ГОДИШЕН ДОКЛАД
ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО ЗА 2018 Г. НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА
РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ/ 2014–2020 Г.
(Приет с Решение № 460, Протокол № 49/27.03.2019г. на Общински съвет – Бойчиновци)

І. Общи условия за изпълнение на общинския план за развитие и в частност
промените в социално - икономическите условия в община Бойчиновци.
Планът е основен стратегически документ за развитието на общината за периода 2014-2020
г., имащ за цел да подпомага работата на Общинската администрация и Общинския съвет.
Той е основен документ, определящ стратегическите приоритети и специфични цели за
развитие на община Бойчиновци.
Общинският план е разработен в съответствие с националната законова рамка на
регионалното развитие и на регионалната политика и по-специално с изискванията на
Закона за регионалното развитие.
Настоящият План за развитие на община Бойчиновци за периода 2014-2020 г. е разработен
от екип на Община Бойчиновци.
При формулирането на основните цели и приоритети на Плана за развитие на община
Бойчиновци са отчетени основните постановки и приоритети на Националните планове за
икономическо и за регионално развитие, за развитието на земеделието и селските райони,
Националната стратегия за регионално развитие, както и на Плановете за развитие на
Северозападния район за планиране и на Монтанска област.
Разработването на плана премина последователно през следните фази: предварителни
проучвания; теренни проучвания и консултации; междинно съгласуване. В работни срещи
с представители на Общинска администрация бяха обсъдени основните проблеми на
общината, стратегическите цели и приоритети.
Населението на община Бойчиновци по последни данни през 2018 г., наброява 8643
човека. Съставлява 5,93 % от населението на област Монтана и 1,1 % от Северозападен
район. В общината се включват 13 населени места, в т.ч. центърът на общината - град
Бойчиновци и 12 села. Територията на общ. Бойчиновци обхваща 308.334 кв.км , която
представлява 8.5% от територията на областта и 1.6% от територията на района.
Намаляването на броя на населението, вследствие на отрицателния прираст и външната
миграция водят до характеризирането на структурата на населението като регресивен тип
структура – начален стадий.
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Община Бойчиновци е със сравнително нисък БВП на един жител, нивото на
безработицата е много над средното за страната, Община Бойчиновци е с преобладаващо
аграрен характер на икономиката. В общината се произвежда 1.4% от продукцията и 1.3%
от приходите от дейността в област Монтана. Заетата работна сила е 1.9% от общата
заетост в областта. Дълготрайните материални активи представляват 2.0% от тези на област
Монтана. Основната стратегическа цел на общината е пълноценното използване на
местните ресурси за осигуряване на стабилен поминък и постигане на социална сигурност
на населението.
ІІ. Напредък по отношение на изпълнението на целите и приоритетите на
Общинския план за развитие, въз основа на индикаторите за наблюдение.
Като инструмент за допълваща и компенсираща финансова помощ, държавната
политика за регионално развитие, в контекста на членството на България в ЕС
посредством Оперативните програми към съответните министерства, даде възможност на
общините да кандидатстват за реализиране на приоритетни за развитието на общината
проекти, които отговарят на залегналите в Общинския план за развитие 2014-2020 г.
цели, приоритети, мерки.
За реализирането на основната стратегическа цел в Общинския план за развитие са
определени стратегически приоритети, в които са концентрирани мерките за общинско
развитие:
Стратегическият контекст на Общинския план за развитие 2014-2020 г. е разработен в
съответствие с предвижданията на Областната стратегия за развитие на област Монтана и
Регионалния план за развитие на Северозападен район за периода 2014-2020. Той е
интегриран документ, в които са отчетени целите и приоритетите в планирането на
регионалното развитие на национално ниво, така и спецификите на региона, областта и
общината. Общинският план за развитие на община Бойчиновци за периода 2014-2020 г. е
съобразен с:
- Стратегията на ЕС „Европа 2020”;
- Стратегията на ЕС за развитие на Дунавския район;
- Националната програма за развитие „България 2020”;
- Националната стратегия за регионално развитие 2012 - 2022 г.;
- Регионалния план за развитие на Северозападния район за периода 2014 2020 г.
- Областната стратегия за развитие на област Монтана 2014-2020г.
По Цел 2 – Запазване и развитие на човешкия потенциал чрез възможности за
образование, заетост, социално развитие и личностна изява.
По Приоритет 2.: Насърчаване на социалното приобщаване и борба с бедността
Мярка 2.6.4. Подобряване на достъпа до пазара на труда и подобряване на
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трудовите умения и навици на уязвими социални групи
 Проект „Независим живот” по ОПРЧР 2018г. –50 лица назначени за лични
асистенти и 20 лица назначени за домашни помощници през 2018 г. Стойност 484 894,00 лв. Проекта стартира на 01.12.2016 г. до 03.08.2018 г.
 Проект „Обучение и заетост на младите хора” по ОПРЧР 2018 г. – 35 младежи до
29 години на 8 часов работен ден. Проекта стартира на 31.01.2018 г. – 30.07.2018 г.
за стойност - 131 973,60 лв.
 „Национална програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания”назначени 2 лица на 8 часов работен ден за срок от 03.11. 2016 г. до 02.11.2018 г.
Стойност- 26 200 лв.
 „Национална програма за обучение и заетост на безработни лица „Работа”назначени 98 лица на 6 часов работен ден. Срок на програмата 01.09.2017 –
31.08.2018 г. Стойност на програмата 374 466,56 лв.
 „Национална програма Помощ за пенсиониране”- назначени 7 лица на 8 часов
работен ден. Стойност на проекта 93 221, 32 лв. з срок от 21.08.2017 г. до 31.12.2020
г.
 Регионална програма за заетост на област Монтана за 2018 г.- назначени 9 лица на 8
часов работен ден. Стойност на програмата 35 558,00 лв.
 Проект „ Обучение и заетост за младите хора” компонент II финансиран от ОПРЧР.
Назначени 3 лица на 8 часов работен ден. Срок на проекта 01.11.2018 г. до 31.12.2020
г. стойност на проекта 43.924,32 лв.
 Договор № ОЗ – ХУ – 05 – 10 – 363#8. Назначени 20 лица на 8 часов работен ден.
Срок на договора 01.12.2018 г. – 31.12.2020 г. Стойност на договора 309 765,24 лв.
 НП „Активиране на неактвни лица”. Назначени 3 лица на 8 часов работен ден. Срок
01.10.2018 г. до 31.12.2020 г.
 ОЗМ 2. Назначени 10 лица на 8 часов работен ден. Срок на проекта 01.10.2017 г. –
31.03.2018 г. Стойност на проекта 3 648,12 лв.
 УНИЦЕФ Проект „ BULA 2016/07 – Подкрепа на приобщаваща образование на деца
със специфични потребности в ДГ”Звездица”с. Лехчево. Срок на проекта 01.12.2016
г. до 31.12.2018 г. Стойност на проекта 30 440,00 лв.
По Цел 2 – Запазване и развитие на човешкия потенциал чрез възможности за
образование, заетост, социално развитие и личностна изява.
Приоритет 2.4. - Подобряване достъпа и повишаване на качеството на
предлаганите здравни услуги.
Мярка 2.4.2. Създаване на условия за повишаване на здравната култура сред
уязвими групи от населението.
 Център за обществена подкрепа гр. Монтана „ЦОП”, работи по превенция и
реинтеграция в цялата община с ромския етнос.
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По Цел 2 – Запазване и развитие на човешкия потенциал чрез възможности за
образование, заетост, социално развитие и личностна изява.
Приоритет 2.4. - Подобряване достъпа и повишаване на качеството на
предлаганите здравни услуги.
Мярка 2.4.3. Ефективна превенция чрез профилактични прегледи и
повишаване на физическата култура на населението
 По Програма „Глобален фон за превенция и борба с туберколоза, спин и малария”
област Монтана е Бенефициент и се изпълнява на територията на с. Владимирово,
общ. Бойчиновци.

По Цел 2 – Запазване и развитие на човешкия потенциал чрез възможности за
образование, заетост, социално развитие и личностна изява.
Приоритет 2.5 - Подобряване на условията за предлагане на достъпни,
качествени и разнообразни социални услуги
Мярка 2.5.2. Подобряване инфраструктурата на социалните услуги
По Цел 2 – Запазване и развитие на човешкия потенциал чрез възможности за
образование, заетост, социално развитие и личностна изява.
Приоритет 2.5 - Подобряване на условията за предлагане
качествени и разнообразни социални услуги
 Поръчка „Топъл обяд в община Бойчиновци” за доставка
продукти. Финансиран от „Оперативна програма за храни
материално подпомагане” на стойност 170 823.44 лв. Срок
31.12.2019г.

на достъпни,
на хранителни
и/или основно
на проекта до

Процентът на малцинствата в общината е сравнително висок, като най-голям е
процентът на ромската етническа група. Това налага разработването на дългосрочна
политика за приобщаването на малцинствата към икономическите и социални процеси,
протичащи в общината. Етническият състав на населението на общината позволява
подготовката и провеждането на дългосрочна политика за интегриране на етносите, която
би имала и превантивна роля срещу нарастване на бъдещи етнически разслоения в
общината. През 2018 г. община Бойчиновци продължава изпълнението на Програма
ROMACT. ROMACT е съвместна програма на Европейската комисия и на Съвета на
Европа. Тя цели увеличаване на капацитета на местните власти за разработване и прилагане
на приобщаващи политики и планове за социалното включване на уязвими ромски
общности.
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По Цел 3 – Подобряване на териториалната устойчивост и свързаност и
качествено управление на околната среда.
По Приоритет 3.3 Обновяване на населените места и открояване на спецификите им.
Мярка 3.3.1. Обновяване на откритите публични пространства и добавяне на нови
функции към тях.
 Проект от Националната Кампания „Чиста Околна Среда – 2018 г.“ Тема
„Почистване, озеленяване, залесяване и създаване на кът за игри и отдих в
централния район на с. Громшин”. Стойността на безвъзмездната финансова помощ
е 9997,20 лв. от ПУДООС към МОСВ.
Индикатори за напредък:
Инвестицията е в дребно мащабна инфраструктура за достъп на населението, както и
изграждане на детски площадки, спортни съоръжения на открито. Доставка и монтаж на
кошчета, пейки,везна, пързалка и люлка. Засаждане на дръвчета.
По Цел 3– Подобряване на териториалната устойчивост и свързаност и качествено
управление на околната среда.
По Приоритет 3.4: Опазване на околната среда и природните ресурси и развитие на
екологичната инфраструктура.
Мярка 3.4.1. Подобряване и модернизация на ВиК мрежите и изграждане на
съоръжения за пречистване на отпадъчни води.
По Цел 3– Подобряване на териториалната устойчивост и свързаност и
качествено управление на околната среда.
Приоритет 3.2 Развитие и модернизация на техническата инфраструктура
Мярка 3.2.1. Рехабилитация на уличната мрежа по населени места
За подобряване на общинската пътната инфраструктура се извърши ремонт на:
„Разширение на водосток на ул. „Четиридесет и трета” в с. Мърчево” – 2398 лв.
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Изпълнена общ. поръчка:
„Асфалтиране на част от общински път №000505, с. Ерден, общ. Бойчиновци” – 53758 лв.
„Асфалтиране на подходи на улици към общински път VRC1067 в с. Громшин” – 3792 лв.
І. „Ремонт на улици на територията на община Бойчиновци” – 156110 лв.
Асфалтиране на ул. „Замфир Попов” с. Владимирово – 25536 лв.
Асфалтиране на ул. „Васил Левски” с. Громшин – 57714 лв.
Асфалтиране на ул. Гео Милев” с. Лехчево – 36403 лв.
Асфалтиране на ул. „Двадесет и осма” с. Мърчево – 21152 лв.
Изграждане на два броя изкуствени ограничители на скоростта на ул. „Първа” с.
Портитовци – 1393 лв.
Изграждане на водосток на ул. „Четиридесет и трета” с. Мърчево – 1183 лв.
Насипване на улици с трошенокаменна фракция в гр. Бойчиновци – 3916 лв., с. Бели брод
– 1958 лв., с. Бели брег – 1958 лв., с. Охрид – 4895 лв.
ІІ. „Ремонт на общински път VRC 1067 на територията на община Бойчиновци” – 499847
лв.
Текуща общ. поръчка
„Ремонт на улици и общински път на територията на община Бойчиновци” – изпълнени до
момента:
Асфалтиране на част от улица "Владимир Илич Ленин" в село Мадан – 39459 лв.
; Ремонт на улици "Хр. Михайлов" и "Парк на свободата" с. Владимирово – 25171 лв.
Цялостно насипване на улици "Хаджи Димитър", "Крайселска", "В. Априлов", "Иван
Шишман", "Хан Кубрат" и "Ал. Стамболийски" в с. Лехчево с трошенокаменна фракция –
14845 лв.
Цялостно насипване на улица "Хр. Смирненски" в с. Громшин с трошенокаменна фракция
– 4154 лв.
Ремонт на ул. „Първа” в с. Охрид – 8390 лв.
ІІІ. Значение на действията за наблюдение и оценка
Ефективната реализация на Общинския план за развитие на община Бойчиновци в
периода на неговото действие изисква способност за адаптация към променящите се
характеристики на външната и вътрешната среда. Тази особеност посочва нуждата от
планирането на системни действия за наблюдение и оценка на плана. Тези действия
обвързват отделни заинтересовани страни и звена, извършваните от тях функции и
последователността на изпълнението им във времето. Целта на тази система е да се
определи степента на изпълнение на планираните цели, да се анализира съответствието на
плана с променящата се среда и да аргументира необходимостта от промени. Основните
компоненти на тези действия изискват информационно обезпечаване, приложение на
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системата от индикатори, координация и взаимодействие между участващите структури в
приложението на плана, публичност на междинните резултати.
ІV. Участващи структури
Основните участници в дейностите по наблюдение и оценка на ОПР са общинския
съвет на община Бойчиновци, кмета, общинската администрация, кметовете на населени
места и кметските наместници, осигуряващи информация, заинтересованите страни и
обществените партньори. Общинският съвет е ръководния орган за наблюдението на ОПР.
Осигуряването на условия за публичност и прозрачност на процедурите по прилагането му
трябва да бъде продължено и за целите на отчетността и анализа на резултатите от
изпълнението му.
Кметът на общината организира наблюдението на ОПР. Основният инструмент за
наблюдение и оценка е годишния доклад за изпълнението на ОПР, подготвян всяка година.
Кметът въвежда и контролира процедурата за подготовката на годишните доклади, след
което ги предлага за одобрение от Общинския съвет. Освен това доклада се изпраща и до
председателя на областния съвет за развитие на област Монтана. Важна роля в
подготовката и изпълнението на общинския план за развитие имат и специализираните
звена в общинската администрация. Освен взаимодействието със заинтересованите страни,
администрацията събира и обработва информация по наблюдението и оценката на плана.
Съществена дейност в това отношение имат експертните функции на специализираните
звена при анализа на натрупаната база данни.
Кметовете и кметските наместници също са важна част от системата за наблюдение
и оценка. Те наблюдават реализацията на предвидените мерки и тяхното въздействие по
населени места и осигуряват информация за състоянието и тенденциите в развитието им.
Задължителна е комуникацията с институциите, предоставящи нужната информация за
проследяване изпълнението и резултатите на плана като НСИ и Териториално
статистическо бюро - Монтана, Агенция по заетостта, Областно Пътно управление, ВиК и
др. Заинтересованите страни са местни партньори, училища, читалища, НПО, частния
сектор, гражданите на община Бойчиновци и др. Обвързването на всички изброени звена в
единна система за наблюдение и оценка позволява постигането на реалистична представа
за изпълнението на ОПР и съответно формирането на точна оценка за неговия напредък и
постиганите във всеки един етап резултати.
V. Мерки по изпълнението на приоритети, цели и дейности по ОПР:
Цели и приоритети, заложени в настоящия програмен документ, които са развити
конкретно в проектни предложения, са на базата на стратегическата рамка на документите
от по-високо йерархично ниво, като отчитат:
принципите на планиране за Област Монтана и Северозападен район за планиране;
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 наличните ресурси и потенциалът на община Бойчиновци и възможностите за тяхното
използване за целите на демографското, социалното, икономическото и инфраструктурно
развитие и опазването на околната среда;
 специфичните силни и слаби страни на общината, които могат да имат стимулиращо или
задържащо въздействие върху процесите на местно
развитие;
Друг съществен момент при разработването на конкретните проекти на програмата е
условието те да са „работещи” т.е. да изпълняват своето предназначение за постигане на
приоритетите и целите на съответна мярка, което означава те да отговарят на следните
критерии:
 реалистичност, свързана с отчитането на ресурсите, потенциалите и спецификите на
общината;
 постижимост, свързана с наличието на воля в заинтересованите страни за реализацията
им;
 измеримост, свързана с изискването да се прилагат обективни индикатори за отчитане на
въздействието върху развитието на общината;
VI. Изпълнение на обектите от Програмата за капиталови разходи
През 2018 г. година администрацията насочи усилията си за изпълнение на
предвидените обекти в Програмата за капиталови разходи. При разработването на
Програмата приоритетни се оказаха обекти във всички сфери (здравеопазване, образование,
култура, социални дейновсти) и поради тези причини с грижата на добри стопани, подхода
ни бе да съхраним съществуващото и да я обновяваме според възможностите. Програмата
беше разработена съвместно с кметовете на кметства и кметски наместници и включва
обекти, чието изпълнение според специалистите от ОА бе наложително.
През 2018 година бяха извършени ремонти на:
За осигуряване на добри условия на труд и поддръжка на сградите общинска собственост
извършихме ремонти на сгради и помещения на кметствата.
„Подмяна на улуци и бордове на покрива на сградата на Общинска администрация гр.
Бойчиновци” – 2500 лв.
„Подмяна на врати в сградата на общинска администрация гр. Бойчиновци” – 8431 лв.
„Подмяна на дограма в кметство село Лехчево” – 6100 лв.
„Подмяна на дограма в кметство село Бели брод” – 4501 лв.
„Ремонт на помещения в кметство с. Кобиляк” – 2300 лв.
„Ремонт на санитарен възел в кметство с. Мърчево” – 3000 лв.
„Подмяна на дограма на общинска сграда село Владимирово” – 29253 лв.
„Ремонт на здравна служба с. Громшин” – 10145 лв.
„Ремонт на ограда на кметство с. Владимирово” – 3180 лв.
„Ремонт на съблекалня на стадион с. Кобиляк” – 2600 лв.
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„Ремонт на съблекалня и ограда на стадион в с. Мадан” – 2630 лв.

„Ремонт на покрив в НЧ "Хр. Ботев-1934" с. Бели брод” – 4244 лв.
„Ремонт на помещения в Народно читалище „Хр. Ботев-1926” с. Кобиляк” – 9160 лв.
„Доставка и монтаж на улуци и водосточни тръби на НЧ "Просвета-1934" с. Мърчево” –
3000 лв.
„Ремонт на стълбищната площадка, беседка и парапет пред сградата на кметство с. Ерден”
– 4000 лв.
„Доставка и монтаж на автобусна спирка в с. Громшин” – 4000 лв.
„Изграждане на предпазни парапети на ул. „Първа” в с. Мърчево” – 2200 лв.
Подобряване и модернизация на ВиК мрежите.
През 2018 година община Бойчиновци не е извършвала модернизация на ВиК мрежите.
Изградени са огради на гробищни паркове в:
„Изграждане на ограда за разширение на гробищен парк в с. Портитовци” – 6837 лв.
В системата на образованието бяха закупени:
„Подмяна на радиатори и парен котел в ДГ „Звънче“ гр. Бойчиновци” – 17993 лв.
„Ремонт на ДГ "Вълшебен свят" с. Владимирово” – 4999 лв.

Със средства на училищата са извършени и закупени:
- Ремонт в ОУ „Владимир Минчев”с. Владимирово – 9949 лева собствени средства.
- Ремонт на парна инсталация в ОУ „Отец Паисий” с. Мадан - 1957 лева собствени
средства.
- Изграждане на безжични мрежи ( тип WiFi) в СУ „Васил левски” гр. Бойчиновци –
10 050 лв средствата са от МОН.
- Придобиване на компютри и хардуер в СУ „Васил Левски” гр. Бойчиновци – 550 лева
средствта са от МОН.
- Придобиване на друго оборудване в СУ „Св.Св. Кирил и Методий” с. Лехчево – 3380
лева средствата са от МОН.
Образование и училищна инфраструктура
Приоритет в работата на общинска администрация е оптимизиране структурата на
общинската образователна система в съответствие с реалните потребности на общината,
пазара на труда и осигуряване на равен достъп до качествено образование.
Общинската училищна мрежа обхваща всички подлежащи на задължителна
предучилищна подготовка 5 и 6-годишни деца и задължително обучение ученици до 169

годишна възраст и гарантира правото на равен достъп до качествено образование с
възможности за продължаване на образованието им в по-горен етап.
През учебната 2018/2019 година Общинската образователна система включва 6
целодневни детски градини, 3 основни училища и 2 средни училища. Всички училища са
осигурени с правоспособни учителски кадри. За съжаление минимален е броят на местните
учителските кадри и липсват висококвалифицирани преподаватели по чуждоезиково
обучение.
На територията на общината съществува Професионална гимназия по транспорт в
с.Владимирово, която е на държавна издръжка и дава възможност на учениците завършили
основно образование да продължат образованието си в гимназиален клас.
Съществуващите общински училища дават възможност за провеждане на достъпно,
качествено и непрекъснато образование.
В задължителна предучилищна подготовка са обхванати 5 и 6-годишни деца в
целодневна организация на учебно-възпитателния процес в детските заведения и 6годишни в подготвителен клас в ОУ „Владимир Минчев” с.Владимирово.
На всички ученици от населените места на общината, в които няма училища, е
осигурен достъп до образование и се обучават в общинските училища. За улесняване и
контролиране на превозването до учебните заведения, са осигурени 6 училищни автобуса,
които извършват превоза на всички пътуващи ученици до средищните и приемащите
училища. С училищните автобуси е осигурен превозът и на децата от населените места, в
които няма детска градина до детските заведения на територията на общината.
За организиране и координиране на социално-превантивната дейност на територията
на Общината през 2018 година МКБППМН е разгледала противообществени прояви,
извършени от малолетни и непълнолетни по сигнали от прокуратурата и са проведени 18
възпитателни дела, като са наложени възпитателни мерки съгласно Закона за борба срещу
противообществените прояви на 14 малолетни и 4 непълнолетни лица.
Разпределението на бюджетните средства между общинските училища и
детските градини беше осъществено по разработени и утвърдени формули.
Степента на делегиране на правомощия на директорите на училища дава възможност
те да планират собствения си бюджет, да бъдат по-отговорни при разходването на
средствата, да се стремят за осигуряване на модерна среда на обучение.
Преходният остатък е основен материален стимул за правене на икономии от страна
на училищата. Спестените през годината средства се връщат в училищните бюджети, без
това да повлияе върху правилата за разпределение на средствата през следващата година.
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През 2018 г. в ДГ „Звездица” с. Лехчево продължава изпълнение на проект на
УНИЦЕФ „Подкрепа на приобщаващо образование на деца със специални образователни
потребности в община Бойчиновци”, с реализирането на който / назначаване на психолог,
логопед и помощник на учителя/ ще се подпомогне процеса по изграждане на
приобщаваща образователна среда в детската градина. През 2018 година е направено
дарение от УНИЦЕФ – библиотека с детски книжки и играчки. Оборудван е ресурсен
кабинет с дидактични пособия.
УНИЦЕФ предостави безвъзмездно оборудване и играчки за работа с децата в
ресурсния кабинет.
С РМС №373 от 5 юли 2017 година е създаден Механизъм за съвместна работа на
институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в
задължителна предучилищна и училищна възраст, чрез който се очаква по- пълно
обхващане, задържане и връщане на децата и учениците от община Бойчиновци в детските
градини и училищата. На територията на община Бойчиновци са сформирани 3 екипа за
обхват на децата и учениците в задължителна предучилищна и училищна възраст от
детските градини и училищата.
Здравеопазване и социални дейности
Здравното обслужване на населението от общината се осигурява от лекарски
практики от които: гр.Бойчиновци - 2 броя, с.Лехчево – 1 брой, с.Владимирово – 1 брой ,
с.Мърчево – 1 брой, с.Мадан – 1 брой, с.Громшин – 1 брой .
На лекарите са осигурени помещения - общинска собственост, за ползването на
които плащат наем, съгласно Закона за лечебните заведения в размер на 10% от наемната
цена, определена в Тарифата за наемните цени.
При изключително спешни случаи населението се обслужва от Спешния център в
гр.Монтана.
Разкритите здравни кабинети към училищата на територията на община Бойчиновци
са 5 броя с назначен медицински персонал, който обслужва учениците и децата от детските
заведения в населеното място.
Домашният социален патронаж осъществява услугата ”Доставка на храна на
възрастни хора на територията на община Бойчиновци” с капацитет 200 места, обхваща
всички населени места с изключение на с.Бели брод. Доставката на храната се извършва
редовно всеки ден до 12 часа.
През 2018 година съгласно Правилата за отпускане на помощи финансово са
подпомогнати 50 граждани в неравностойно положение за скъпоструващо лечение в
размер на 4710 лева. За съжаление обаче, заделените средства са недостатъчни, тъй като
много повече са хората, които се нуждаят от финансово подпомагане за тяхното лечение.
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Съгласно приетия Правилник за реда и условията за отпускане на финансова помощ
за всяко новородено или осиновено дете на територията на община Бойчиновци, през 2018
година еднократна финансова помощ в размер на 100 лева за новородено дете са получили
46 семейства на стойност 4700 лв.
През 2018 година с решение на Общински съвет са отпуснати 12 000 лева на
изгорялата покривна конструкция на блок № 7 в квартал „Огоста”.
В утвърдени от Общински съвет Правила за реда и начина за отпускане на
еднократна финансова помощ са регламентирани редът и критериите за подпомагане на
младежи, обучаващи се във висши учебни заведения по специалности, необходими в
обществената сфера. През 2018 година е отпусната една стипедия в размер на 1000 лева на
студент по медицина.
Дом за стари хора с. Владимирово е с капацитет 54 места. В Дома са настанени
самотни възрастни хора и такива, които не са в състояние да се обгрижват сами. В
заведението се осъществява постоянна грижа при задоволяване на ежедневните и жизнени
потребности, рехабилитация, терапия на домуващите.
В община Бойчиновци са регистрирани и развиват дейност 10 клубове на
пенсионера. Всички ползват помещения общинска собственост. На клубовете е осигурено
необходимото отопление и оборудване, което създава нормални условия за дейност на
възрастните хора. С подкрепата на общинското ръководство клубовете отбелязват всички
традиционни празници, годишнини и участват в организирани срещи по между си и с
пенсионерски клубове от други общини.
На територията на общината са открити 2 клуба на инвалида. С дейността, която те
развиват се предоставят възможности за социални контакти и организиране на различни
социални дейности за хора с увреждания.
Общинска администрация, общинско имущество и финанси
Административния капацитет на общинска администрация гарантира качествено,
компетентно и ефективно изпълнение на произтичащите от законодателството задължения
и отговорности на местно ниво.
През 2018 година работата между отделните структурни звена се координира добре.
Актуализирани са функционалните длъжностни характеристики съобразно Наредбата за
длъжностните характеристики на държавните служители.
Приета и одобрена през 2018 година бе нова план - сметка за 2019 година за
дейностите по събиране на битовите отпадъци и транспортирането им, обезвреждане на
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битови отпадъци в депа или други съоръжения, поддържане на чистотата на териториите за
обществено ползване.
Във връзка с настъпили промени в Закона за местните данъци и такси, бяха приети
промени в Наредбата на общински съвет Бойчиновци за определяне размера на местните
данъци.
За 2018 година размера на другите местни данъци и такси се запази. Не са
предприемани мерки за повишаване им. Изпълнението на собствените приходи за 2018
година е на 80,62%. Общината приключи бюджетната година с преходен остатък в размер
на 2 323 007 лв. Тези данни ни дават основание да смятаме, че общината води добра
финансова политика и стриктна финансова дисциплина.
Управлението на общинската собственост през 2018 година се извършваше в
съответствие със законовата и подзаконовата нормативна уредба.
Имотите, публична общинска собственост, предназначени за трайно задоволяване
на обществени потребности от общинско значение, за културни, образователни, детски,
младежки и други дейности от общинско значение в голямата си част са предоставени за
управление на учреждения, организации и юридически лица на бюджетна издръжка, които
осъществяват изброените дейности.
Поддържането и ремонтите на имотите, публична общинска собственост, се
извършва в рамките на предвидените бюджетни и привлечени средства.
Дейността по управлението на общинската собственост беше организирана в
следните направления:
1.Актуване на имотите - общинска собственост и завеждането им в
регистри:
През отчетния период продължи работата по актуването на имотите – общинска
собственост, воденето им в регистри, съгласно образците, утвърдени от Министерството
на регионалното развитие и благоустройството и вписването им в Служба по вписванията
към РС – гр. Монтана.
За 2018 година са съставени 28 бр. акта за общинска собственост, от които 25 бр.
за имоти частна общинска собственост и 3 бр. актове за публична общинска собственост.
През 2018 г. продължи актуването на земи включени в протоколните решения
от 2008г. на комисията по чл. 19, ал.2 от Закона за собствеността и ползването на
земеделски земи.
2. Отдаване под наем на имоти и части от имоти – публична и частна
общинска собственост.
През 2018 г. са внесени 25 бр. предложения до ОбС – гр. Бойчиновци касаещи
общинската собственост, като 22бр. от тях са удобрени и приети след обсъждане, 3бр.
предложения, отнасящи се до разпоредителна сделка с общинско имущество, частна
общинска собственост са приети от Постоянните комисии, но са отхвърлени на заседание
на Общинския съвет.
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Без търг със Заповед на Кмета на общината, на основание чл. 14, ал.1от ЗОС, във
връзка с чл. 24а, ал.7 от ЗСПЗЗ и след Решение на ОбС за отчетния период са сключени 43
бр. договори за отдаване под наем, на маломерни имоти – земеделска земя с НТП „Нива”
със срок от една стопанска година. Също без търг на основание чл.37и от ЗСПЗЗ е сключен
1 бр. договор за наем, след разпределянето на земеделска земя с НТП - „Пасища, мери и
ливади” за срок от пет стопански години.
През 2015 година има сключени 31 бр. петгодишни договори за наем на земеделска
земя с НТП - „Пасища, мери и ливади”, през периода до 2018г. има прекратени 6 бр. от
петгодишните договори, но наемната цена на останалите се отчита като приход за отчетния
период.
Към 31.12.2018г. след провеждането на търг са сключени 8 бр.договори за две
стопански години за отдаване под наем на земеделска земя, които обхващат земеделски
имоти общинска собственост с НТП „Нива” с площ над 10 дка.
След Решение на ОбС – Бойчиновци на основание чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ и чл. 75б,
ал. 2 от ППЗСПЗЗ са сключени 9бр. договори със земеделски производители за една
стопанска година.
След Решение на ОбС – Бойчиновци и проведен търг е сключен 1 бр. договор за
общински терен частна общинска собственост за поставяне на павилион за срок от 10
години. При същите условия е сключен и 1 бр. договор за отдаване под наем на помещения
публична общинска собственост за офиси в кметство Мърчево.
Сключени са 3 бр. договори за настаняване под наем в общински жилища в с.
Лехчево.
Отдадени са 3 бр. помещения за лекарски кабинети, като са сключени 3 бр, договори
за наем на помещения и 3 бр. договори за имущество.
С лекарите практикуващи дентална медицина на територията на
община
Бойчиновци са сключени - 2 бр. договори за имущество и 2 бр договори за помещение, като
един от тях е прекратен към 31.07.2018г.
3. Разпореждане с имоти и вещи –общинска собственост по реда на Закона за

общинската собственост
През изминалата година няма реализирани разпоредителни сделки с общински
имоти по реда на Закона за общинската собственост:
4.Придобиване на имот по възмезден начин чрез правна сделка:
През изминалия отчетен период общината е придобила, чрез правна сделка,
собственост върху – самостоятелен обект в сградата на общинска администрация,
помещение с обща площ 157,38 кв.м.
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За разглеждания период са постъпили следните суми:
- приходи от наеми на общинско имущество – 5 011,35лв.
- приходи от наем земеделска земя– 183 836,44 лв.;
- приходи от концесии – 36 589,70 лв;
- приходи от продажба на тръжна документация – 650,00 лв.

Разходи по провеждане на процедурите през 2018 г.:
- за обяви – 580,00 лв.;
- за издаване характеристики и отразяване в регистрите на ОС „Земеделие” – 384,00
лв.
- за пазарни оценки – 204,00 лв.;
- за възнагарждение експертен съвет – 482,13 лв.;
- за придобиване на имот чрез правна сделка - 12 500 лв.

Спорт и младежки дейности
С приемането на бюджета на общината за 2018 год. за подпомагане на младежките спортни
прояви на регистрирани спортни клубове и дружества, чиито седалища и дейност са на
територията на общината бяха заделени средства в размер на 23 000 лв., от които:
- за футболни клубове – 18 000 лв.
- за волейбол – 500 лв.
- за шах-мат – 500 лв.
За разходи на спортни състезания и състезание по мотокрос в бюджета са определени
съответно 1 000 лв. и 4 000 лв.
С допълнителни решения на общински съвет Бойчиновци са отпуснати 5000 лева за Рали
крос село Мадан, 5000 лева на Аероклуб – Монтана „Аваспорт”
На регистрираните 2 броя младежки клуба на територията на общината в с. Лехчево
и с. Мадан са предоставени по 400 лева за осъществяване на дейности за повишаване
качеството на младежкото свободно време /смислено и пълноценно/. На клубовете са
предоставени за ползване и стопанисване помещения в сгради-публична общинска
собственост.
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Екология
На територията на общината попадат две защитени зони по Натура 2000, съгласно
Директива 92/43/ЕЕС за хабитатите: Защитена зона „Портитовци - Владимирово” с код BG
0000517 и площ 6 643, 795 дка и Защитена зона „Пъстрина” с код BG0001037 и площ
35 515, 805 дка.
Приоритет в работата на администрацията е управлението на битовите отпадъци,
поддържане на чистотата на обществените пространства и опазване на територията на
общината от замърсяване. През 2014 година разработихме и внесохме в Общинския съвет
Програма за опазване на околната среда на община Бойчиновци за периода 2014-2020
година, която след обсъждане бе приета. Програмата е дългосрочен документ и инструмент
за постигане на устойчиво решаване на екологичните проблеми в общината.
Въведено е организирано сметосъбиране и сметоизвозване в цялата община.
Фирмата изпълнител на услугата е “Астон сервиз” ООД гр. София, с която е подписан
Договор № ПО-2 от 02.05.2018 г. със срок 4 години. Сметосъбирането се извършва по
график изготвен от общинска администрация с един сметосъбиращ автомобил – МАН от 20
кубика. За информация на гражданите, графикът е обявен публично на страницата на
общината.
В момента се почистват 2485 кофи тип “Мева” и 388 контейнери тип “Бобър”.
През 2018 г. за нуждите на населението са предоставени 44 бр. контейнери.
Съгласно Договор с фирма „Монтех” ЕООД гр. Монтана е извършен ремонт на 226
бр. кофи за битови отпадъци.
Събраните битови отпадъци от населените места се извозват до Регионално депо за
битови отпадъци в гр. Монтана.
Администрацията осъществява контрол за изпълнение на задълженията на фирмата,
предоставяща услугите по сметосъбиране и сметоизвозване.
Фирмата изпълнител предоставя ежемесечно протоколи за извършена услуга,
съгласно изготвения от ОбА график. Всяко кметство подписва протокол– общо 13 броя. На
базата на подписаните от кметствата протоколи се изготвя фактура.
Ежегодно се извършва почистване и рекултивация на замърсени терени в общината с
битови, био-разградими и строителни отпадъци. Почистването се извършва от лица
назначени по програми за временна заетост. Изразходваните средства за рекултивация на
замърсените терени са от общинския бюджет.
Зелените площи в централните части на населените места са добре поддържани.
Поддръжката включва окопаване, торене, коситба, резитба, поливане, засаждане с
растителни и дървесни видове. През мандата в населените места изградихме детски кътове
и площадки за отдих, развлечения и игри. Това подобри облика и жизнената среда на
населените места.
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Една от целите на общината е въвеждане на разделно сметосъбиране. По този начин
ще се намалят количествата отпадъци, които ще бъдат транспортирани към Регионално
депо Монтана. През месец ноември 2018 г. е сключен договор с Булекопак АД гр. София –
организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки. Договорът ще се изпълнява през
2019 г.
Обществен ред и сигурност
За опазване на обществения ред и сигурността на гражданите, община Бойчиновци
активно си сътрудничи с участък „Полиция” -Бойчиновци към РУП - Монтана. Общата
численост на участъка е 13 души, които покриват населените места на общината.
Традицията за финансово подпомагане на полицейския участък продължи и през
2018 година. Заделихме средства в размер на 5151 лв. от общинския бюджет за
субсидиране на участъка. От страна на общинското ръководство и кметовете на кметства
запазихме и добрия дух на ползотворно сътрудничество. За осигуряване спокойствието на
гражданите, особено на по-възрастните от тях и предпазване от посегателства,
администрацията изготви списъци на самотно живеещи и списъци на необитаеми, и
сезонно обитавани домове за всяко населено място в населените места на общината, които
са предоставени на служителите в РПУ.
За по-добра ефективност при опазване личната и обществена сигурност на
гражданите, периодично се провеждат срещи с между двете институции. Регулярни срещи
са проведени с кметовете на кметства и кметските наместници по населени места.
По наша молба е контрола върху питейните и увеселителните заведения, особено при
празници и общоселски събори е засилен, с оглед превенция на противообществените
прояви.
През 2018 г. от страна на служителите на Участъка е подсигурена и охрана на
обществения ред по време на провеждане на всички спортни и културни мероприятия на
територията на община Бойчиновци.
Извършени са мероприятия във връзка с опазване на селскостопанската продукция.
Предприемат се съвместни мерки за ограничаване на движението на селскостопански
животни и движение на превозни средства с животинска тяга през полските имоти на
населението без разрешение на собствениците.
Икономическа политика и трудова заетост
С приетия Общински план за развитие на общината за следващия програмен период са
предвидени проекти както за общината, така и за бизнеса.
Условия за развитие на бизнес в общината има. Общинската администрация е
отворена да оказва съдействие и помощ за реализация на различни по характер инвестиции
и създаване на реални работни места.
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Култура
Народните читалища от община Бойчиновци са едни от основните културнопросветни и образователни средища по места, с ясно изразени действия за превръщането
им в информационни и обществени центрове, повишаващи качеството на живот на
общността.
Читалището е най-естественият мост между миналото и съвремието и ролята му при
създаването, укрепването и възпроизвеждането на традициите и културата по места е
незаменима.
Една от най-важните и основни задачи пред 11-те читалища е уреждането и
поддържането на библиотеки за удовлетворяване разностранните читателски потребности.
Община Бойчиновци е желан и търсен партньор и подпомага добрите инициативи и
практики на читалищата.
За популяризиране на местните традиции и обичаи, за приемственост и привличане
на младите хора, самодейните колективи отбелязаха празниците Йордановден, Бабин ден,
Трифон Зарезан, 1-ви март, Тодоровден, Лазарица, Великден, Гергьовден, Ден на
християнското семейство, Коледа.
Организирано е традиционното коледно тържество за децата и учениците от
общината – коледно шоу, раздадени коледни подаръчни пакети.
Специално място в културните афиши, посветени на конкретни празници заемат
инициативите на народните читалища – 3-ти март-Национален празник на Република
България, 8 април - Общински ромски празник, 24-ти май – Ден на българската просвета и
култура и славянската писменост, 7-ми октомври – Ден на община Бойчиновци, 1 ноември
– Ден на народните будители.
В традиция се превърнаха фолклорния фестивал „Голяма Богородица” с. Лехчево и
Майските празници на културата - събор на народното творчество „Пролет край Огоста”
гр. Бойчиновци, в които освен самодейците от читалищата в община Бойчиновци, изява
намират и мното певчески и танцови състави от съседни общини и региона.
В културната програма за отбелязване Празника на общината – 7 октомври участие
взеха самодейни колективи при всички читалища от общината. За участието в празника
бяха отличени с грамоти.
За празника с грамоти и награди бяха удостоени и ученици от общинските училища,
участници в конкурс за рисунка.
Мероприятията се финансират съгласно културния календар на общината за 2018
година.
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Едно от важните условия за развитие на качествена художествено-творческа дейност
и постигане на очакваните резултати, това е наличието на подходяща материална база,
ползвана за читалищни нужди. Всички читалища в Община Бойчиновци извършват
дейността си в предоставената им база, общинска собственост.
Административно обслужване на физически и юридически лица
Подобряване качеството на административното обслужване на гражданите и
изграждането на електронна община е приоритет в работата на администрацията и през
2018 година.
Чрез поддържаната интернет-страница, общината осигурява на гражданите достъп до
публичната информация. На страницата на общината публикуваме проекти на наредби,
проекти на предложения за изменения и допълнения на наредбите, с което гражданите имат
възможност да отправят становища и предложения по предложените проекти.. За
осигуряване на откритост, прозрачност и отчетност, на страницата на общината са
публикувани действащите правилници, наредби, решения на Общинския съвет, отчети,
планове, програми, стратегии и др. Профилът на купувача е задължителен елемент и е
неразделна част от сайта на общината. В него се публикува цялата нужна информация
съгласно ЗОП.
През годината в Общинска администрация гр. Бойчиновци няма подадени сигнали за
корупция.
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