковец са изразходвани 18 031 лв.
В тази насока все още има какво да се подобрява, тъй като в
региона качеството на пътната инфраструктура е в много лошо
състояние.
С целеви средства – 40 900 лв. е съфинансиран проекта
“Изграждане и укрепване на инфраструктура за предотвратяване
на наводнения и заливане на територия в рамките на регулацията
на с. Смирненски, Община Брусарци, Област Монтана”;
Със 17 300 лв. целеви средства е разработен проект за мост
в гр. Брусарци;
Собствени бюджетни средства бяха изразходвани за:
- Закупуване компютри в Община Брусарци – 1 011 лв.;
- Съфинансиране проект с. Смирненски – 9 035 лв.;
- Озеленяване и възстановяване зона за отдих с. Дъбова махала
– 1 032 лв.;
- За проект "Реконструкция вътрешна водопроводна мрежа и
външен довеждащ водопровод гр. Брусарци и Реконструкция
вътрешна водопроводна мрежа І ЕТАП и хидрофорна станция в с.
Крива бара" (ДДС) – 9 780 лв.;
- Закупени 2 броя микробуси – 19 000 лв.;
- Закупени ДМА за СОУ „Христо Ботев“ гр. Брусарци – 5 121 лв.;
- Закупени ДМА за ОУ „П. К. Яворов“ с. Крива бара – 1 580 лв.
През 2012 г. бяха подадени 3 проекта към МОСВ – ПУДООС на
стойност 29 366,98 лв. Одобрен и изпълнен бе Проект „Моето село –
китно и зелено“ с. Дъбова махала, община Брусарци. Със спечелената
сума от 9 680,86 лв. централната част на селото придоби нов облик.
Почистиха се замърсени площи. Поставиха се градински и улични
бордюри и тротоарни плочи. Засадиха се цветни композиции,
широколистни и иглолистни дървета и храсти. Оформена бе и зона за
отдих с поставени пейки и 4 броя кошчета.
ОДЗ „Синчец“ гр. Брусарци също спечели финансиране с
Проект „Да опазим чисто нашето родно място“ към МОСВ – ПУДООС на
стойност 5 000 лв.
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През 2012 г. окончателно приключи
Проектът “Улеснен
достъп и по-добро качество на административната услуга” на
Община Брусарци, на стойност – 531 516 лв., спечелен през 2009 г.
по
Оперативна
програма
«Административен
капацитет»
Приоритетна ос ІІІ: „Качествено административно обслужване и
развитие на електронното управление”
подприоритет
3.1 –
“Подобряване на обслужването за гражданите и бизнеса, в това число
чрез развитие на електронното управление”.
През последните години за регистрираните безработни на
територията на община Брусарци голямо значение имат програмите на
Министерството на труда и социалната политика. Наетите лица за
осъществяване на различни дейности по програмите са с временен
характер и проблема безработица се решава частично. Този начин не
води до формиране на икономика на територията на общината, а
решава в известен смисъл социални проблеми. Освен, че възпрепятства
осигуряването на дългосрочна заетост, липсата на образование и
квалификация е сериозна пречка за започване на бизнес или
осигуряване на работа.
По-долу е представена подробна информация за 2012 г. за
мерките и дейностите осъществявани на територията на общината за
стабилизиране и нарстване на заетостта, чрез включване в различните
национални програми.
– 2012 г. са работили общо 351 безработни лица, които са
регистрирани в дирекция „Бюро по труда” по следните програми:
- НП „ОСПОЗ” на 6 часа – 52 човека по различни
дейности: почистване на нерегламентирани сметища; поддръжка и
охрана на сгради общинска собственост и др.
- НП „ОСПОЗ” на 4 часа – 134 човека по дейности:
Зимни аварийни групи до 31.ІІІ.2012 г. и през декември 2012 г.
назначени нови 44 безработни лица;
- НП „Старт в кариерата“ – 1 лице;
- Мярка по чл. 46 от Закона за Насърчаване на
Заетостта – 1 лице;
- ОП „РЧР” схема "Ново начало" – 2 лица;
- ОП „РЧР” схема "Развитие" – 100 лица по различни
дейности;
- ОП „РЧР” схема „Подкрепа за достоен живот” - 17
човека са назначени с дейност: „Личен асистент”.
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3. Заключения и предложения за подобряване на
резултатите от наблюдението.
На база на гореизложеното, можем да направим извода, че
част от мерките за постигане на специфичните цели и приоритетите от
Общинския план за развитите 2007-2013 г. за 2012 година се прилагат.
Резултатите по изпълнението на Общинския план през 2012 г.
са постигнати с финансови ресурси от Общинския бюджет,
Националния бюджет и Оперативните програми.
3.1. И през 2012 година продължиха да се реализират
значителен брой дейности за подобряване условията и качеството на
живот на населението на общината и естетизацията на селищната
среда.
3.2. Ангажиментите на Община Брусарци и занапред ще
продължават да бъдат 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.
3.3. Осигуряване на финансови ресурси за развитието на
техническата инфраструкура е сериозно предизвикателство пред
администрацията, предвид значимостта за интегрираното социалноикономическо развитие на общината и привличането на нови
инвеститори в града и общината.
3.4. Усилията за подобряване качеството на публичните услуги
са насочени към изграждането на администрация с много добър
капацитет и повишаване на прозрачността в управлението и
предоставянето на услуги.
Предстои разработването на Общински план за развитие на
община Брусарци 2014 – 2020 г. , като за новия програмен период е
необходимо разписаните в него дейности да се съпоставят и съобразят
към новите финансиращи мерки по съответните Оперативни програми
и се насочат към дейности, водещи до увеличаване заетостта,
намаляване
на
безработицата
и
преодоляване
на
вътрешнорегионалните
различия
в
социалната
и
техническа
инфраструктура.
Необходимо е да се продължи с последователна и дългосрочно
ориентирана общинска политика, адекватна и отговаряща на
обективните социално – икономически и обществени условия за
постигане
на
визия,
представяща
Община
Брусарци
като
привлекателно и сигурно място за живот и бизнес.За
Изготвил: .................................................
/инж.Ваня Йонова Ст.експерт "ЧР”/

Утвърдил: ............................................
/НАТАША МИХАЙЛОВА, кмет /
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