1

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕТРОПОЛЕ
ГОДИШЕН ДОКЛАД 
за наблюдение изпълнението за 2016 г. на Общински план за развитие на Община Етрополе 2014 – 2020г.
/приет с Решение №31 от 30.03.2017г., Протокол №4/
Основните тенденции в развитието на община Етрополе за периода 2014-2020 г. са очертани в Общинския план за развитие на основата на обстоен анализ на състоянието й, на потенциала й за развитие, при отчитане на специфичните особености на района и визията на неговото население за бъдещо развитие, както и в съответствие с нормативните изисквания на Република България и с основните политики за регионално развитие на ЕС. Общинският план е средносрочен стратегически документ и неговият времеви обхват съвпада с новия програмен период на ЕС, а именно 2014 – 2020 г.
Планът е изготвен в съответствие с предвижданията за Областна стратегия и схема за развитие и устройство на Софийска област и Националната стратегия за регионална развитие. Неговата структура позволява той да бъде координирано управляван и да допринесе за реализацията на Плана за развитие на Югозападен район за планиране на Република България и за осъществяване на националната политика за регионално развитие.
Съгласно Закона за регионалното развитие, Планът за развитие на община Етрополе е основният документ, определящ стратегическите цели и приоритети на общинската политика. Той представлява отправна точка за насочване на усилията на общинското ръководство и всички заинтересовани страни в общината за постигане на целите на това развитие и по този начин да превърне стратегическото планиране в основен действащ инструмент за развитие на общината.
Общинският план за развитие следва да интерпретира и конкретизира общата законодателна и стратегическа рамка на регионалното развитие в България и ЕС, да изрази местната специфика и да направи аргументирани предложения    решаване   на   социалните,    икономическите,     екологичните,

културните и управленските предизвикателства към постигане устойчиво и балансирано развитие на общината.
Той определя целите и приоритетите за развитието на община Етрополе като елемент на развитието на страната и в частност на Югозападния район за планиране. Основните задачи на плана за развитие на община Етрополе са:
	Да дефинира стратегическите цели на общинското развитие за периода от 2014 до 2020 г.;

Да очертае изпълнима стратегия за постигане на тези цели чрез определяне на основните приоритетни направления, мерки и проекти, институционалното и финансово осигуряване на плана.
Да послужи за мобилизиране на собствените и привличане на външни ресурси за постигането на мотивираните цели.
Да създаде работещ ефективен „контакт” с очакваните структурни фондове на ЕС и приличането им в територията на общината. Финансирането на местни проекти от външни източници в бъдеще ще бъде изключително трудно, ако същите не са част от планов документ, по който има обществено съгласие.
Да интегрира всички заинтересовани страни.
Основните принципи, залегнали при разработването на Общинският план за развитие на община Етрополе са:
	балансирано и поетапно планиране на ресурсите на базата на анализ на ситуацията и постигнатите резултати през последните години;

интегрирано развитие на дейностите в съответствие с ресурсите, традициите, националната и регионална рамка за развитие;
идентифициране на спецификата на общината и ориентиране на ресурсите и дейностите в посока нейното развитие.
Община Етрополе е съчетание от богата природа, древна история и традиции. Съхранените следи от минали епохи създават предпоставки за развитие на културен туризъм. Запазените селски традиции, читалища и църкви, възможностите за алтернативен туризъм, заедно със съвременната градска култура на Етрополе, са неограничен ресурс за контакт между отделните обекти и изграждането на система от местни културни маршрути. Всичко това е предпоставка за добро позициониране на община Етрополе по отношение на възможности за устойчиво балансирано развитие и постигане на икономически показатели над средните за страната.
Дългосрочната цел за развитие определя община Етрополе като привлекателно място за живеене, осигуряващо условия за професионална реализация, с развита конкурентоспособна местна икономика, възстановена и запазена чиста природа, както и здравословна жизнена среда.
Визията за развитие на община Етрополе, определена в Общинския план за развитие е свързана с възходящо икономическо развитие на община Етрополе, насочено към здравни, социални и професионални придобивки за нейните жители, чрез постигане на модерен и технологично ориентиран стил на живот, запазвайки природата, културата и дълбоките традиции на този старопланински край.
Приоритетите за развитие на община Етрополе произтичат от визията за развитие и поставената стратегическа дългосрочна цел /Стабилизиране и диверсификация на местната икономика с цел осигуряване на икономически растеж и подобряване на качеството на живот и възможностите за реализация в общността.
За достигане на ниво на развитие на общината, съответстващо на съвременните потребности, са формулирани стратегически цели, които се разглеждат в дългосрочен план 2014-2020 г.

Така формулираните цели са обвързани с приоритетите, залегнали в плана за развитие, на базата на които се разработват и изпълняват конкретни проекти.
Приложение: Приложение № 1 „Реализирани дейности от Общински план за развитие на Община Етрополе през 2016 г.”



	Председател на Общинския съвет:       /п/
                                                                                / Марин Маринов /



Реф. №

НАИМЕНОВАНИЕ

СТОЙНОСТ
хил. лв.

ИЗТОЧНИК НА ФИНАНСИРАНЕ


ИНДИКАТОР ЗА РЕЗУЛТАТ
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1. ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ
Приоритет 1.1.Развитие на обществената инфраструктура, осигуряваща висок жизнен стандарт
Специфична  цел 1.1.1.  Въвеждане на съвременни стандарти и технологии за управление на общинската инфраструктура
Специфична  цел 1.1.2  Обновяване и подобряване на техническата и социална инфраструктура, обслужваща населението на общината

Мярка 1.1.2.1.:

Пътна инфраструктура – разширяване и трайно подобряване на състоянието и - предвижда реконструкция на пътища от местната пътна мрежа





Проект

Реконструкция и разширение на общинската пътна мрежа
20
РБ и 
Общински бюджет
Етрополе – Горунака
Малък Искър – Брусен

Проект


Изграждане, реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа

240
РБ и 
Общински бюджет
Цялостно асфалтиране на ул. „Спортист“ – гр. Етрополе и прилежащия паркинг и рехабилитация на отделни участъци от уличната мрежа на гр. Етрополе и селата

Мярка 1.1.2.2.:

Изграждане и реконструкция на водопреносни мрежи, предотвратяване на потенциални бедствия и гарантиране на качеството на водата.




Реф. №

НАИМЕНОВАНИЕ

СТОЙНОСТ
хил. лв.

ИЗТОЧНИК НА ФИНАНСИРАНЕ


ИНДИКАТОР ЗА РЕЗУЛТАТ

Проект

Изграждане и укрепване на дребномащабна инфраструктура за предотвратяване на наводнения и свлачища, почистване на речните корита и дерета


50

Общински бюджет
Почистени са речните корита на територията на
 гр. Етрополе и селата
Проект
Прединвестиционно проучване за ПСПВ - гр. Етрополе,
 м. Баш Самоков
20
Общински бюджет
Изготвено е прединвестиционно проучване за ПСПВ
Мярка 1.1.2.4:

Разширение и модернизация на инфраструктурата, осигуряваща чиста и здравословна околна среда





Проект:
Обичам природата и аз участвам

10
Републикански бюджет – Национална кампания „За чиста околна среда“
Почистена и облагородена зелена площ в кв. 167 / кв. Ябланица /  по плана на гр. Етрополе
Мярка 1.1.2.5:
Изграждане и реконструкция на инфраструктурата с висок социално-икономически и културен ефект



Проект
Изграждане на спортни центрове и обекти
240
Общински бюджет

Доизгравдане на стадион „Чавдар”






Реф. №

НАИМЕНОВАНИЕ

СТОЙНОСТ
хил. лв.

ИЗТОЧНИК НА ФИНАНСИРАНЕ


ИНДИКАТОР ЗА РЕЗУЛТАТ

Приоритет  1.2.  Развитие на икономиката на територията на Община Етрополе и увеличаване на нейната конкурентоспособност


Специфична  цел 1.2.1.  Повишаване на конкурентоспособността на местната икономика чрез привличане и задържане на инвестиции


Специфична  цел 1.2.2.  Осигуряване на възможности за инвестиции и развитие на туризма, електротехника, транспортни и логистични дейности

Мярка 1.2.2.1:
Насърчаване на инвестициите в областта на туристическата индустрия, електротехника, транспортни и логистични дейности.






Проект
Организиране на събития с регионален и национален обхват и въздействие
4
ОБ
Участие в три броя национални и международни туристически борси и изложения. Провеждане на четвърти национален туристически събор „Златна есен – Етрополе2016”.

Мярка 1.2.2.2:
Насърчаване на туристическото предлагане и утвърждаването на общината като дeстинация за културен, ловен, лечебен и екотуризъм



Проект
Подновяване на системата от указателни табели и маркировка на нови и съществуващи туристически маршрути
1
ОБ
Обновена маркировка на екопътеките и туристическите маршрути
Проект
Развитие на маркетинг и туристически продукти
4
ОБ
Издаден каталог „Бизнес и туризъм” 2016г. Издадени брошури и туристическа книжка за Етрополе. Проведени две заседания на консултативния съвет по туризма. Организиран и проведен туристически празник „Свети Атанас”



Специфична  цел 1.2.3.  Развитие на селското стопанство като традиционен отрасъл и осигуряване на трайна заетост в селските райони на общината

Мярка 1.2.3.2:
Подобряване състоянието и стопанската значимост на горския фонд на територията на общината



Проект
Превантивни дейности за борба с горските пожари, създаване и поддръжка на противопожарна инфраструктура
1
ОБ
Поддържане на оборудваното противопожарно депо по Наредба № 8 за опазване на горите от пожари


СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2: СОЦИАЛНО РАЗВИТИЕ



Приоритет 2.1  Подобряване на жизнената среда и утвърждаване на общината като предпочитано място за живот и реализация


Специфична  цел 2.1.1. Адаптиране на социалната инфраструктура към определени обществени групи

Мярка 2.1.1.2:
Стимулиране на обществената активност и въвеждане на “добри практики” за приобщаване на целеви групи.



Проект
Програми за адаптация на деца в риск


В Център за обществена подкрепа се предоставят комплекс от социални услуги, предназначени за деца и семейства с цел предотвратяване изоставянето на деца и настаняването им в специализирани институции, превенция на насилието и отпадане от училище, консултиране и подкрепа на семейства в риск, оценяване, обучение и подкрепа на приемни родители и осиновители, консултиране и подкрепа на деца с поведенчески проблеми, подкрепа на деца от уязвими групи, включваща работа за социална реинтеграция, преодоляване на емоционално- психологически, комуникативни и образователни затруднения; подкрепа на деца от отпадане или в риск да отпаднат от образователната система.
     През 2016г. специалистите на ЦОП са работили по 81 случая, от които 49 след издадено направление от Отдел „Закрила на детето“ при Дирекция „Социално подпомагане“ град Етрополе, Правец и Ботевград и 32 случая на самозаявили се потребители.
       През годината са обучени и сертифицирани по програма „ПРАЙД – приемна грижа/осиновяване” 15 кандидат- осиновители и 2  кандидат- приемни родители.
    Програми, по които се работи:
- програма за развитие на услуги за семейна подкрепа, с цел превенции на изоставянето;
- Програма за превенция на насилието, обучение по семейно планиране и развитие на базови родителски умения;
- „Подкрепям те сега, за да можеш да имаш избор утре”;
- Програма за подкрепа на родители и семейства на деца със специални нужди/ увреждания и заболявания;
-Развитие на умения за самостоятелен живот;
- Подкрепа на процеса на връщане в биологичното семейство на деца, настанени в социални домове, приемни семейства и други, различна от биологичното семейство среда.








Проект
Организиране на обществени форуми за проблемите на групите в неравностойно положение



  Съвместно с общностните модератори на центъра за развитие на общността Етрополе към центъра за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе”, представители на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и представители на ОЗД /Отдел за закрила на детето/ към Д „СП” /Дирекция за социално подпомагане/ са проведени срещи с учениците 5-8 клас, на които се разговаря за междуетническата толерантност и признаването и зачитането на различията между хората. Организирани и проведени футболни срещи и състезания по народна топка с учениците от всички училища в общината.       Проведени празници на ромските обичаи и традиции – честване на ромския празник, организирано от общината.

Мярка 2.1.1.3:
Социална и образователна интеграция на малцинствени групи





Проект
Разработване и реализация на програми за придобиване на квалификация на младежи от ромски произход



       В Професионална гимназия „Тодор Пеев” - гр. Етрополе се осъществяват три форми на обучение – дневна, задочна и самостоятелна.
За учебната 2016/2017 г. са записани след основно образование 73 ученици за специалностите „Пътно строителна техника”, „Ел. инсталации”  и „Мебелно производство”.       
       Общо в училището са записани 160 ученици, като от ромски произход са 45 %, обучаващи се в дневна форма на обучение, разпределени в 8 паралелки. Училището е привлекателно за младежи и девойки и от съседни общини. За тях е подсигурено несамостоятелно общежитие към училището /през 2016/ 2017 година в общежитието са настанени 60 възпитаници/. 


Проект


Подобряване здравния статус на ромите чрез образователни програми



       В община Етрополе е назначен Здравен медиатор, който организира провеждането на беседи с подрастващи и млади хора и техните родители за предпазване от нежелана и ранна бременност, за значението на безплатните имунизации др. Издирва деца без личен лекар и разяснява пред родителите им важността от регистрирането, организира профилактични прегледи на здравно осигурени лица, стимулира извънкласни дейности на здравно образование за ромските деца.
       Здравният медиатор работи по индивидуални случаи, с групи, работа на терен, работи с ОПЛ  /Общо практикуващ лекар/ и осъществява работни срещи с институции.
	В МБАЛ „Проф. Д-р Ал. Герчев” Етрополе е осигурен равен достъп на всички пациенти до качествено здравеопазване, гарантирани са равни възможности и качествени здравни грижи. 





Проект


Подобряване достъпа до образование на деца от малцинствата и предприемане на мерки, стимулиращи образователната им интеграция в българските училища



       От 2012г. ОУ „Хр. Ботев”с. Лопян, съвместно с ОУ „Георги Бенковски” с. Малки Искър работят по проект на ЦМЕДТ /Център за междуетнически диалог и толерантност/ „Амалипе” - „Всеки ученик ще бъде отличник”, финансиран от Фондация „Тръст за социална алтернатива”. Партньори са училищата в с. Вакарел и гр. Ихтиман. Разработени са основните показатели по проекта – изработена е училищна програма за превенция на отпадането, създадени са ученически парламент и родителски клуб, продължени са заниманията в свободно избираем предмет (СИП) „Фолклор на етносите - ромски фолклор”, изградена е система за отчитане на отсъствията на учениците и в тесни ежедневни контакти с родителите постепенно е преодолян този проблем. Наличието на училищен автобус също спомага за преодоляване на отсъствията.
       Усилията на педагогическите екипи са активизирани за включване на неформалното образование, в това число извънкласни дейности по проект „Твоят час” със шест групи. Три от групите са за обучителни затруднения по математика и бълг. Език. „Аз и природата”, „Фолклор на етносите” и „Бързи, смели, сръчни” са групи за извънкласни занимания.
       Ученическият парламент изработи свой план за работа и стана инициатор на традиционни училищни инициативи, ръководени от учителския екип /честване на бележити дати и празници, участие в изработената система за реда и хигиената в училище, определяне на „ученик на месеца” по различни критерии и оформяне на „алея на славата”/.
       Родителските клубове подкрепят всички училищни мероприятия и стават организатори и домакини на ученически изяви. По случай Гергьовден и Великден на гости в ромската махала учениците представиха традиционни обичаи от българските и ромските пролетни празници. Родителите взеха участие в състезания съвместно с учениците /по безопасност на движението по пътищата и в спортен празник/.	
       През 2016г. продължава развитието на създадените форми в учебните заведения, като особено място се отделя на активизиране на родителите за работа със семействата, в които все още липсва мотивация към образованието на децата им. За целта се организират месечни посещения в училища по време на часовете - време, в което родителите се запознават с реалните резултати на своите деца,  правят сравнение с резултатите в класа и получават подкрепата на учители и други родители. Продължава мотивацията на учителския екип чрез организиране на срещи с учители от други училища и участие в обучения. Част от участниците в тези срещи са и ученици, които предават наученото на останалите.
       Колективът на училище „Георги Бенковски” с. Малки Искър работи изцяло с деца от ромския етнос. Всеизвестен е факта за слабата родителска заинтересованост, факт, който е резонен за семейства в крайно трудно социално положение. Налага се практика родителските срещи да се провеждат като кафе-сбирки в училище, като на родителите се подсигурява превоз, за да бъдат съпричастни на развитието на децата си. Трима родители на деца от ромски произход участват в родителския комитет и се търсят различни форми за приобщаване и на останалите родители към училищния живот, като публика в училищни празници, участие в открити уроци, в готварски клубове, в почистване района на училището и др.
	В училището 36 ученика са включени в групи за извънкласни дейности и 24 за преодоляване на обучителни затруднения по български език и литература (БЕЛ) и математика по проект BG05:2OP001-2-004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентност (Твоят час) – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
	През учебната 2016-2017г. училището е водещо по проект „Всеки ученик ще бъде отличник”. Работи се още по следните програми:
	- НП „Без свободен час в училище” – програмата е свързана с осигуряване на учители при отсъстващи такива. По този начин се опазва живота на учениците чрез превенция от риска, сигурност на родителите за присъствието на децата им в училище.
	- НП „Оптимизация на училищната мрежа”, модул Оптимизиране на вътрешната структура на училищата, детските градини и самостоятелните общежития.
	В Професионална гимназия „Тодор Пеев” 45% от обучаващите се ученици са от ромски произход.
	Във връзка с реализиране на проект „Подкрепа на ромски ученици за успешно завършване на средно образование”, финансиран от ромски образователен фонд и МОН (министерство на образованието и науката), ЦОИДУЕМ (център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства) обяви конкурс за отпускане на стипендии за постигнати образователни резултати от ромски ученици записани в гимназиална степен на образование. От Професионална гимназия „Тодор Пеев” гр. Етрополе кандидатстват 8 ученика, шест от които са одобрени.
	Осигурен е учител, който работи активно за мотивиране на учениците за завършване на средно образование.
	Училището работи по проект „Обучение на ученици със затруднения”. Осигуряват се допълнителни занимания с нуждаещите се ученици.
	Всички училища и детски градини на територията на община Етрополе участват в схема „Училищен плод” към Държавен фонд „Земеделие”, като осигуряват на всички деца от начален етап на образование и подготвителни групи разнообразни плодове и зеленчуци.

Всички деца на 5-6 годишна възраст редовно посещават подготвителна група. Това се дължи и на факта, че в Община Етрополе от 01.01.2011г. отглеждането на децата, настанени в детските заведения на Общината и ползването на детската млечна кухня е напълно безплатно за родителите и се финансира от Общинския бюджет.
	В детските градини са създадени родителски активи във всяка група, като са включени и родители на ромски деца.



Проект

Популяризиране на културата, традициите и занаятите на етническите общности



 Във всички училища в общината се работи активно за популяризиране на ромската култура, за преодоляване на различията и създаване на дух на толерантност между децата. Празнуват се празниците „Лазаровден”, „Банго Василий” и др.
       Ежегодно общината организира Ромски празник с конни състезания, различни игри и др.

Специфична  цел 2.1.2.  Подобряване условията за живот на младите хора
Мярка 2.1.2.1.
Стимулиране на младежите за включването им в обществения живот



Проект
Развитие на младежки центрове, дейности и спорт
406
ОБ
Общината подпомага дейността на младежки спортни дейности – клубове по футбол, волейбол, борба и др.
Проект
Програма за насърчаване на талантливите деца
2
ОБ
Съгласно приета програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби за 2016 г. през годината в община Етрополе  са стимулирани 31 деца.
Проект
Възстановяване и изграждане на детски  и спортни площадки  
10
ОБ
Изградени два броя детски площадки.
Мярка 2.1.2.2.
Подобряване на качеството на образованието



Проект
Квалификация и преквалификация на кадрите


Непрекъснато се поддържа квалификацията на кадрите
Специфична  цел 2.1.3.  Изграждане на удобна и съвременна жизнена среда
Мярка 2.1.3.1.
Развитие на инфраструктура, осигуряваща възможности за висок жизнен стандарт



Проект
Поддържане и опазване на зелените площи
146
ОБ
Поддържани 200 дка зелени площи
Мярка 2.1.3.2.
Създаване на предпоставки за превръщане на община Етрополе в енергийно ефективна и екологична община



Проект
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Община Етрополе.


1 643


Републикански бюджет



През 2016г. изцяло са санирани четири жилищни блока
Мярка 2.1.3.3:
Опазване и обогатяване на културно-историческото наследство в Община Етрополе.



Проект
Съхраняване и обогатяване на народните традиции, художествените занаяти и културни празници
96
ОБ
Съхраняване и отбелязване на всички големи празници – Богоявление, Пеене на пръстени, Етрополска литературно-музикална зима, Свети Атанас, Обесването на Васил Левски, Освобождението на България, ден на славянската писменост и култура, Ден на детето, Петровден-Празник на Етрополе, Съединението на България, Независимостта на България, Ден на народните будители, Освобождението на Етрополе, Коледа, Нова година и др.
Приоритет 2.2  Повишаване на административния капацитет и качеството на работната сила
Специфична  цел 2.2.1.  Повишаване на професионалното равнище на работната сила чрез допълнителна квалификация съобразно потребностите на пазара на труда
Специфична  цел 2.2.2.  Изграждане на съвременна и компетентна администрация
Мярка 2.2.2.1.
Развитие на капацитета на Община Етрополе за комплексно и професионално обслужване на гражданите



Проект
Ежегодно обновяване на материалната база

45

ОБ
През 2016 г. са закупени 6 бр. нови компютърни конфигурации, един сървър, 20 бр. климатици, един автомобил и ново оборудване за административни кабинети(бюра, шкафове, столове).
Проект
Разработване и въвеждане на комплексни административни услуги на местно ниво

3
ОБ
През 2016г. е разработено и въведено комплексно административно обслужване на местно ниво.
Специфична  цел 2.2.3.  Развитие и укрепване на институционалната среда за усвояване на европейските фондове, създаване на публично-частни партньорства и реализиране целите и задачите на плана.
Мярка 2.2.3.1
Поддържане и разширяване участието на Община Етрополе в местни, регионални, национални, международни мрежи и партньорства.



Проект
Реализиране на съвместни инициативи с побратимени градове и развитие на нови международни връзки
10
ОБ
През 2016 г. са реализирани съвместни инициативи с побратимените градове Бела паланка и Димитровград – Сърбия, Козарска Дубица – Република Сръбска и Можайск – Русия.




