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Въведение
Според Закона за регионално развитие / в сила от 31.08.2008 г., посл. изм. и доп.
ДВ. бр.21 от 13 март 2020 г./, системата от документи за стратегическо планиране на
регионалното и пространственото развитие обхваща:
1. Национална концепция за регионално и пространствено развитие;
2. Интегрирани териториални стратегии за развитие на регионите за планиране от
ниво 2;
3. План за интегрирано развитие на община (ПИРО).
В съответствие с чл.13, ал.1 от Закона за регионално развитие (ЗРР), Планът за
интегрирано развитие на община Медковец, област Монтана определя средносрочните
цели и приоритети за устойчиво развитие на общината и връзките ѝ с други общини в
съответствие с Интегрираната териториална стратегия за развитие на Северозападен
регион за планиране и Общия устройствен план на общината. Съгласно чл. 13, ал.2 ЗРР,
Планът за интегрирано развитие на общината осигурява пространствена, времева и
фактическа координация и интеграция на различни политики и планови ресурси за
постигане на дефинираните цели за трайно подобряване на икономическото,
социалното и екологичното състояние на общинската територия.
Планът за интегрирано развитие на община Медковец като стратегически
документ обвързва сравнителните предимства и потенциал за развитие на местно ниво
с ясно дефинирана визия, цели и приоритети за развитие, свързани общо от стремежа
към по-висок жизнен стандарт на хората в общината и устойчиво развитие на
територията. Той интегрира регионалното и пространственото развитие и служи за
определяне на актуалните проблеми, нуждите и потенциалите за развитие на общината
и населените места, които се отчитат при разработването на инвестиционни програми и
финансови инструменти, включително съфинансирани от фондовете на Европейския
съюз.
Основен подход при разработването на Плана е прилагането на интегрирания
подход на развитие, т.е. подход на тясна координация на различните публични
политики и на различните секторни дейности за въздействие на базата на местните
специфики. Пазарът на труда, заетостта, транспортното обслужване, качеството на
околната среда, образованието, здравеопазването и множество други социални
елементи си взаимодействат, за да окажат влияние на икономическото развитие. Макар
всяка от тези сфери да има своите собствени цели, приоритети и бюджети, Планът за
интегрирано развитие на община Медковец съдържа общи приоритети за тези сфери,
доколкото тези институционално отделни елементи си въздействат взаимно.
Принципът на интегрирания подход е водещ при разработването на ПИРО и съответно
прилаган по отношение на всяка част от неговата структура.
Планът за интегрирано развитие на община Медковец 2021 – 2027 г. е изработен
за цялата територия на общината, като са определени зони за прилагане на интегриран
подход за удовлетворяване на идентифицираните нужди и за подкрепа на потенциалите
за развитие и на възможностите за коопериране със съседни общини.
Планът за интегрирано развитие на община Медковец съдържа:
1. анализ на икономическото, социалното и екологичното състояние, нуждите и
потенциалите за развитие на общината;
2. цели и приоритети за развитие на общината за периода 2021 – 2027 г;
3. зони за прилагане на интегриран подход за удовлетворяване на
идентифицираните нужди и за подкрепа на потенциалите за развитие и на
възможностите за сътрудничество с други общини;
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4. мерки за ограничаване изменението на климата и мерки за адаптиране към
климатичните промени и за намаляване на риска от бедствия;
5. партньорите и заинтересованите страни и формите на участие в подготовката и
изпълнението на плана при спазване на принципите за партньорство и осигуряване на
информация и публичност;
6. индикативен списък на важни за общината проектни идеи с проектобюджети и
оптимален график на изпълнение;
7. обща оценка на необходимите ресурси за реализация на плана, конкретизирана
по години съобразно оптималния график за изпълнение на важните за общината
проектни идеи;
8. програма за реализиране на плана за интегрирано развитие на общината;
9. необходими действия и индикатори за наблюдение и оценка на изпълнението
на плана.
При разработването на Плана за интегрирано развитие на община Медковец са
използвани подходи, методи и принципи, които гарантират в значителна степен
съответствието на този стратегически документ с нормативните изисквания в областта
на регионалното развитие, както и с определените национални и регионални цели и
приоритети на развитието в България. В тази връзка той е синхронизиран с
предвижданията на Националната концепция за пространствено развитие 2013 – 2025
г. (актуализация 2019 г.) и с Интегрираната териториална стратегия за развитие на
Северозападен регион на планиране за периода 2021 – 2027 г. Освен това, Планът е
съобразен със специфичните условия, ред и изисквания за прилагане на нормативните
документи, свързани с местното самоуправление, териториалното устройство,
опазването на околната среда, кадастъра и имотния регистър за територията на
общината.
Планът за интегрирано развитие на община Медковец е разработен и в
съответствие с целите на кохезионната политика на ЕС за периода 2021-2027 г. и с
изискването този документ да допринася в максимална степен за постигането на цел 5
на кохезионната политика: „Европа по-близо до гражданите чрез насърчаване на
устойчивото и интегрирано развитие на градските, селските и крайбрежните райони и
на местните инициативи“.
Планът за интегрирано развитие на Община Медковец за периода 2021 – 2027 г. е
разработен също в съответствие с Методическите указания за разработване и
прилагане на планове за интегрирано развитие на община (ПИРО) за периода 2021-2027
г. на Министерството на регионалното развитие и благоустройството от м. март 2020
г., определящи унифицирани процедури за изработване, оценка, одобряване и
прилагане на плановете за интегрирано развитие на община.
Планът за интегрирано развитие на община Медковец 2021-2027 г. има характер
на отворен документ, който може да се развива, усъвършенства и актуализира в
съответствие с динамично променящите се условия.
Планът за интегрирано развитие на Община Медковец за периода 2021 – 2027 г.
е обсъден и е приет от Общинския съвет по предложение на Кмета на Общината /
Решение № ….. по Протокол № …/…….2021 г.
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ЧАСТ I. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ И АНАЛИЗ НА
ИКОНОМИЧЕСКОТО, СОЦИАЛНОТО И
ЕКОЛОГИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ, НУЖДИТЕ И
ПОТЕНЦИАЛИТЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА
МЕДКОВЕЦ
1. Обща характеристика на общината
1.1. Местоположение и географски особености
Община Медковец е разположена в северозападната част на Република България,
и е една от съставните общини на област Монтана. Община Медковец граничи със
следните общини:
 на север – община Лом;
 на изток и югоизток – община Якимово;
 на юг – община Монтана;
 на запад и северозапад – община Брусарци. Схема № 1.

Сх. № 1. Географско положение на Община Медковец

Община Медковец е най-малката по площ сред 11-те общини на областта - заема
191, 090 km2, което съставлява 5,26% от територията на областта.
Територията на община Медковец се състои от землищните граници на 5
населени места: административния център на общината – с. Медковец и селата
Аспарухово, Пишурка, Расово и Сливовик. Схема № 2.
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Сх. №2. Населени места в Община Медковец

Общината има благоприятно географско разположение. Разстоянията на
общинския център Медковец до центровете на съседните общини и до някои големи
градове в България са дадени в Таблица №1.
Таблица №.1. Разстояния в километри от с. Медковец до центровете на съседни
общини и до някои големи градове в България
София
146

Враца
73,1

Плевен
154

Монтана
36,9

Лом
25,4

Якимово
35,7

Брусарци

Мездра

24,4

89,3

Червен

Видин

бряг
128

73,9

Източник: www.bgmaps.com

Най-близките градове, до които е разположена общината, са Лом - на 25,4 км и
Монтана - на 36,9 км. Територията и се пресича от едни от основните артерии в
страната - Е 79 (Лом-София), и ж.п. линия София – Видин. Връзките със съседните
общини се осъществяват чрез пътища от националната пътна мрежа и железопътен
транспорт.
Географското положение на община Медковец се оценява като благоприятно и от
гледна точка на възможностите за нейното развитие. Те в много голяма степен ще
зависят от възможностите за интегриране на община Медковец през периода 2021 –
2027 г. със съседните общини и области, с цел създаване на предпоставки за общо
използване на ресурси и потенциали за развитие.
По данни на ГРАО, в община Медковец по постоянен адрес към 31.12.2020 г.
живеят 3 561 човека, което представлява около 2,44% от населението на област
Монтана (145 960 души по постоянен адрес към 31.12.2020 г.) и около 0,41% от
населението на Северозападен район за планиране (861 531 души по постоянен адрес
към 31.12.2020 г.).
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Община Медковец е на девето място по население сред общините в областта,
след общините Монтана, Лом, Берковица, Вълчедръм, Бойчиновци, Вършец, Брусарци
и Якимово. Най-голяма е концентрацията на населението в общините Монтана, Лом,
Берковица и Вълчедръм – 77,55% от общия брой жители на областта. Най-малка по
територия в областта е община Медковец, а най-голяма по територия и население е
община Монтана. Средната гъстота на населението в община Медковец е 18,6 души на
кв. км., като по този показател общината се нарежда на осмо място в областта, след
общините Лом, Монтана, Берковица, Вършец, Бойчиновци, Брусарци и Вълчедръм.
Средната гъстота на населението в община Медковец е по-ниска от средните стойности
за област Монтана (40,2 души на кв. км), за Северозападен район за планиране (45,2
души на кв. км), и за страната (62,6 души на кв. км), но по-висока от тази в общините
Якимово, Чипровци и Георги Дамяново. По брой населени места (5), община Медковец
са нарежда на предпоследно място сред общините в областта. С по-малък брой
населени места (4 на брой) е община Якимово. Вж. Таблица № 2.:
Таблица № 2. Основни статистически данни за община Медковец и останалите общини
в област Монтана
Район, област, община

България
Северозападен район
планиране
Област Монтана

за

Територия
кв. км

Население
брой
31.12.2020
г.

Гъстота на
населението
за 2020 г.
(души на
кв. км.)

Населени
места
(брой)

Градове
(брой)

Села
(брой)

111 001,9

6 916 548

62,6

5 257

257

4 998

19 070

724 165

45,2

626

45

581

3635,6

113 193

40,2

129

8

121

Община Медковец

191,090

3 561

18,6

5

-

5

Община Берковица

470,09

18 957

40,3

20

1

19

Община Бойчиновци

308,334

8 321

27,0

13

1

12

1
1
1
1
1
1
-

9
10
8
13
9
23
9
4

Община Брусарци

194,437
4 353
22,4
10
Община Вълчедръм
429,00
8 710
20,3
11
Община Вършец
240,00
7 700
32,1
9
Община Георги Дамяново
297,59
1 863
6,3
13
Община Лом
323,90
29 246
90,3
10
Община Монтана
675,715
56 280
83,3
24
Община Чипровци
286,881
3 239
11,3
10
Община Якимово
220,977
3 779
17,1
4
Източник: Национален статистически институт и ГД „Грао“

Община Медковец е селска община, с административен център с. Медковец, за
разлика от почти всички други общини в областта (без общини Георги Дамяново и
Якимово), които имат на своята територия по 1 град, който е и общински център. С
Указ № 2294 на Държавния съвет от 1978 г. за административно-териториални промени
в страната, с. Медковец е обявено за административен център на едноименна селищна
система, в която са включени още четири села - Аспарухово, Пишурка, Расово и
Сливовик (ДВ бр. 101 от 26 декември 1978 г.)
През община Медковец от югоизток на северозапад, на протежение от 10 km
преминава участък от трасето на жп линията Мездра – Бойчиновци – Брусарци –
Видин.
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През общината преминават частично 2 пътя от Републиканската пътна мрежа на
България с обща дължина 32,3 km:
 участък от 11,7 km от Републикански път II-81 (от km 127,8 до km 139,5);
 началният участък от 20,6 km от Републикански път III-8105 (от km 0 до km
20,6).
Според специалисти, занимаващи се с произхода на имената, селото е получило
днешното си име по време на османското владичество – около първата половина на 18
в. в турските регистри се споменава „селото Медкофче”, спадащо „към Поломие”, а покъсно то вече фигурира в официалните османски документи като Медковец.
Името на селото е пряко свързано с местността, в която се намира то: в онези
времена /а и до средата на 20 век/ тук е имало вековни гори, изобилстващи с кошери и
хралупи с мед. Известни етнографи също твърдят, че един от основните поминъци на
медковчани е отглеждането на пчели. А най-разпространената легенда сред местните
хора е за стадо болни животни, които се изгубили в гората за няколко дни и излезли от
нея нахапани от пчели, но оздравели. На мястото на тази гора по-късно е построена
селската черква „Света Параскева”.

1.2. Териториални и поземлени ресурси
Както се вижда от Таблица № 2, община Медковец е с най-малка площ сред
общините в област Монтана. Тази площ е разпределена по населени места на общината
по следния начин: Вж. Таблица № 3:
Таблица № 3. Площи на землищата на населените места в община Медковец
Населено място
Площ
Кв. км
%
с. Медковец
81,698
42,75
с. Аспарухово
20,418
10,69
с. Пишурка
6,279
3,29
с. Расово
46,413
24,29
с. Сливовик
36,282
18,98
О б щ о:
191,090
100,00

Балансът на територията на общината е следният: (Вж. Таблица № 4)
Таблица № 4. Баланс на територията на община Медковец (дка)
БАЛАНС НА ТЕРИТОРИЯТА КЪМ ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА
МЕДКОВЕЦ
Наименование на териториалния
елемент
ТЕРИТОРИИ С НАЙ-ОБЩО
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
1. Жилищни функции
2. Общественообслужващи функции
3. Производствени дейности
4. Складови дейности

Площ на съществуващи елементи
в ха

в%

769
17
13
110

10

4.023
0.088
0.071
0.577

Площ на проектни
елементи

кв.м/ в ха
жител

2055
45
36
295

769
17
0
0

в%

4.023
0.088
0.000
0.000

кв.м/жител

2055
45
0
0
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5. Територии с многофункционално
предназначение
6. Рекреационни дейности, курортни и
вилни зони
7. Озеленяване, паркове и градини
8. Спорт и атракции
9. Земеделски територии, в т.ч.:
9.1. обработваеми земи - ниви
9.2. обработваеми земи - трайни
насаждения
9.3. необработваеми земи
9.4. територии за алтернативни
земеделски дейности
10. Горски територии
11. Водни площи
12. Транспорт и комуникации
13. Техническа инфраструктура
ЗАЩИТЕНИ И НАРУШЕНИ
ТЕРИТОРИИ
14. Защитени територии за опазване на
културно-историческото наследство
15. Територии за възстановяване и
рекултивация
16. Други нарушени територии

0

0.000

0

261

1.366

698

0

0.000

0

48

0.252

129

52
10

0.275
0.054

140
28

52
23

0.275
0.120

140
61

80.636 41180 15311
3.009 1537
229

80.121
1.198

40917
612

15409
575
1302
0

6.812
0.000

3479
0

908
680

4.751
3.558

2427
1817

0
293
472
22

0.000
1.534
2.472
0.116

0
784
1263
59

0
293
453
27

0.000
1.534
2.371
0.141

0
784
1211
72

0

0.000

0

0

0.000

0

3

0.016

8

3

0.016

8

0

0.000

0

0

0.000

0

0
26
11
14
9

0.001
0.136
0.058
0.072
0.049

0
70
30
37
25

0
0
11
15
9

0.000
0.000
0.058
0.077
0.049

0
0
30
39
25

19110

100

19110

100

ДРУГИ ТЕРИТОРИИ
17. Други урбанизирани територии
18. Животновъдни ферми и комплекси
19. Скали, пясъци, мочурища и дерета
20. Гробищни паркове
21. Територии със специално
предназначение
22. ОБЩА ПЛОЩ

От Таблица 4 е видно, че земеделските територии преобладават, като заемат
172 860 дка, или 90.5% от територията на общината.
Обработваемата земя в земеделските територии е с обща площ 159 840 дка,
което представлява 92,4% от земеделските територии и 83,6% от общата площ на
общината. От обработваемата земеделска земя 3.2 % е в обхвата на горски територии.
Трайните насаждения са 5 750 дка, или 3.01% от общата площ на общината.
Необработваемите земи са 13 020 дка, или 6,8% от общата площ на общината.
На човек от населението обработваемата земя е 44.9 дка – около 3 пъти над
стойностите на показателя за областта и Северозападен район за планиране, и около
6 пъти повече в сравнение със средната за страната.
Населените места и другите урбанизирани територии са с обща площ 10
640 дка (5.6% от общата площ на общината).
Територията на водните площи заема 2 930 дка, което представлява 1,53% от
територията на общината.
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1.3. Природно - ресурсен потенциал
1.3.1. Релеф, климат, води, почви и полезни изкопаеми
Релеф
Релефът на община Медковец е изключително равнинен, като общата
денивелация в направление юг-север е по-малка от 70 м. Средната надморска височина
е 240 м. Характерът на релефа благоприятства развитието на интензивно аграрно
стопанство.
Климат
Община Медковец попада териториално в Западната част на Дунавската равнина,
която притежава типичен умереноконтинентален климат. Върху формирането на този
климат, освен характера на релефа и неговата надморска височина – 240 м., оказват
влияние разположението на равнината в пояса на умерените географски ширини,
въздействието на далечните и близки водни басейни и решаващата роля на въздушния
пренос. Районът се характеризира с преобладаващо умерено-континентални
климатични условия. Характерна е добре изразената валежна сянка, а средногодишните
валежи са под 500 л. на кв.м. Средните валежи за последните години по сезони са:
 пролет - 150 –200 л. на кв. м.;
 лято 175 л. на кв.м.;
 есен 125-150 л. на кв.м.;
 зима 100-125 на кв.м.
Режимът на валежите е с подчертан късен пролетен (юнски) максимум и зимен
(февруарски) минимум и с изразена тенденция за балансиране на сезонните валежни
суми. В Западната Дунавска равнина средногодишните валежни количества са
значително по-малко от средногодишната валежна сума за цялата страна. Този факт се
обяснява с преобладаването на Северозападния въздушен пренос и с постепенното
намаляване на значително обеднелите на влага океански въздушни маси.
Сравнително висока е средната януарска температура (-1,6/3,20 градуса), а
средната юлска е 23 градуса. Средната годишна температура за района е 9-10 градуса.
Валежите имат голяма роля в процесите на замърсяването и самоочистването на
атмосферата. Снежната покривка се задържа от 50 до 80 дни през годината, а средната
й височина е 10-20 см. Броят на засушаванията с продължителност 10 и над 10 дни за
периода април-октомври е 4,5 – 5,0. Средната скорост на вятъра в 85% от случаите на
наблюденията е под 2 м./сек., в 42,7 % времето през годината е тихо – през есента това
е 51%, а през лятото 32,7%. Преобладаващи са западните и северозападни ветрове.
Води
През територията на община Медковец преминават реките Медковска бара, река
Цибрица. Съгласно Плана за управление на речните басейни в Дунавски район, реките
на територията на община Медковец са включени в поречието на реки, западно от река
Огоста.
Подземните води на територията на община Медковец съществуват в алувиалните
наслаги на речните тераси и наносните конуси. В четири от съставните села минават
селски реки, които пълнят 10 микроязовира. Най-големият от тях е язовир “Расоха”,
намиращ се в с. Расово с големина 422 дка.
Почви
Почвената покривка е относително еднообразна и е представена от няколко групи
почви:
1.Около 30% от равнинната територия е заета от карбонатни черноземи.
2.Стабилният равнинен терен е зает от излужени черноземи около 60%.
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3.Останалите 10% са ливадни почви.
И трите основни типа са сред най-плодородните, срещани в България.
Полезни изкопаеми
На територията на община Медковец не са разкрити находища на полезни
изкопаеми с национално значение или такива, които да окажат влияние върху
бъдещото развитие на общината. Възможен е добив на инертни материали – баластра и
пясък от коритото на река Цибрица.

1.3.2. Защитени зони, защитени територии и биоразнообразие
В територията на община Медковец попада част от защитена зона за опазване на
природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0001040 „Западна Стара
планина и Предбалкан“, разположена в землището на с. Сливовик.
По смисъла на Закона за защитените територии на територията на община
Медковец се намира Защитена местност “Шумака”, находяща се в землището на
с.Сливовик, с площ 5 дка. Обявена е със Заповед № РД /899 от 22.11.2001 г. на МОСВ,
с цел запазване на вида полско котенце- Pulsatilla pratensis. В местността е забранено
паленето на суха трева, промяна в режима на стопанисване, брането и изкореняването
на защитения растителен вид.
Защитени са 5 дървета на територията на общината:
– Полски ясен (Flaxinus oxicapra) - Заповед № 543/09.07.2013 г. на МОСВ,
находящо се в с. Сливовик;
– Цер ( Quercus cerris)- Заповед № 197/11.03.1987 г. на МОСВ, находящо се в
с. Сливовик;
– Цер ( Quercus cerris)- Заповед № 197/11.03.1987 г. на МОСВ, находящо се в
с.Сливовик;
–
Цер ( Quercus cerris)- Заповед № РД-564/08.05.2003 г. на МОСВ, находящо се в
с.Аспарухово, до реката, в общинска мера;
–
Цер ( Quercus cerris)- Заповед № РД-564/08.05.2003 г. на МОСВ, находящо се в
с.Аспарухово, в местността „Над село” .
Растителната покривка в общината е изключително от обработваеми земи. На
територията на общината доминират земеделските площи, като по-голямата част от
територията ( около 80,6 % ) е заета от обработваеми площи.
В границите на общината, на места са се формирали вторично ксеротермни
храсталачни съобщества от драка, също и ксеротермни тревни фитоценози от садина
(Chrysopogon gryllus), белизма (Dichantium ischaemum),
луковична ливадина (Poa
bulbosa) и едногодишни треви (терофити) като псилурус (Psilurus incurvus), някои
детелини и др. В крайселските мери са формирани мезоксерофитни тревни формации с
преобладаване в тях на пасищен райграс (Lolium perenne), белизма, луковична ливадина
и нерядко троскот (Cynodon dactylon), пача трева (Polygonum aviculare) и пр. На повлажните места край реките съвсем ограничено се срещат остатъци от гори с
доминиране в тях на дръжкоцветен дъб, клен (Acer cannpestre), бряст, мекиш (Acer
tataricum) и др. На места, тези терени са превърнати в ливади с мезофитна тревна
растителност. По-специфични видове в този район са редица степни флорни елементи и
особено -съответни ендемити и субендемити .
Фауната на община Медковец се характеризира с богато видово разнообразие на
птици, по-голямата част от които са постоянни, другата част – преминаващи. Освен
богата орнитофауна, в района се срещат и много бозайници, най-често зайци, диво
прасе, сърни и др. Фауната е представена от евросибирски и европейски елементи.
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Сред останалите преобладават видове с холарктично и палеарктично разпространение.
Континенталният климат е причина за по-голямото разнообразие на животински групи
като земноводните, докато влечугите са доста по-бедно представени.

1.4. Селищна система и урбанизация
Урбанистичната структура на общината се характеризира с 5 населени места –
село Медковец, което е административен център и още 4 села – Аспарухово, Пишурка,
Расово и Сливовик.
Отстоянието в километри от административния център – с. Медковец до
отделните населени места в общината е следното: Аспарухово -12 км, Пишурка – 15,7
км, Расово – 10,3 км, Сливовик – 5,4 км.
По оценка на НСИ, Медковец е слабоурбанизирана община.1 Към края на 2020 г.
населението на с. Медковец по постоянен адрес наброява 1 085 души, а на общината –
3 561 души. Разпределението на жителите на общината по населени места е следното:
(Таблица № 5)
Таблица № 5. Население на община Медковец по постоянен и настоящ адрес за
периода 2012 – 2020 г.
Години

Населени места
с. Медковец постоянен адрес
с. Медковец настоящ адрес
с. Аспарухово –
постоянен адрес
с. Аспарухово –
настоящ адрес
с. Пишурка постоянен адрес
с. Пишурка настоящ адрес
с. Расово –
постоянен адрес
с. Расово –
настоящ адрес
с. Сливовик –
постоянен адрес
с. Сливовик –
настоящ адрес
Общо за общината
– постоянен адрес
Общо за общината
– настоящ адрес

2012

2013

1 888

1 860

1 808

1 800

507

501

488

495

96

88

89

89

1 199

1 176

1 158

1 140

361

348

426

411

4 051

3 973

3 969

3 935

2014

2015

2016

1 817

1 796

1 805

1 708

1 674

1 678

482

481

484

525

657

629

81

75

69

85

75

78

1 183

1 170

1 136

1 150

1 142

1 109

346

343

332

513

540

515

3 909

3 865

3 826

3 981

4 088

4 009

2017

2018

2019

1 762

1 741

1 713

1 677

1 653

1 656

473

474

467

592

583

568

66

65

62

73

71

69

1 125

1 095

1 079

1 105

1 075

1 055

322

304

280

474

444

407

3 748

3 679

3 601

3 921

3 826

3 755

2020
1 685
1 653
464
567
61
77
1 073
1 061
278
393
3 561
3 751

Източник: http://www.grao.bg

Сравнителните данни в горната таблица показват неблагоприятна тенденция към
намаляване броя на жителите на общината, което е обща тенденция за областта,
региона и страната като цяло. (Вж. фиг. № 1.)

1

Слабоурбанизирани общини са тези с население под 300 жители/km2

14

План за интегрирано развитие на община Медковец, област Монтана 2021 – 2027 г.

Наблюдава се подчертана тенденция към депопулация, като е налице спад на
населението на общината през 2020 г спрямо 2012 г.
По данни на ГД ГРАО, населението на община Медковец по постоянен и
настоящ адрес намалява, както за общинския център, така и за останалите села, с
изключение на село Аспарухово, по настоящ адрес. Към 31.12.2020 г. жителите на
общината по постоянен адрес са 3 561, което е с 490 човека по-малко в сравнение с
2012 г, или намалението е със 12,1 %.
Населението по настоящ адрес в края на 2020 г. е 3 751 човека, което е с 218
човека по-малко в сравнение с 2012 г, или намалението е с 5,49 %.
Фиг. № 1. Тенденции в динамиката на населението на община Медковец

Половото съотношение на населението в общината е 50,12 % мъже към 49,88%
жени, докато за страната това съотношение е 48,43% : 51,57%, а за областта - 48,78%
:51,22%.
Като цяло селищната мрежа може да се определи като мозаечно-дисперсно
разположена в територията. Наблюдава се типичната структура на мрежата от населени
места от селски тип. Урбанизираните територии са равномерно разпръснати на
относително малки отстояния помежду си. Изградени са по-голямата част от основните
необходими пътни връзки, най-вече с по-големите населени места.
Средната селищна гъстота (2.6 селища на 100 км2 ) e по-малка от тази за страната
(около 4.7) и от област Монтана (около 3.1). Средното отстояние между населените
места е около 10.85 км, което е добра предпоставка за формиране и функциониране на
единна жизнена териториална-селищна среда.
Местоположението на общината предлага удобен достъп до градовете Монтана,
Враца, Мездра, Лом, Видин. Село Медковец е общински център, което определя редица
предимства за развитието на населеното място по линия на предоставена местна
администрация и деконцентрирани държавни служби. Те са свързани с възможности за
по-бързо обслужване на бизнеса и за по-добър достъп до информационно и проектно
обслужване, свързано с европейски програми и фондове.
По големина с. Медковец - естественият център на общината, е в групата на
много големите села в страната с 1 685 жители. Големината на селата в общината, по
брой жители с постоянен адрес е следната: много големи села с над 1 000 жители - 2
15
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села или 40% от селищата на общината (село Медковец – 1685 човека и село Расово – 1
073), големи села от 500 до 1000 човека – няма, средно големи села от 200 до 500
жители - 2 села или 40% от селищата на общината (село Аспарухово – 464 човека и
село Сливовик – 278 човека), малки села под 200 човека - 1 село или 20% от селищата
на общината (село Пишурка – 61 човека).
Според съществуващата към момента функционална категоризация на
административно-териториалните единици и населените места в България, две села
(Медковец и Расово) са от 5 група (функционален тип), Сливовик и Аспарухово – от 6
тип, а най-малкото населено място- Пишурка е от 7 тип.
Икономическият облик на селата е селскостопански, с подчертан
самозадоволяващ се производствен характер. Като цяло, възможностите за трудова
заетост на младите хора в селата, особено извън административния център, са
значително ограничени. По степен на благоустроеност, селата имат сходни
характеристики – всички селища разполагат с изградена инфраструктура по отношение
на електроснабдяване и водоснабдяване, но селата в общината нямат изградена
канализация.
Като физическа структура, селищната мрежа е добре развита, балансирана е върху
цялата територия на общината. Дисбалансът (поляритетът) се проявява при
демографските, икономическите и функционалните характеристики на населените места.
В сравнителен план сред населените места по степента на развитост на селищните
си функции се откроява общинския център с. Медковец. Интегриращите му
възможности са основно по линия на административните и някои от социално
обслужващите му функции – образование, здравеопазване и социални дейности. По
отношение на икономическите и на другите обслужващи функции и влиянието им
върху останалите селища в общината, с. Медковец изпитва силното конкурентно
влияние на гр. Монтана, Враца, Лом и останалите по-близки градове в региона.
През община Медковец преминават частично 2 пътя от Републиканската пътна
мрежа на България с обща дължина 32,3 km и няколко пътища от местно значение.
Структурата на селищната система е полицентрична. Основният център на
урбанистично влияние очаквано съвпада с общинския такъв. Като естествен вторичен
център на общината се е обособило с. Расово, което се доближава по население до с.
Медковец, и е разположено на кръстопътя на двата главни пътя (път II и път III клас от
РПМ) в общината. Останалите населени места гравитират около Медковец и Расово и са
зависими до голяма степен от тях в сферата на общественото обслужване –
администрация, социално подпомагане и други.
Отчитайки географското разположение спрямо общинския център, броя на
жителите на селото, осигуреността му с обществени и обслужващи функции и други
фактори, ролята на с. Расово като естествен вторичен пункт за развитие през новия
планов период ще нараства и то ще се утвърждава като водещо село на източен
опорен център на общината.
За да се постигне балансирано териториално развитие на община Медковец, в
селото – опорен център, трябва да се инвестира за подобряване на инфраструктурата и
развитие на обслужващите функции и услуги, разнообразяване на икономическите
дейности, съживяване, създаване на работни места и задържане на младите хора. То
трябва да съдейства и за развитието на останалите села, които гравитират към него..

1.5. Етнически състав и вероизповедания
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Етническата структура на населението има отношение към начина на живот и
поведение на населението. Основните етнически групи в общината са българи, турци и
роми. Данните за числеността и относителния дял на етническите групи на територията
на общината са според последното преброяване на населението през 2011 г. 2
Етническият състав на населението в община Медковец според отговорилите на
този въпрос лица е следният: ( Таблица № 6)
Таблица № 6. Численост на етническите групи в община Медковец според преброяването
на населението през 2011 г., по населени места

Населено
място

Лица,
Етническа група
Не се саотговорили
моопредедоброволно за
Българска Турска Ромска Друга лят
етническа
принадлежност
1 803
1 425
..3
373
..
4
с. Медковец
474
414
..
57
..
с.Аспарухово
123
123
с. Пишурка
1 105
961
..
132
..
9
с. Расово
416
339
..
73
..
..
с. Сливовик
Общо за
3 921
3 262
4
635
3
17
общината
Източник: Национален статистически институт
Община Медковец има някои характерни особености по отношение на
етническата структура на населението. Данните от преброяването през 2011 г. показват
по-висок относителен дял на ромската етническа група в сравнение със средните
стойности за страната и за област Монтана. Сравнително по-нисък е бил делът на
турската етническа група, спрямо средните за страната и със стойности, характерни за
областта. Най-висок е делът на българския етнос, което следва тенденциите за страната
и региона. ( Таблица № 7) Тези особености в етническата структура на населените
места в общината определят в голяма степен съществуващите вътрешнообщински
различия в равнището на раждаемост и образованост на населението, неговата трудова
заетост, здравен статус, миграционна подвижност, и др.

Р България
Област
Монтана
Община
Медковец

Таблица № 7. Етническа структура на населението 2011 г. (%)
Лица, отговориЕтническа група
Не се сали доброволно за
моопредеетническа
лят
Българ- Турска Ромска Друга
принадлежност
ска
100,0
84,8
8,8
4,9
0,7
0,8
100,0
86,3
0,1
12,7
0,3
0,6
100,0

83,20

0,10

16,19

0,08

0,43

Източник: Национален статистически институт
Актуалните данни за етническия състав на населението в община Медковец ще бъдат
известни след преброяването на населението в Р България, през 2021 г.
3
Знакът .. означава, че данните са анонимизирани в съответствие с чл. 25 от Закона за
статистиката.
2
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Делът на отделните етнически групи в общината е показан на Фигура № 2.

Фиг.№ 2. Дял на етническите групи в община Медковец

Според данните от последното преброяване на населението през 2011 г.,
православието и ислямът са най-разпространените вероизповедания в общината.
Значителен дял от жителите на общината не са показали вероизповеданието си, не се
самоопределят или са посочили, че нямат такова.
В общината не съществуват междуетнически противоречия и напрежение, хората
от различен етнос и вероизповедание съжителстват мирно и с взаимно уважение към
вярата, религиозните и културни различия на другите етноси.

1.6. Историческа обвързаност на общината с други територии
Анализът на културното и социално-икономическото развитие на община
Медковец през различните исторически периоди показва, че е налице историческа
свързаност на територията на общината с други територии, както в област Монтана,
така и в други части на Северозападна България и в страната като цяло.
Предприемчивият дух на земеделците в селата още по време на османското
владичество «отварят» и обвързват територията на общината с други селища и региони.
Историческите документи сочат, че през време на Възраждането производителите в с.
Медковец и от околните села започват да изнасят своята стока (зърнени храни,
добитък, дървен материал, птици, мед, сирене, масло, восък, яйца, кожи, вълна и др) на
пазара в Лом, Видин, Плевен и други градове, за да се сдобият с пари за плащане на
данъците и за закупуване на някои потребни им продукти.
Освен традиционната «вътрешна» свързаност на с. Медковец с близките селища,
днес част от общината, в исторически план безспорно най-силно са се наложили
връзките със селищата в област Монтана и с областния град, като важен търговски,
стопански и културен център в Северозападна България, с гр. Лом, с гр. Берковица, с
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гр. Враца, с гр. Оряхово, и селищата около тях, със селищата от съседните общини
Якимово, Брусарци и Бойчиновци, както и с други територии на страната.
Развитието на пътната мрежа и нарастващото значение на пътищата,
преминаващи през територията на общината през последните години благоприятстват
интензифицирането на икономическите и културни връзки на общината с други
територии.
Традиционните връзки и историческа обвързаност на територията дават
основание да се търсят нови възможности за интегрирано развитие на общината с други
общини в рамките на област Монтана, в рамките на Северозападен район за планиране,
както и с други територии в страната и в чужбина. В последния аспект може да се
прогнозира и планира и по-широко «отваряне» на общината чрез областния център към
дунавските общини в страната, в съседна Румъния и в други европейски страни, за
което във все по-голяма степен ще благоприятстват общата политика на ЕС за развитие
на регионите и на транспортните коридори в Югоизточна Европа.
Нови възможности за интегрирано развитие следва да се търсят и по отношение
на онези градове и общини, с които общината е установила и поддържа традиционни
приятелски и културни връзки.

2. Състояние на местната икономика
2.1. Обща характеристика
Община Медковец е от V-ти функционален тип. Малка по площ и по население,
тя е силно зависима в своето икономическо развитие от географското си положение –
преди всичко от близостта да гр. Монтана, пътишата от Републиканската пътна мрежа
на България, които преминават частично през общината, от фериботните комплекси
Видин и Оряхово на р. Дунав. Общината се намира в Северозападния район за
планиране, който е значително изостанал в икономическо отношение спрямо
останалите райони в страната и в ЕС и е с най-нисък принос към националния БВП.
Това са част от външните причини, които обуславят състоянието на икономиката в
общината.
Икономиката на община Медковец има подчертано аграрен характер.
Структуроопределящ отрасъл за икономиката е селското стопанство, тъй като
общината притежава благоприятни природо- климатични условия за отглеждането на
зърнено-фуражни и маслодайни култури, зеленчуци и плодове, а едновременно с това
площта на земеделската територия в общината е голяма.
Преработващата промишленост е слабо застъпена, като в общината функционират
само няколко фирми от този отрасъл.
В Таблица № 8 е показан броят на предприятията в община Медковец по основни
икономически дейности за периода 2016 – 2019 г.
Броят на предприятията в общината през периода 2016 – 2019 г. намалява и към
01.01. 2019 г. е 78, докато през 2016 г. техният брой е бил 84.
Най-много фирми развиват дейност в сектора на селското стопанство (51,3%),
следват ги предприятията в сферата на търговията и услугите (33,3%).
В сектора на здравеопазването и социалните дейности развиват своята дейност
3 предприятия.
За останалите сектори липсват данни или са посочени като конфиденциални.4
Според Закона за статистиката, под конфиденциални данни се имат предвид данни,
които дават възможност да бъде идентифицирана отделната статистическа единица.
4
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Таблица № 8. Брой предприятия в община Медковец по основни икономически
дейности 2016-2019 г.
Номенклатура на икономическите
дейности

2019

2016

2017

2018

Общо

84

85

85

78

СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО
СТОПАНСТВО

41

45

43

40

ДОБИВНА ПРОМИШЛЕНОСТ

-

-

-

-

ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ

-

-

-

-

..

..

..

..

-

-

-

-

-

-

-

-

29

28

29

26

..

..

..

..

..

..

..

..

-

-

-

-

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

ОБРАЗОВАНИЕ

-

-

-

-

ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И
СОЦИАЛНА РАБОТА

3

3

3

3

КУЛТУРА, СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

-

-

-

-

ДРУГИ ДЕЙНОСТИ

-

-

-

-

ПРОИЗВОДСТВО И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА И ТОПЛИННА
ЕНЕРГИЯ И НА ГАЗООБРАЗНИ ГОРИВА
ДОСТАВЯНЕ НА ВОДИ;
КАНАЛИЗАЦИОННИ УСЛУГИ,
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ И
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ
СТРОИТЕЛСТВО
ТЪРГОВИЯ; РЕМОНТ НА
АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ
ТРАНСПОРТ, СКЛАДИРАНЕ И ПОЩИ
ХОТЕЛИЕРСТВО И
РЕСТОРАНТЬОРСТВО
СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА
ИНФОРМАЦИЯ И ТВОРЧЕСКИ
ПРОДУКТИ; ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯ
ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ И
НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНИ И
СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

Източник: Териториално статистическо бюро – Северозапад, Отдел „Статистически
изследвания – Монтана

Забележка:
".." Конфиденциални данни
"-"няма случай
Данните за 2020 г. все още не са готови.
Икономическото развитие на община Медковец през периода 2016 – 2019 г. се
характеризира с известен ръст и положителна динамика, макар че по някои основни
показатели общината не може да достигне равнището от 2015 г. Произведената
продукция от местните предприятия нараства от 13 684 000 лева през 2016 г до 14 981
000 лева през 2019 г. В сравнение с 2016 г., нетните приходи от продажби нарастват с
над 10 млн. лева, достигайки през 2019 г. 38 669 000 лева. В същото време добавената
стойност от 7 201 000 лв през 2016 г., намалява на 6 302 000 през 2019 г., т.е. с 12,5%.
Таблица № 9.
Таблица № 9. Основни показатели за предприятията в община Медковец /нефинансов
сектор/ за периода 2016-2019 г.
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Брой
предп
рияти
я общо

Произведена
продукция5

Приходи от
дейността

Нетни
приходи
от
продажби

Разходи за
дейността

Печалба

Загуба

Разходи
за придобиван
е
на ДМА

Добавена
стойност

Оборот

2 387

803

4587

7 201

27 016

2 094

1 167

6164

6 951

27 137

2 552

1 904

5591

7 134

31 277

2 302

457

2298

6 302

38 670

Хиляди лв
2016 г.
84

13 684

33 253

27 012

31 394

2017 г.
85

14 150

32 649

27 119

31 486

2018 г.
85

15 161

37 673

31 224

36 749

2019 г.
78

14 981

42 757

38 669

40 689

Източник: Териториално статистическо бюро – Северозапад, Отдел „Статистически
изследвания – Монтана“

Средносписъчният брой на заетите и наетите лица в местните предприятия също
леко намалява. В обществения сектор техният брой расте, за сметка на частния сектор.
Данни за инвестиционната активност на местните фирми липсват или са
конфиденциални.
От регистрираните и функциониращи към 01.01.2019 г. на територията на
община Медковец 78 предприятия, голямата част са микро-предприятия, с до 9 заети
лица. На територията на общината работят няколко малки фирми; средни и големи
предприятия няма. Таблица № 10.
Таблица № 10. Групи предприятия в община Медковец, според заетите в тях лица
Групи предприятия
Общо
Микро до 9 заети
Малки от 10 до 49

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

84
..
..

85
..
..

85
..
..

78
..
..

Забележка:
".." Конфиденциални данни
Източник: Териториално статистическо бюро – Северозапад, Отдел „Статистически
изследвания – Монтана“

Няма официални статистически данни за чуждестранни преки инвестиции в
община Медковец през последните години.
Структуроопределящи сектори за местната икономика са селското стопанство,
търговията и услугите, преработващата промишленост, като водещо значение заема
селското стопанство. Неговата структура на производство и специализация определят
характера на цялата територия и облика на населените места. Земеделието е застъпено
във всички селища на общината и има важна роля за цялостното й развитие.
През последните години отрасълът остава основен източник на доходи в
общината. Предпоставките за това са благоприятното географско положение на
общината, природните дадености, с който тя разполага, почвено-климатичните условия,
транспортната инфраструктура, човешките ресурси, традициите и др.

2.2. Селско стопанство
5

Показателят е изчислен по методология на Структурна бизнес статистика
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Селското стопанство е важен източник на доходи и заетост и ще играе важна
роля за развитието на района и в бъдеще. През плановия период 2014 -2020 г. селското
стопанство беше основният източник на доходи на голяма част от жителите на
общината. За община Медковец отрасълът е структуроопределящ за икономиката, като
предпоставките за неговото развитие са природните дадености, с който разполага
общината, почвено-климатичните условия, човешките ресурси, традициите. Също така
следва да се има предвид, че на територията на Северозападния район за планиране се
разчита основно на селското стопанство, като един от основните фактори за развитието
на икономиката.
Земеделието е застъпено във всички населени места на общината, и е основен
отрасъл в селата, независимо от високия риск и ниската рентабилност.
Обработваемата земя на човек от населението в общината е в много по-голям размер, в
сравнение със средната за област Монтана и Северозападен район за планиране.
През плановия период 2014 – 2020 г. е налице известно намаляване на площта на
обработваемата земеделска земя, като през 2020 г. тя е 153 722 дка, което е със 7,4% помалко в сравнение с 2014 г. (166 051 дка6). Обработваемата земеделска земя в община
Медковец през последните четири години е показана в Таблица № 11.
Таблица № 11. Обработваема земеделска земя в община Медковец
Обработваема земеделска
земя (дка)
2017
153 993,0
2018
153 993,0
2019
153 993,0
2020
153 722,0
Източник: Общинска служба „Земеделие“ – Медковец
Година

Видът на ползвателите по регистрация по Наредба № 37 и ползваните площи в дка
през 2016 г. и 2020 г. е показан в Таблица № 12.
Таблица № 12. Вид на ползвателите и ползвани площи в дка през 2016 г. и 2020 г. 8
Вид на ползвателите
Кооперации

Ползвани площи в
дка през 2016 г.

Ползвани площи в
дка през 2020 г.

%

%

201,0

0,2

160,0

0,2

ЕТ, ЕООД,ООД, АД,ЕАД

46 960,0

48,5

53 000,0

50,4

Физически лица

49 737,0

51,3

51 889,0

49,4

96 898,0

100

105 049,0

100

Общо:

Източник: ОбС“Земеделие“ – Медковец

Растениевъдство Растениевъдството в община Медковец е приоритетно
направление, като се отглеждат основно зърнено-житни и технически култури:

Общински план за развитие за периода 2014 – 2020 г, стр. 5.
Наредба № 3/29.01. 1999 г. на Министъра на земеделието, горите и аграрната реформа за
създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (загл. изм. - ДВ, бр. 31 от 2015 г., в сила от
28.04.2015 г.), посл. изм. и доп. ДВ. бр.11 от 9 Февруари 2021г.
8
Данните са на база площи на регистрирани земеделски стопани по Наредба 3/1999 г. за
съответните години
6
7
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пшеница, ечемик, царевица, слънчоглед и рапица. През 2019 г и 2020 г. не са засявани
площи с тритикале.
В Таблица № 13 е показана структурата на засетите култури и средният добив от
декар от тези култури през периода 2017 – 2020 г.
Таблица № 13. Растениевъдство в община Медковец през периода 2017 – 2020 г.
2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

засети
площи
(дка)

среден
добив
кг/дка

засети
площи
(дка)

среден
добив
кг/дка

засети
площи
(дка)

среден добив
кг/дка

засети
площи
(дка)

среден
добив
кг/дка

пшеница

37 154

529

55 693

465

45 800

560

60 365

563

ечемик

2 710

496

4450

438

1 937

466

1 407

529

тритикале

200

550

200

360

0

0

0

царевица

10 682

392

12 996

800

20 135

529

20 156

705

204

319

327

275

440

209

0

0

Технически
култури
маслодаен
слънчоглед
соя

46 116

231

43 155

249

56 277
249

42 286

267

8 070

100

512

313

480

0

4 730

330

1 604

263

1 490

130
пропаднали
площи

0

рапица

2 150

156

Култура

Зърненожитни култури

овес

Зеленчукови
култури
домати

10

950

10

200

10

600

12

800

картофи

20

750

30

900

50

600

32

3 000

фасул

48

110

0

0

0

0

0

0

Трайни
насаждения
ябълки

50

380

50

400

50

195

55

600

праскови

2

900

2

500

2

300

2

250

сливи

34

529

34

147

39

300

39

318

вишни

312

400

312

350

247

283

152

460

0

0

0

0

198

0

198

0

лозя винени

Източник: ОбС Земеделие

В структурата на обработваемата земеделска земя най-голям е делът на зърнените
култури, който през последните стопански години е нараствал от 33,1% през 2017 г, на
47,8% през 2018 г., на 44,4% през 2019 г. и на 53,3 % през 2020 г.
Площите, засети с пшеница през 2020 година възлизат на 60 365 дка, което
представлява 39,3 % от общата обработваема площ и около 1,6 пъти повече, в
сравнение с площите, засети със същата култура през 2017 г. Традиционно в община
Медковец делът на ечемика е малък в сравнение с останалите зърнени култури и през
23
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2020 г. той заема около 0,9 % от обработваемата земя. Производството на царевица за
зърно през последните години бележи висок ръст на увеличение и през 2020 година
достигна 20 156 декара, което е почти двойно повече, в сравнение с 2017 година.
Площите, засети с царевица през 2020 г. представляват 13,1 % обработваемата земя,
като е налице и почти двойно увеличение на средния добив на декар от тази култура, в
сравнение със 2017 година.
За ечемика, пшеницата и царевицата през 2020 г. се наблюдава нарастване на
средните добиви от декар.
През 2020 г. не са засявани площи с овес.
Техническите култури заемат относително голям дял от общото земеделско
производство в общината – 28,9 % през 2020 г. Техническите култури са представени
главно от маслодаен слънчоглед, който през 2020 г. е бил разположен върху 42 286 дка
и маслодайна рапица – 2 150 дка. Интересът в общината към маслодайните култури и
царевицата през последните години се засилва и поради факта, че те станаха суровина и
за производството на био-горива. При слънчогледа, както и при царевицата, през
последните години е регистрирано и постоянно увеличение на добивите от декар.
Площите със соя от 8 070 дка през 2017 г. са намалели на 480 дка през 2019 г., а
през 2020 г. не са засявани площи с тази култура.
Овощарството в общината не е достатъчно развито, макар че почвеноклиматичните условия са подходящи за отглеждане на овощни насаждения. През 2019
г. са засадени нови площи лозя винени - 198 дка. Делът на трайните насаждения в
общината е сравнително нисък. През 2020 г. те са заемали 0,3% от обработваемата земя.
Средните добиви през 2020 г. от зърнено-житните и техническите култури, са
както следва:
 от пшеница - 563 кг/дка;
 от ечемик – 529 кг/дка;
 от царевица - 705 кг/дка;
 от слънчоглед 267 кг/дка;
 от рапица 156 кг/дка.
От Таблица № 16 се вижда, че през 2020 г. средните добиви от ечемик, пшеница,
царевица и слънчоглед са по-високи спрямо средните добиви от същите култури през
2019 г., както и спрямо всички предходни години, с изключение на добивите от
царевица, които през 2018 г. са били 800 кг от декар. Средните добиви на декар от
площите, засети с овес, са намалявали през периода 2017 – 2019 г, като през 2020 г. не
са засявани площи с тази култура.
В земеделските стопанства е висок делът на семейната работна ръка. Основни
пречки за развитието на модерен и ефективен аграрен сектор в общината са
разпокъсаността на земята, ограничените икономически ресурси на земеделските
стопани за модерно земеделие, полупазарния тип на стопанствата, възрастовата
структура на заетите лица, загубата на пазарни позиции.
Решение на проблема трябва да се търси в развитието на нови, перспективни
приоритетни направления в селското стопанство и участие в национални и европейски
програми и проекти за подпомагане и модернизация на земеделието в страната, в
региона и в общината.
Животновъдство
Животновъдството е важен подотрасъл в селското стопанство на община
Медковец, но заема сравнително нисък дял от общото селскостопанско производство.
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Структурните изменения в животновъдството и свиването на този сектор са
свързани основно с трудности при осигуряване на храна за животните. Въпреки че в
стопанствата се отглеждат фуражни култури, средните добиви са сравнително ниски,
липсва напояване и високопроизводителна техника.
Ветеринарното обслужване в общината се осъществява от регистрирани
ветеринарни лекари от г. Лом.
Животновъдството в община Медковец е представено предимно от
говедовъдство, овцевъдство и козевъдство. Броят на отглежданите животни в община
Медковец по видове за периода 2016-2020 г. е представен в Таблица № 14.
Таблица № 14. Брой отглеждани животни в община Медковец по видове 2016-2020 г.

Вид животни

2016

Говеда, в т.ч.
- Крави
- Телета
Овце
Кози
Свине
Коне
Магарета
Биволи
Зайци
Шаранови
стопанства
Пчелини
Пчелни семейства
.................................

2018

2017

900
660
240
1286
203
0
172
40
14
1056

924
656
268
1340
203
0
69
26
3
410

5

5

32
1622

25
1541

846
621
225
1330
203
0
69
26
1
398
5
23
1524

2019

2020

820
575
245
1330
146
0
50
15
1
300
5
28
1560

808
564
244
1200
170
10
50
15
5
300
5
21
1560

Източник: ОбС Земеделие

От таблица № 14 е видно, ча през периода 2016 – 2020 г. броят на отглежданите
животни от всички посочени видове е намалял, което е тревожна тенденция за
икономиката на общината. Няма обаче точна статистика за отглежданите в частните
стопанства птици и някои други видове домашни животни, предназначени за
задоволяване нуждите на стопаните и техните семейства.
Броят на регистрираните ферми и лични стопанства с отглежданите в тях животни
през 2019 и 2020 г. са показани в Таблица № 15.
Таблица № 15. Брой регистрирани ферми и лични стопанства с отглеждани
в тях животни в община Медковец през 2019 г. и 2020 г.
Регистрирани ферми
и лични стопанства
на територията на
Община Медковец

Вид

Брой животни

2019 г.
Биволи от 6 до 24 месеца, неавтохтонни

0

25

0
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Биволи над 24 месеца, неавтохтонни
Говеда за месо от 6 до 24 месеца, неавтохтонни
Говеда за мляко от 6 до 24 месеца, неавтохтонни
Говеда за месо над 24 месеца, неавтохтонни
Говеда за мляко над 24 месеца, неавтохтонни
Коне над 6 месеца, неавтохтонни
...................................................
2020 г.
Биволи от 6 до 24 месеца, неавтохтонни
Биволи над 24 месеца, неавтохтонни
Говеда за месо от 6 до 24 месеца, неавтохтонни
Говеда за мляко от 6 до 24 месеца, неавтохтонни
Говеда за месо над 24 месеца, неавтохтонни
Говеда за мляко над 24 месеца, неавтохтонни
Коне над 6 месеца, неавтохтонни
ДПЖ – овце, автохтонни
......................................................
Източник: ОбС Земеделие

1
0
16
0
16
47

1
0
245
0
575
50

1
0
0
22
0
22
47
1

5
0
0
244
0
564
50
24

От сравненията, които могат да се направят от данните в Таблица № 18 между
броя на животните през 2020 г и през 2019 г, е видно, че през 2020 г. в общината се
отглеждат 5 бр. биволи до 24 месеца, което е обнадеждаващо за възобновяване на този
подотрасъл в животновъдството, за който съществуват добри климатични условия и че
сравнително се е запазил броят на говедата.
Разпределението на отглежданите в община Медковец животни, регистрирани по
чл. 37 м, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, през 2020
г. по населени места на общината, е следното: Таблица № 16.
Табл. № 16. Брой отглеждани животни по населени места в община Медковец през 2020 г.
Населени
места

с. Медковец
с. Аспарухово
с. Пишурка
с. Расово
с. Сливовик
Обща сума:

Отглеждани животни
Биволи
неавтохтонни
6-24
месеца

0
0
0
0
5
5

Биволи
неавто
хонни
над
24
месеца

0
0
0
0
0
0

Говеда неавтохонни
6-24 месе
ца

Говеда неавтохонни
над 24 месе
ца

За
месо

За
месо

0
0
0
0
0
0

За
мляко

99
0
32
66
47
244

0
0
0
0
0
0

За
мляко

138
5
54
126
241
564

Кози
неавтохтон
ни
над 12
месеца

Овце
неавто
хтонни
над 12
месеца

Коне
неавто
хтонни
над 6
месеца

Общ
брой
животни по
населе
ни
места

24
35
9
35
67
170

496
349
11
130
214
1200

17
5
2
18
8
50

774
394
108
375
577
2228

Източник: Интегрирана информационна система на Българска агенция по безопасност на
храните
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През последната година се забелязва определен интерес към биволовъдството,
като перспективен отрасъл за развитието на животновъдството в общината.
Говедовъдството се осъществява в частни ферми, които не са достигнали
водещите европейски стандарти. В тях все още липсват високо образовани
специалисти, които да поставят говедовъдството на научни основи.
При овцевъдството и козевъдството се забелязва тенденция на намаляване броя на
дребните животновъди, отглеждащи до 10 овце и кози и увеличаване на стопанствата,
отглеждащи повече животни.
Свиневъдството като подотрасъл в общината бележи упадък и е много слабо
развито към настоящия момент. Във връзка с влошената епизоотична обстановка в
страната, породена от разпространението на заболяването Африканска чума по свинете
и с оглед необходимостта от ранна превенция и/или ликвидиране на последствията от
болестта, през предходните години голяма част от собствениците на домашни прасета
на територията на общината бяха принудени да ги умъртвят. Обнадеждаващ факт е, че
през 2020 г. започна възстановяването и на този подотрасъл от животновъдството,
основно за лични нужди на стопаните.
По-голяма част от птицевъдството се осъществява в личните стопанства.
Производството на мед е благоприятствано от богатото видово разнообразие на
растителност, релефа и климатичните условия. Голяма част от пчеларите са
ориентирани към производството на биологично чисти продукти. Друга положителна
тенденция е, че все повече млади хора се ориентират към практикуване на
пчеларството. През 2020 г. броят на регистрираните пчелини на територията възлиза на
21 бр., а пчелните семейства в тях са 1560 бр.
Разпределението на броя на пчелините и на пчелните семейства по населени места
в общината за 2020 г. е показано в Таблица № 17.
Таблица № 17. Брой пчелини и пчелни семейства по населени места в община
Медковец през 2020 година
Населено място
Брой пчелини
Брой пчелни
семейства
с. Медковец
5
390
с. Аспарухово
5
320
с. Пишурка
3
210
с. Расово
4
310
с. Сливовик
4
330
Обща сума:
21
1560
Източник: ОбС Земеделие

2.3. Лека промишленост
Преобладаващият характер на общините в Северозападния район е предимно
аграрно-земеделски. Малка част са с предимно промишлен или посветен на услугите.
Това се отнася и за община Медковец.
Промишлеността преди
години е заемала значителен дял в общинската
икономика. Водещо значение в промишления сектор е имал завода за производство на
части за военната промишленост. Тогава работещите в завода са наброявали около 400
души, с тенденция за разширяване на производствата и осигуряване на допълнителни
работни места. За съжаление след приватизацията му, обема на производството
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драстично намалява, фирмата-правоприемник - АД “ Метикар “, акционерно дружество
с 90% частно участие и 10% държавно, променя предмета на дейност и понастоящем
предприятието работи с минимален състав.
Шивашкото производство, което е осигурявало заетост на около 150 жени вече не
съществува на територията на общината. Работата за този вид производство се е
осигурявала от фирми със седалища в гр. Лом. След преструктурирането на този
отрасъл всички шивашки фирми организираха производството си само на територията
на гр. Лом, поради което материалната база за шивашкото производство в Община
Медковец бе реконструирана и пригодена за други дейности – общински пазар.
На територията на общината има потенциал за развитие на хранително –
вкусовата промишленост, тъй като общината е разположена изцяло в селски район и
има възможности за развитие на земеделското производство. Наличието на подходящи
почвено-климатични условия, достатъчно суровини, работна ръка и отсъствието на
индустриални замърсители позволява развитие на екологосъобразно селско стопанство,
което да осигурява суровини за преработени екологични храни от растителен и от
животински произход.
Развитието на селското стопанство през следващия планов период 2021-2027 г.
като структуроопределящ отрасъл в общината би могло да осигурява продукция като
суровина за преработващите отрасли:
• мелничарски;
• хлебопроизводство;
• масло добивен;
• млекопреработвателен;
• месопреработвателен;
• консервен.
Значителната трудоемкост на тези отрасли би довела до създаване на нови
работни места и формиране на добавена стойност, с която да се постигне значителна
ефективност и възможност за реинвестиции.

2.4. Горско стопанство
Ниската лесистост на територията на общината е основният фактор за липсата на
обособен горски фонд. Горската растителност се среща рядко на малки масиви, които
са включени в селскостопанския фонд.
В него на отделни места се срещат разпокъсани малки площи с горска
растителност, представена основно от широколистни дървесни видове – дъб, благун,
габър, бряст, ясен, акация, върба, липа, топола и др. Горската растителност има главно
климатична и хидроложка роля и за това една от важните задачи е нейното запазване и
преодоляването на негативните последици от безразборното й изсичане, както в
миналото, така и в наши дни.
Територията на общината е включена в обхвата Държавно горско стопанство
(ДГС) – Лом.
От обработваемата земеделска земя около 3.2 % е в обхвата на горски територии.

2.5. Търговия и услуги
Важен показател за икономическо развитие на община Медковец е състоянието
на сектора на търговията и услугите. Този сектор формира значителна част от
реализираните приходи от икономика и заетост в общината и е важен фактор за
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повишаване качеството на живот на населението във всички населени места, като по
този начин допринася за стабилизиране на селищната мрежа и противодейства на
процесите на обезлюдяване на населените места. Третичният сектор на общинската
икономика включва отрасли с финансов и нефинансов характер. От нефинансовите
икономически дейности в общината, относително по-добре са представени „Търговия,
ремонт на автомобили и мотоциклети“, където са регистрирани 30 икономически
субекта, които са основно от типа „Едноличен търговец“, следвани от икономическа
дейност „Хотелиерство и ресторантьорство“, независимо, че туристическата функция
на общината почти не е представена
През плановия период 2014 – 2020 г. се усети известно оживление в сектор
«Търговия» на територията на общината, както по отношение разширяване и
разнообразяване на търговската мрежа, така и по отношение на реализирания оборот от
търговските обекти. Всяко от населените места в общината е обслужено от магазини
и/или заведения за обществено хранене. Търговските обекти често са от смесен тип.
Търговското обслужване на населението в община Медковец се осъществява в поголямата си част от малки фирми, предимно на еднолични търговци.
Предприятията в сферата търговията и
услугите са един от основните
работодатели на територията на община Медковец, където обаче заплащането е найниско.
Търговската дейност на територията на общината е насочена предимно към
продажба на стоки от първа необходимост. Преобладава броят на хранителните
магазини. По-големи магазини има в общинския център, а в останалите населени места
от общината са разпространени по-малки търговски обекти.
Статистическите данни към края на 2020 г. сочат, че между 70 и 80 % от фирмите
в общината осъществяват търговска дейност на дребно. По големи от тях са:
Търговски фирми за търговия на дребно в община Медковец:
С.МЕДКОВЕЦ
1. ЕТ"ДЕСИ – Красимир Иванов 09"
2. ЕТ"КИС – Любомил Спасов"
3. ЕТ “ Графо Колор - Иван Йонов“
ЕТ „Тогей инженеринг – Тодор Нинков“
4.
5 ЕООД “Калинови КО“
С.АСПАРУХОВО
1 ЕООД „Елина 79“
С.ПИШУРКА
1 ЕТ „Людилик – Йордана Илиева“
С.РАСОВО
1
2.
3.
4.

ЕТ „Мони – Симеон Стефанов“
ЕТ „ВИП – Пепа Павлова“
ЕТ „Тони – Тодорка Петрова“
ЕТ „Стефи – Магдалена Кирова“
С.СЛИВОВИК

1. ЕТ „Геонад 2001“

На територията на общината развиват своята дейност фирми, осъществяващи
услуги в сферата на строителството, пътническия и автомобилен транспорт,
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фризьорството, козметиката и други смесени магазини, които предлагат книжарски
стоки и консумативи, облекло и др.
Във всяко село от общината има както магазини за хранителни стоки, така и за
някои нехранителни стоки.
Обектите и заведенията в общината са категоризирани съгласно изискванията на
Закона за туризма и наредбата към него.
В с. Медковец има изграден общински пазар, където в съботния ден търгуват
местни и регионални земеделски производители, търговци, рибовъди и други, а в с.
Расово пазарният ден е петък.
На територията на общината има три бензиностанции – в с. Медковец (в момента
не функционира), в с. Сливовик и в с. Расово, към която има и газстанция.
На територията на общината се намира и автосервиз на фирма „Руди 67 ЕООД“,
както и сервиз за монтаж, демонтаж и баланс на гуми в с. Сливовик.
На този етап заведенията за хранене и развлечения в община Медковец са
сравнително малко и не съответстват на потребностите и изискванията местното
население и на туристите и гостите на общината.
Развитието на сектора на търговията и услугите обаче е много съществена
предпоставка за реализация на целите и приоритетите в областта на алтернативния
туризъм. Качеството на туристическите продукти, които общината може да предложи
през следващия планов период, както и желанието на туристите да прекарат повече от 1
ден в общината и в общинския център, ще зависят както от атрактивността и
инфраструктурата на туристическите обекти, така и от състоянието на сектора
Търговия и услуги.

2.6. Туризъм
Рекреационните ресурси, които са предпоставка за развитието на туризма в
общината, са сравнително скромни. Местоположението на общината в Дунавската
равнина благоприятства най-вече развитието на селското стопанство и в по-малка
степен - туризма, предимно с местно значение.
Язовир Козоровец, разположен до село Медковец предлага добри условия за
риболов.
В същото време, община Медковец има добри условия и възможности за развитие
на ваканционен и селски туризъм. На територията на общината са изградени 10
микроязовира, които биха могли след сериозни инвестиции да станат привлекателни
места за отдих и развлечение. Такъв комплекс се изгражда на язовир “Расоха” в с.
Расово.
Общината има определен потенциал за развитие и на други алтернативни форми
на туризма, които до момента не са използвани. Основната причина е, че
туристическите дадености, с които разполага община Медковец, не са толкова
разпознати, както например в други общини в областта и региона, както и че досега не
са дооценявани възможностите за развитие на отрасъла.
Община Медковец може да стане привлекателна дестинация за отдих и туризъм
заради културно – историческото си наследство, дълбоките традиции и уникалните си
празници. Тя има определени възможности и за развитие на познавателен,
приключенски, екологичен и конен туризъм. На територията на общината са разкрити
многобройни археологически, художествени и архитектурни забележителности.
Историческите обекти, привличащи вниманието на местните жители и на гостите на
общината, са представени в Таблица № 36 Исторически и културни паметници в
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община Медковец, в точка 7 Анализ на културно-историческото наследство, на
настоящия ПИРО. Тези обекти са добре поддържани и с удобен достъп до всеки от
тях.
На територията на общината се намират и редица археологически местности и
забележителности, разгледани по-подробно в
точка 7 Анализ на културноисторическото наследство, на ПИРО, които се превръщат в привлекателна дестинация
за все повече туристи и излетници. Някои от най-интересните сред тях са
праисторическите, антични и средновековни селища, разкрити на територията на
общината. Археологическите разкопки в тях разкриват останки от живота на хората
през различните исторически епохи по тези земи. Открити са множество артефакти с
висока културно-историческа стойност от ранножелязната, елинистическата и римската
епоха и от средновековието, с които е попълнена местната музейна сбирка.
Обновената музейна сбирка в с. Медковец включва интересни археологически и
етнографски експонати, както и интериор от къщата на поп Андрей и фотографски кът,
посветен на Септемврийското въстание и на загиналите във войните медковчани.
Община Медковец разкрива своята история със запазените къщи – музеи,
килийното и първо общинско училище, уземната черква, както и със забележителната
църква „ Св. Параскева“ („Св. Петка“) и многобройните паметници и паметни плочи.
За почитателите на културния туризъм, интерес представлява също и богатото
нематериално културно наследство - спазваните интересни обичаи при празнуването на
празници като Коледа, Лазаровден, Трифон Зарезан и особено Тодоровден, когато се
провеждат характерните и традиционни за района конни надбягвания (кушии), както и
съвременните културни прояви.
На фона на богатото наследство и традиции, които дават възможности да се
практикуват различни видове туризъм на територията на общината, готовността за
посрещане на туристи не е достатъчна. В общината съществуват слаби познания за
обслужване на туристите по линия на алтернативните форми туризъм. На територията
на общината не се предлагат конкретни туристически пакети на туристическия пазар и
почти не се усвояват средства, които се отпускат по различни международни донорски
програми, подпомагащи малкия и среден бизнес в областта на туризма. Други
проблеми, който оказват негативно влияние върху развитието на туризма, са
недостатъчната реклама за наличното туристическо предлагане и липсата на
подходящи обекти за настаняване на гости и туристи. Засега такива ограничени
възможности предлага само легловата база към язовир „Расоха“.
На територията на общината местата
за настаняване и изхранване на
потенциални туристи и гости, желаещи да посетят туристическите обекти, са крайно
недостатъчни от гледна точка на възможностите за развитието на отрасъла в община
Медковец.
През новия планов период 2021-2027 г. е необходимо да се утвърждава
позитивния имидж на туризма в общината и да се повишава разпознаваемостта на
населените места като привлекателна дестинация с характерна идентичност, запазени
културни традиции и съхранена природа; да се повишава конкурентоспособността на
дестинация Медковец, чрез предлагане на качествен туристически продукт и маркетинг
на дестинацията.
Богатото културно и историческо наследство и живописните места на територията
на общината са предпоставка за по-нататъшното развитие на туризма. От една страна,
това ще доведе до нови възможности за развитие на малкия и средния бизнес в
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общината, създаване на нови работни места, промотиране и използване на местните
природни ресурси. От друга страна обаче са необходими значителни инвестиции, за да
се подобри прилежащата инфраструктура. Необходимо е също да се планира и
осъществява широка рекламна кампания с цел привличането на туристи, както и да се
търсят финансови средства за реставрация, експониране, обновяване, популяризиране и
подобряване на достъпа до туристическите обекти в общината.

2.7. Инвестиции
Трябва да се отбележи фактът, че най-много инвестиции в публичния сектор на
местната икономика през плановия период 2014 – 2020 г. са постъпили чрез
оперативните програми („Оперативна програма за развитие на селските райони“ 20142020 г.,, ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г., ОП“ „Развитие на човешките ресурси”
2014-2020, Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда
/ПУДООС/, Фонд „Социална закрила“ на МТСП, Междуведомствената комисия за
възстановяване и подпомагане към Министерския съвет, и др. От Информационната
система за управление и наблюдения на структурните инструменти на ЕС в България е
видно, че частният сектор в общината през посочения период не е проявил нужната
активност и не се е възползвал в достатъчна степен от възможностите, които те
предоставят.
За периода 2014-2020 г. общата сума на одобрените и изпълнени проекти от
общината по различните оперативни програми, фондове, и др. външни източници на
финансиране е над 8,5 млн. лв. В Приложение № 4 към настоящия План за
интегрирано развитие на общината е представена подробна информация за
реализираните проекти в община Медковец през периода 2014-2020 г, финансирани
със средства от Европейския съюз, програми, фондове и др. външни източници на
финансиране (Вж. Приложение № 4)
В приложение № 4А към настоящия План за интегрирано развитие на общината е
представена информация за Проекти в процес на реализация, към 31.12.2021 г. на
Община Медковец (Вж. Приложение № 4А)
В Приложение № 1А е представен Индикативен списък на важни за общината
проекти, включени в Плана за интегрирано развитие на община Медковец за периода
2021 – 2027 г. (Вж. Приложение № 1А )

3. Развитие на социалната сфера и човешките ресурси
3.1. Демографска характеристика
Както беше показано в Таблица № 5 - Население на община Медковец по
постоянен и настоящ адрес за периода 2012 – 2020 г, в т. 1.4.1. на настоящия ПИРО,
община Медковец се характеризира с неравномерно териториално разпределение на
населението. Налице са големи разлики както в броя на населението в общинския
център и в другите селища на общината, така и между самите останали села. (Фигура 3)
Данните за териториалното разпределение на населението в община Медковец
към 31.12.2020 г. по постоянен адрес показват следното:
- В с. Медковец е съсредоточено почти половината от населението на общината –
1 685 души по постоянен адрес, или 47,47%. По брой на населението непосредствено
след с. Медковец се нарежда с. Расово (1 061 жители), в което е концентрирано 29,91%
от населението на общината. На трето място се намира с. Аспарухово, с население от
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Източник: ГД „ГРАО“
Фиг. № 3. Териториално разпределение на населението в община Медковец

464 жители по постоянен адрес, или 13,04% от общия брой жители на общината, на
четвърто – с. Сливовик с население от 287 човека по постоянен адрес, или 7,90% от
общия брой на населението в общината, и най-малко е с. Пишурка, със 61 жители по
постоянен адрес, или 1,72% от общия брой жители на общината;
- Развитието на демографските процеси в общината през последните години
навлезе в неблагоприятна фаза, характеризираща се с влошаване на режима на
демографско възпроизводство и постепенно намаляване броя на населението. Както е
видно от Таблица № 6 Население на община Медковец по постоянен и настоящ адрес
за периода 2012 – 2020 г., от 2012 година досега процесът на намаляване на
населението продължава да се задълбочава с всяка изминала година. Известно
изключение от тази тенденция е налице при село Аспарухово, по настоящ адрес, което
се дължи основно на миграционните процеси на населението.
Анализът на естественото движение на населението в община Медковец за
периода 2012 – 2020 г. показва отрицателен естествен прираст, който е една от найважните причини за намаляване броя на жителите на общината. (Вж. Таблица № 18)
Таблица № 18. Естествено движение на населението на община Медковец за периода 2012
– 2020 г.
ГодиЖивородени
Умрели
Естествен прираст
ни
Всич- Момче- Момиче- всичко мъже
жени
всичко мъже жени
ко
та
та
36
13
23
150
70
80
-114
-57
-57
2012
30
18
12
116
64
52
-86
-46
-40
2013
36
25
11
124
56
68
-88
-31
-57
2014
33
21
12
86
48
38
-53
-27
-26
2015
37
18
19
104
57
47
-67
-39
-28
2016
28
18
10
112
57
55
-84
-39
-45
2017
25
14
11
107
61
46
-82
-47
-35
2018
37
19
18
107
58
49
-70
-39
-31
2019
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2020
Всичко:

30
292

16
162

14
130

100
1 006

41
512

59
494

-70
-714

-25
-350

-45
-364

Източник: Национален статистически институт

За последните 9 години са родени общо 392 деца, а са починали 1 006 човека, т.е.
прирастът е отрицателен -714 човека. Отрицателният естествен прираст е характерен
за всяка от изминалите години на разглеждания период 2012 – 2020 г. Фигура № 4.
Отрицателният естествен прираст
е показател за влошена демографска
характеристика към началото на новия програмен период 2021-2027 г. Естественият
прираст, изчислен и в промили за общината, също е отрицателна величина за целия
период.

Източник: Национален статистически институт
Фиг № 4. Родени и починали лица в община Медковец 2012 – 2020 г.

Механичният прираст на населението за 2013 г, 2014 г, 2015 г. и 2020 г. е
положителна величина, когато броят на заселените в общината лица превишава броя на
изселените, като най-много заселени лица в общината са регистрирани през 2015 г.
През останалите години от анализирания период 2012 – 2020 г. е налице обратната
тенденция - превишаване броя на изселените спрямо броя на заселените жители на
общината, , т.е. механичният прираст е бил отрицателен. (Вж. Таблица № 19)
Таблица № 19. Механичен прираст на населението на община Медковец за периода 2012 –
2020 г.9
Години
Заселени
Изселени
Механичен прираст
всичко мъже
жени
всичко мъже
жени всичко мъже жени
61
28
33
66
29
37
-5
-1
-4
2012
80
38
42
68
35
33
12
3
9
2013
192
78
114
122
54
68
70
24
46
2014
От 2007 година механичното движение на населението включва не само вътрешната
миграция, а и движението на лицата към и от страната.
9
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283
107
141
73
121
137

2015
2016
2017
2018
2019
2020

161
122
129
63
66
154
48
59
134
61
73
-27
65
76
166
65
101
-25
35
38
113
49
64
-40
54
67
138
66
72
-17
73
64
98
47
51
39
Източник: Национален статистически институт

98
-13
-14
-12
26

56
-14
-25
-26
-5
13

Тенденцията на намаляване на населението към началото на новия планов период
(Таблица 5) се дължи на отрицателния естествен и механичен прираст. Във всички
населени места на общината населението с постоянен адрес намалява.
Демографските проблеми, характерни за цялата страна, са налице и в община
Медковец, а именно: сериозно застаряване на трудоспособното население, отрицателен
естествен прираст, вътрешна миграция и емиграция. На фона на тези проблеми,
протичащите демографски процеси могат да доведат до чувствително намаляване броя
на населението в селата. Това е сериозен проблем и е необходимо да се предприемат
мерки както на общинско, така и на национално ниво за възраждане на българското
село и за подобряване на условията за живот в него.
Половото съотношение на населението в общината през 2020 г. е 50,12 % мъже
към 49,88% жени, докато за страната това съотношение е 48,5% : 51,5%, а за областта 49%:51%. През всички останали години от анализирания период преобладаващото
население обаче е било от женски пол, което е характерно както за страната, така и за
областта.
Възрастовата структура е показател, който определя как естественият и
механичният прираст влияят върху общия брой на населението. Тя изразява
разпределението на населението по възрастови групи. Възрастовата структура е твърде
променлива и при това - в отрицателен план. За община Медковец за 2020 г. тя е
следната: (Вж. Таблица № 20)
Табл. № 20. Население в община Медковец по възрастови групи към 31.12.2020 г.
(в %)
В
10 20 30 общината Общо
0- 9
19
29
39
40 - 49 50 -59 60 - 69 70 -79
80+
8,23
Общо
8,57
9,34
8,93
9,17 12,30 12,66 14,84 14,96
100,00
Мъже
Жени

100,00
100,00

9,56
7,59

9,20
9,48

10,21
7,65

10,21
8,12

13,81
10,79

13,57
11,74

15,04
14,64

12,09
17,84

6,31
12,15

Източник: Национален статистически институт
Данните в Таблица 20 показват ясна тенденция на застаряване на населението – 23,19%
от хората са над 70 години, а тези до 20 години са 17,91%.

Населението на община Медковец в трудоспособна, надтрудоспособна и
подтрудоспособна възраст към 31.12.2020 г. е както следва:
- В подтрудоспособна възраст - 14,13% от населението на община Медковец;
- В трудоспособна възраст – 51,09 % от населението на община Медковец10;
- В надтрудоспособна
възраст – 34,78 %
от населението на община
Медковец.(Вж. Фиг. № 5.)
За 2020 г. тези граници са от 16 до навършването на 61 години и 6 месеца за жените и
64 години и 3 месеца за мъжете.
10
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Фиг. № 5. Съотношение между населението в трудоспособна, надтрудоспособна и
подтрудоспособна възраст в община Медковец (2020 г)

Съотношението на населението в подтрудоспособна възраст към населението в
трудоспособна възраст и към това в надтрудоспособна възраст за община Медковец
(14,13% : 51,09% : 34,78%) като цяло е по-неблагоприятно от това съотношение за
областта (14,55% : 55,81% : 29,64%) и за страната като цяло (15,38% : 59,85% : 24,77%).
По-нисък е делът на населението в трудоспособна възраст, като същевременно е повисок делът на населението в надтрудоспособна възраст. Обнадеждаващо е обаче, че
делът на населението в подтрудоспособна възраст е по-висок, което означава, че при
постигане на добра образованост и мотивация на младежите да градят своето бъдеще на
територията на общината, количеството и качеството на работната сила в
трудоспособна възраст могат да се подобрят значително през новия и следващите
планови периоди.
Половата структура на населението в трудоспособна възраст в община Медковец
е 57,52% мъже и 42,48% жени.Фигура № 6.
Фиг. № 6. Полова структура на населението в общината в трудоспособна възраст 2020 г.
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Според данните от преброяването на населението и жилищния фонд, през
2011 г.,11 образователно равнище на населението ва община Медковец е
незадоволително Фигура № 7.
Фиг. № 7. Образователно равнище на населението ва община Медковец

16,8%

6,9%
33,9%

висше
средно

40,8%

основно
по-ниско

НСИ. Резултати от преброяване на населението и жилищния фонд.2011 г.

От населението на общината, което е над 7 годишна възраст, с висше образование
са само 6,9% а по-ниско образовани (под основно образование) са 16,8%. Нисък е
делът на лицата с висше образование и в общинския център – с. Медковец
Към 31.12.2020 г. населението на общината в активна трудоспособна възраст
(между 30 и 59 години) е 34,13 % от общото население на общината, а населението на
60 и повече навършени години е с 3,9% повече, т.е. 38,03% от общото население. Броят
на децата и младежите до 19 навършени години е 17,91% от населението на общината,
а този на младите хора на възраст между 20 и 29 години е 8,93% от населението на
община Медковец.
Статистическите данни и направените сравнения показват, че тенденциите през
последните години са неблагоприятни. В годините след 2014 и особено – след 2017,
както за цялата страна и за областта, така и за община Медковец се забелязва, че
населението в трудоспособна възраст намалява за сметка на това в надтрудоспособна.
Значителният дял на населението в надтрудоспособна възраст на населението в
общината – 34,78%, и сравнително ниският дял на населението в трудоспособна
възраст – 51,09%, са индикатори за влошена демографска ситуация, които ще
продължат да влошават възрастовата структура и трудовия потенциал на човешките
ресурси през плановия период 2021 – 2027 година.
Влошаването на възрастовата структура на населението ще рефлектира и
върху размера и качеството на трудовите ресурси в началото на плановия период.
Застаряването на работната сила в условия на динамичен пазар на труда с постоянно
променящи се изисквания към квалификацията и професионалните умения на заетите,
поражда необходимостта от непрекъснато повишаване на общия потенциал и учене
Данните са от преброяването на населението и жилищния фонд през 2011г. Към момента не са налични
актуалните официални данни от преброяването през 2021 г.
11
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през целия живот на работната сила. Специално внимание следва да се отдели на
образованието и обучението на децата и младежите, чийто относителен дял е
сравнително по-благоприятен и които са бъдещата работна сила на общината.

3.2. Пазар на труда, заетост и безработица
По данни на НСИ, през 2020 г. коефициентът на заетост 15-64 г. в община
Медковец е 30,8%, докато за област Монтана този коефициент е 52,1%, за
Северозападен район за планиране е 58,7%, а за страната – 68,5%. Средносписъчният
брой на наетите лица по трудово или служебно правоотношение в община Медковец за
периода 2017 – 2020 г. е представен в Таблица № 21.
Таблица № 21. Средносписъчен брой на наетите лица по трудово или служебно
правоотношение в община Медковец
Години
Общо
Обществен Частен
(бр.)
сектор
сектор
(бр.)
(бр.)
2017
399
210
189
2018
463
257
206
2019
382
233
149
Източник:Териториално статистическо бюро – Северозапад, Отдел „Статистически
изследвания – Монтана

Пазарът на труда в Община Медковец се характеризира с висока безработица.
Равнището на безработица, изчислено като дял на регистрираните безработни лица в
бюрата по труда към икономически активното население 15-64 год, по данни на
Агенцията по заетостта, за община Медковец към 31.12.2020 г., възлиза на 32,3%, което
е доста по-високо от коефициента на безработица за областта – 13,0%, както и от
средното за страната 7,4%.
Поддържане на много високи стойности безработицата се наблюдава и за
предходните години. В следващата таблица е представено равнището на безработица в
община Медковец през периода 2015 – 2020 г., съпоставено с равнището на
безработица в област Монтана и в страната като цяло. Таблица № 22.
Таблица №22. Равнище на безработица в община Медковец 2014 – 2020 г.
2015
2016
2017
2018
2019
2020
47,5
40,7
35,0
30,2
31,6
32,3
Община Медковец
20,4
18,2
14,9
12,1
11,7
13,0
Област Монтана
10,1
8,7
7,2
6,2
5,6
7,4
Общо за страната
Източник:Агенция по заетостта

Както е видно от таблицата, през целия разглеждан период равнището на
безработица в община Медковец е значително по-високо от средното равнище на
безработица в област Монтана (13,0%) и в страната (7,4%). Фигура № 8.
Въпреки тенденцията към спад на равнището на безработица в община Медковец
през последните години, през 2020 г. се отчита отново нарастване на безработицата с
0,7% спрямо 2019 г. Тенденция на нарастване на безработицата за 2020 г. е характерна
и за област Монтана, и за страната като цяло.
Тенденциите на леко увеличаване на заетостта, респективно – плавното
намаляване на безработицата в общината, от 47,5 % през 2015 г. до 32,3% през 2020 г.,
са предпоставени преди всичко от стартирането на схемите за финансиране от ЕС през
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програмния период 2014-2020 г. и провежданите активни политики и мерки за
въздействие на пазара на труда, които доведоха до макар и не толкова осезаемо, но все
пак повсеместно икономическо съживяване на общината.
Фигура № 8. Равнище на безработица в страната, областта и общината

Въпреки тенденцията към спад на равнището на безработица в община Медковец
през последните години, то остава с над 18 % процента по-високо от средното за област
Монтана и над 4 пъти по-високо от това за страната за 2020 г.
Положителната тенденция за намаляване на безработицата през разглеждания
период проличава от прираста на безработицата в общината, който, както за областта,
така и за страната, с малки колебания (2020 г-2019 г), е с отрицателен знак. Таблица №
23.
Таблица № 23. Прираст на безработица през периода 2015 – 2020 г. в община Медковец
Прираст на безработицата в %
Период
2016 –
20172018201920202015
2016
2017
2018
2019
-6,8
-5,7
-4,8
-0,6
0,7
Община Медковец
Област Монтана
-2,2
-3,3
-2,8
-0,4
1,3
Общо за страната
-1,4
-1,5
-1,0
-0,6
1,8

Средногодишният брой регистрирани безработни лица на територията на
общината през последните години е следният: Таблица № 24.
Таблица № 24. Средногодишен брой безработни лица в община Медковец през периода
2014 – 2020 г.
2020
2014
2015
2016
2017
2018
2019
551
513
434
347
366
359
317
Брой безработни
Жени (брой
272
261
209
193
198
192
176
и в %)
(49,4%) (50,9%) (48,2%) (55,6%) (54,1%) (53,5%) (55,5%)
Мъже (брой
и в %)

279
252
225
154
168
167
141
(50,6%) (49,1%) (51,8%) (44,4%) (45,9%) (46,5%) (44,5%)
Източник: „Бюро по труда“ – с. Медковец
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Броят на продължително безработните лица на територията на общината през
последните години е следният: Таблица №25.
Таблица № 25. Брой продължително безработни лица в община Медковец
за периода 2017 – 2020 г.
Общо
По професионална
По образование
квалификация
С раб. Специа- Без специВисше Сред- Основ- Начално
Профе- листи
алност и
но
но
и посия
професия
ниско
2017
60
21
266
4
46
220
77
2018
68
24
274
3
45
229
89
2019
57
11
291
2
45
246
66
2020
64
16
237
2
38
199
78
Източник: „Бюро по труда“ – с. Медковец
Статистическите данни за безработицата в община Медковец показват следното:
1. Плавно намаляване на броя на безработните, като през 2020 г намалението е с
42,5% спрямо 2014 г;
2. Броят и процентът на безработните мъже са по-големи от тези на безработните
жени през 2014 г. и 2016 г.;
3. Процентът на безработните мъже и безработните жени през този период
варира, но в края на периода – 2020 г., процентът на безработните жени е по-голям
спрямо този през 2014 година с 6,1%, а при мъжете – по-малък с 6,1% спрямо 2014 г.
4. Съотношението “безработни жени : безработни мъже“ през 2020 г е показано
на Фигура № 9.
Фиг. № 9. Структура на регистрираните безработни лица от община Медковец по пол
през 2020 г.

5. Статистическите данни за безработните лица в общината през периода 2014 –
2020 г. показват още, че някои от най-уязвимите групи на пазара на труда, за които
процентът на безработица е най-голям, са хората с основно и по-ниско образование,
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хората над 50 годишна възраст, продължително безработните, младите хора до 29
години, и хората с намалена работоспособност Таблица № 26.
Таблица № 26. Профилиращи характеристики на безработните лица в община Медковец
за периода 2014-2020 г.
Статистически
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
групи
С основно и по348
335
287
225
233
253
202
ниско
(63,2%) (65,3%) (66,1%) (64,8%) (63,7%) (70,5%) (63,7%)
образование
(брой и в %)
До 29-годишни
74
65
63
48
39
45
33
(брой и в %)
(13,4%) (12,7%) (14,5%) (13,8%) (10,7%) (12,5%) (10,4%)
Над 50-годишни
247
236
184
146
170
159
144
(брой и в %)
(45,7%) (46,0%) (42,4%) (42,1%) (46,4%) (44,3%) (45,4%)
Продължително
226
335
290
225
205
227
167
безработни
(41,0%) (65,3%) (66,8%) (64,8%) (56,0%) (63,2%) (52,7%)
(брой и в %)
С намалена
9
8
6
6
6
8
6
работоспособност
(1,6%)
(1,6%)
(1,4%)
(1,7%)
(1,6%)
(2,2%)
(1,9%)
(брой и в %)
Източник: „Бюро по труда“ – с. Медковец

От Таблица № 26 е видно, че по образователен признак най-голяма е групата на
безработните лица с основно и с по-ниско образование, като техният относителен дял
бележи тенденция на нарастване от 63,2% през 2014 г. до 70,5% през 2019 г.
Положителен момент е че през 2020 г. процентът на безработните лица с основно и с
по-ниско образование намалява до 63,7%, но той остава по-висок в сравнение с 2014 г.
с 0,5%.
Ниската степен на образование и липсата на квалификация на безработните са
сериозна пречка за реализацията им на пазара на труда. Все по-често работодателите
заявяват работни места с повишени изисквания, съответстващи на новите технологии,
информационните системи и европейските стандарти в производството на стоки и
услуги. В условията на високото равнище на безработица и стеснен пазар на предлагане
на работни места, както в общината, така и в областта и в страната, групата с ниско
образование и без специалност и квалификация остава неконкурентна.
Разминаването между търсене и предлагане на специалисти с висше образование
на пазара на труда в община Медковец също деформира пазара на труда, в резултат на
което квалифицирани специалисти с висше образование понякога остават трайно на
трудовата борса, приемат нискоквалифицирана работа или търсят реализация в други
общини. Продължителният престой на пазара на труда или нискоквалифицираната
работа на такива специалисти води до загуба на професионални качества,
деквалификация, демотивация за включване в трудова заетост и непълноценно
използване на наличния човешки потенциал.
Структурата на безработните по образование потвърждава тенденцията, която е
характерна не само за общината, но и за цялата икономика, че хората с начално и пониско образование най-често попадат в редиците на безработните и че са една от найуязвимите групи на пазара на труда. В общината обаче те са над половината от
безработните, което налага да се полагат перманентни грижи за привличане и
задържане на всички деца и младежи в училище, а за безработните лица, които са в
извънучилищна възраст да се предприемат специални мерки за придобиване на
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определена професионална квалификация. Необходимо е в стратегическите документи
на общината за регионално развитие да се сложи специален акцент на мерките за
повишаване равнището на образование и за мотивиране на високообразованите
човешки ресурси да останат на работа в общината.
5. Структурата на регистрираните безработни в общината по възрастов признак
през периода 2014 – 2020 г. е следната: Таблица № 27.
Таблица № 27. Безработни лица в община Медковец по възрастов признак през периода
2014 – 2020 г.
Възрастова група
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
До 19 години
6
2
5
3
4
6
5
От 20 до 24 години
29
24
28
18
14
23
16
От 25 до 29 години
45
41
35
30
25
22
17
От 30 до 34 години
62
48
42
38
39
30
31
От 35 до 39 години
54
53
45
32
33
35
27
От 40 до 44 години
59
53
45
41
43
40
34
От 45 до 49 години
49
56
50
39
38
44
43
От 50 до 54 години
73
68
47
40
48
44
37
Над 55 години
174
168
137
106
122
115
107
Общо:
551
513
434
347
366
359
317
Източник: „Бюро по труда“ – с. Медковец

6. Данните за безработицата през последните месеци на 2020 г. за община
Медковец обаче бележат макар и крехка, положителна тенденция на намаляване, което
е обнадеждаващо, а именно:
- м. септември - 369души;
- м. октомври – 344души;
- м. ноември - 335души;
- м. декември – 317души. Фигура № 10.
Фиг. № 10. Равнище на безработица в община Медковец в края на 2020 г.
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7. Разпределението на безработните лица по възрастов признак към края на 2020
г. показва, че безработицата е най-голяма при лицата над 55 години – над 1/3 от
регистрираните безработни лица. На второ място са лицата от възрастовата категория:
от 45 до 49 години, на трето - лицата на възраст от 50 до 54 години. Фигура № 11.
Фиг. № 11. Структура на регистрираните безработни лица в община Медковец по
възраст

Разкритите работни места в общината през периода 2017 – 2020 г. са показани в
Таблица № 28.
Табл.№ 28. Разкрити работни места в община Медковец през периода 2017 – 2020 г.
Всичко С работни- СпециБез квалификация
ческа про- алисти
Общо
със средс основфесия
но образо- но и пование
ниско
Разкрити работни
68
59
9
49
9
40
места 2017 г.
За трудоустроени
Разкрити работни
13
3
7
6
4
2
места 2018 г.
За трудоустроени
Разкрити работни
67
58
7
60
2
58
места 2019 г.
Разкрити работни
10
3
4
6
3
3
места 2020 г.
За трудоустроени
Източник: „Бюро по труда“ – с. Медковец

Трудовият пазар в динамика към края на 2020 г. в общината изглежда така:.
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1. Новорегистрирани безработни и такива с възобновена регистрация през м.
декември са 27, от тях младежи до 29 години – 2;
2. Свободни работни места, обявени от работодателите през м. декември 2020 г.
са 1бр.
3. Постъпили на работа през месеца общо- 1
Може да се очаква, че през плановия период 2021 – 2027 г. ще се разкрият
определени нови перспективи за повишаване на заетостта и в публичния, и в частния
сектор, но трябва да се отчита, че общината-областен център (Монтана) и по-развитите
общински центрове в региона ще продължат да функционират като силно социалноикономическо ядро с центростремителен характер по отношение на новоразкритите
работни места и по-атрактивното заплащане на труда.
Аграрният сектор е главният структуроопределящ за местната икономика на
община Медковец по показател „произведена продукция“, но механизирането на
земеделското производство и окрупняването на стопанствата водят до съкращаване
броя на заетите в него. По-голяма концентрация на работна сила ще се наблюдава в
третичния сектор „услуги“, което е тенденция и в национален мащаб.
Липсата на възможности за заетост е основният фактор за ниската активност на
работната сила, високата безработица и ниските доходи в община Медковец. Налице е
и по-слабо разпространение на гъвкавите форми на заетост, които са „буфер” при
непостоянно търсене на труд. Ограниченото им използване е и поради факта, че част от
работодателите все още предпочитат „гъвкавостта” на сивата икономика.
За да се справят с високата безработица в община Медковец, както и с проблема
с продължително безработните, местните власти реализираха различни мерки за
повишаване на заетостта, както и програми за заетост, включително в рамките на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020. Таблица № 29.
Таблица № 29. Брой лица включени в мерки и програми за заетост в община Медковец
през периода 2014 – 2020 г.
2020
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Мерки за заетост
1
51
Програми за заетост
36
36
61
16
14
ОП "Развитие на
човешките ресурси
28
10
63
70
17
29
10
79
Общо:
10
99
106
79
45
24
Източник: „Бюро по труда“ –с. Медковец

През периода 2017 – 20209 г. от рисковите групи на пазара на труда в община
Медковец броят на устроените на работа е следният: Таблица № 30.
Таблица № 30. Устроени на работа лица от рисковите групи в община Медковец
Рискови групи
Общо
Над 55 г.
Продължител Роми
С намалена
но безраработоспоботни
собност
2017 г.
220
23
42
2
1
2018 г.
126
25
31
1
2019 г.
148
22
36
2
2
2020 г.
152
27
41
2
Източник: „Бюро по труда“ – с. Медковец
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Нивата на доходите в Община Медковец са по-ниски от тези в област Монтана и
в страната. Средната брутна годишна работна заплата на наетите лица по трудово и
служебно правоотношение в община Медковец, съпоставена с тази в област Монтана е
показана в Таблица №31.
Таблица №31. Средна брутна годишна работна заплата на наетите лица по трудово и
служебно правоотношение в община Медковец (лв)
2017 г.
2018 г.
2019 г.
Общо
Обще- Частен Общо Обще- Частен Общо Обще- Частен
ствен сектор
ствен сектор
ствен сектор
сектор
сектор
сектор
8621
8308
8969
9217
8431
10208
9287
9970
8181
Община
Медковец
9297
10276 8822
10129 11000 9691
11165 12358 10580
Област
Монтана
Източник: Териториално статистическо бюро – Северозапад, Отдел
„Статистически изследвания – Монтана“

Макар да се наблюдава ръст на средната брутна годишна работна заплата в
публичния сектор в номинално изражение, средногодишният доход на заетите остава
на равнища много по-ниски от тези за областта и за страната. Може да се предположи,
че сходна картина илюстрира нивата на заплащане на труд и в частния сектор –
възходящият тренд на размера на заплатата в числово изражение се запазва, но в
съпоставителен план с нивата на доходите на областно и национално ниво
възнагражденията за труд в частния сектор в община Медковец са значително по-ниски
от средните за област Монтана и за страната.
Регистрираното увеличение на възнагражденията в периода 2014 – 2020 г. се
дължи основно на регулярните увеличения на минималната работна заплата в страната..
Могат да се направят следните обобщаващи изводи по отношение на заетостта,
безработицата и доходите на населението в община Медковец:
- Ниското равнище на доходи в общината може да се превърне в своеобразна
преграда за нейното социално-икономическо развитие, защото не стимулира
качественото възпроизводство на работната сила и задържането й на местния пазар на
труда;
- Намаляващата заетост и високата безработица са показател за неблагоприятно
състояние на пазара на труда в община Медковец, който не предоставя адекватни
възможности за реализация на сравнително високия процент икономически активно
население, което все по-често търси заетост извън административните граници на
общината;
- Ниският дял на лицата с висше и средно образование и високият такъв на лицата
с основно и начално, са показател за преобладаването на неквалифицирана работна
ръка, което прави територията непривлекателна за инвестиции в сектори с висока
добавена стойност;
- За лицата без квалификация ще става все по-трудно да намерят работа през
новия планов период 2021 – 2027 г., когато очакваните технологични промени и
иновациите във всички сфери на икономиката ще изискват висококвалифицирана
работна сила. Неблагоприятната професионална структура и влошените шансове за
намиране на подходяща работа и трайна заетост, особено на лицата без квалификация,
сериозно ще се отразяват на доходите на голяма част от населението и ще забавят
социално-икономическото развитие на общината. Това налага в стратегическите
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документи на общината за регионално развитие да се сложи специален акцент на
мерките за повишаване равнището професионалната подготовка на човешките ресурси,
като се прилагат всички форми на системата за учене през целия живот, целящи
повишаване равнището на квалификация и преквалификация на човешкия фактор.
- Безработицата може да се приеме като основен рисков фактор, свързан с
доходите и стандарта на живот на хората в трудоспособна възраст. От групата на
безработните най-засегнати са от 50 г. и над 55 годишна възраст, което показва, че
лицата от горните възрастови групи са най-неконкурентни и най-трудно намират
трудова реализация. Голяма част от безработните в тези групи са без квалификация или
с работническа професия, с ниско ниво на образование. Безработицата на
трудоспособните хора се отразява негативно на качеството на живот на всички членове
на семейството, особено на децата.
- Практиката показва, че:
- образованието и развитите умения са сред най-значимите фактори за
подобряването на пазара на труда;
- общините с висок дял на хората с основно и по-ниско образование постигат
най-бавен ръст на заетостта, или дори - забавяния;
- застаряването и демографските проблеми ще стават все по-голяма пречка пред
регионалното развитие на общините;
- за високата безработица в община Медковец допринасят най-вече липсата на
възможности за заетост, свитото търсене на работна сила и освобождаването на
персонал от отрасли, които ограничават своята дейност на територията на общината;
- основна причина за големия брой трайно безработни в общината е тяхното ниско
образование и квалификация, както и високата средна възраст на безработните, които
трудно могат да се конкурират при заемането на свободни работни места с тези, които
притежават по-висока квалификация.

3.3. Образование
Демографското състояние на Община Медковец следва демографските
тенденции на страната, региона и областта - застаряване и намаляване броя на
населението. Възрастовата структура на населението в общината е влошена. Броят на
децата и учениците на територията на община Медковец намалява в резултат на пониската раждаемост, отрицателния естествен прираст и тенденцията към миграция на
родителите - преди всичко млади хора в активна трудоспособна възраст - към големите
градове в страната и към чужбина. Постепенното намаляване на децата в
образователната система се задълбочава с всяко поколение, като интензифицирането на
тези процеси може да има сериозни негативни последствия върху социалноикономическото развитие на общината.
Таблица № 32 показва общия брой на училищата, паралелките, учащите и
учителите12 в общообразователните училища в община Медковец през последните
четири учебни години.13
Включва учители, директори и заместник-директори с преподавателска заетост; не включва
възпитатели.
13
Прекъсване на динамичния ред от 2017/2018 учебна година поради промени в националната
образователна система (Закон за предучилищното и училищното образование, обн., ДВ. бр.79 от 13
октомври 2015 г.). Данните не са съпоставими спрямо предходните учебни години
12

46

План за интегрирано развитие на община Медковец, област Монтана 2021 – 2027 г.

Таблица № 32. Брой на училищата, паралелките и учителите в общообразователните
училища в община Медковец
Учебни
години

У
Учащи
ч Вси В
и чко т.ч.
л
мо
и
ми
щ
че
а
та

2017/18
2018/19
2019/20
2020/21

2
2
2
2

389
336
327
318

184
157
164
149

Па
ра
лел
ки

10
9
9
9

I – IV клас
УчиУчащи
тели Об- В
що т.ч.
мо
ми
че
та

Па
ра
лел
ки

V - VII клас
УчиУчащи
тели Об
В
що т.ч.
мо
ми
че
та

Па
ра
лел
ки

13
156 76
6
13
131 51
5
12
142 61
6
12
113 56
5
12
146 64
6
12
107 61
5
......
133 56
6
........ 101 53
5
Източник: Национален статистически институт

VIII -XII клас
УчиУчащи
тели Об
В
що т.ч.
мо
ми
че
та

9
10
10
........

102
81
74
84

57
40
39
40

Данните за последните четири години показват, че е налице намаляване на общия
брой ученици в общината и в трите групи класове - I – IV клас, V - VII клас и VIII -XII
клас, което е следствие от негативните демографски процеси, протичащи в общината.
Броят на паралелките остава постоянен, с изключение на групата класове от I-ви до IVти клас, където броят на паралелките, респективно – на учителите, е намалял с 1, тъй
като броят на учащите в тази група за разглеждания период е намалял с 23 деца.
Положителен момент е, че въпреки намаляването на броя на учащите в групата класове
VIII -XII клас, е нараснал броят на учителите в тази група.
Образованието е една от приоритетните дейности в работата на общинската
администрация. Община Медковец се стреми да създава условия и възможности за
усъвършенстване на образователната система. На територията на общината
функционира образователна инфраструктура, която включва институции на
предучилищното образование и училищно образование, осигуряващи предучилищна
подготовка; общообразователна и професионална подготовка. Училищната структура и
училищната мрежа в община Медковец са съобразени с действащите законови и
подзаконови документи и нормативи в страната, и с местните, държавни и европейски
стратегии за развитие на образованието.
Териториалното разположение на учебната мрежа позволява всяко населено
място да осигурява задължително училищно обучение на деца до 16 год. възраст, както
и отглеждане на деца от 1 до 7 години в детски градини.
Стремежът на преподавателите в общината е непрекъснато да търсят нови форми
за работа с учениците, родителите и обществеността за „отварянето“ на училището
като система.
Образователната мрежа е добре развита. На територията на Община Медковец
има 2 общински общообразователни училища.
През учебната 2020/2021 година на територията на община Медковец
функционират следните образователни институции:
1.

СУ “Отец Паисий“ в с. Медковец;

2.
3.

ОУ “Христо Ботев“ в с. Расово;
ОДЗ „Слънчева дъга“ в с. Медковец ;
ОДЗ “ Щурче“ в с. Расово.

4.

.
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Сградният фонд на образователните институции е в добро състояние, в резултат
на направените по проекти и със средства на общината ремонти за повишаване на
енергийната ефективност. Материалната база е качествена и достатъчна за обхват на
живеещите на територията на общината деца и ученици. За пътуващите от останалите
села ученици е организиран превоз до двете общински училища. Във всички детски
градини и основни училища се осъществява целодневно обучение – в 1 сутрешна смяна
и занималня.
Числеността на педагогическия състав в основните училища за учебната 2020/21
г. е както следва :
СУ „Отец Паисий“ с. Медковец:
- Педагогически – 29 човека;
- Непедагогически – 19 човека.
ОУ „Христо Ботев“ с. Расово:
- Педагогически – 14 човека;
- Непедагогически – 4 човека.
Средно училище „Отец Паисий“ в село Медковец води своето начало от края на
ХVІІІ-ти и началото на ХІХ век, когато се смята, че е отворило врати първото килийно
училище в селото. За пръв път в писмен документ от 1821 година се говори за училище
в църквата, водено от поп Петър. С годините броят на учениците постепенно се
увеличава, като между тях има и момичета. За този факт говори и доклад на Главния
учител по приключване на учебната 1871 година. От 1888 година редицата на
учителите се попълва и от жени. С решение на общоселско събрание и с материалната
помощ на медковските чорбаджии, през 1890 година в центъра на селото започва
строежа на самостоятелна сграда на училището. За целта църквата подарява пет декара
земя. Сградата е запазена и до днес и се използва за същите цели. Сега там се намират
малкият физкултурен салон за учениците от началната степен, подготвителната група
от шестгодишните деца, шивашки цех за нуждите на гимназиалния етап на обучение и
складови помещения.
През 1893/94 година е открито и вечерно училище, предназначено за по-бедни
селяни, работещи през деня. Във връзка с увеличения брой на учениците, през 1929 и
1932 година са построени още две училищни сгради в двата края на селото.
Училището става районно и такова остава до 80-те години на ХХ век. През
годините по брой на учениците и тяхната реализация то е на едно от първите места в
Ломски район.
Сградата на гимназията е открита през пролетта на 1944 година. А през учебната
1944/45 година е разкрита и Гимназията като етап на образование. За целта през същата
учебна година са приети ученици както за първия гимназиален клас, така и за
последния. Поради тази причина първият випуск, излязъл от Медковската гимназия е
през 1945 година. Оттогава до сега училището продължава своята традиция – да дава
добро образование и да подготвя кадри за висшите училища. От завършилите до 2018 г.
5460 основно образование, 3034 ученици са завършили средно образование в
училището, 856 са завършили висше образование, 546 – полувисше, 532 – средно
специално образование. Днес те са професори, доценти, художници, инженери, лекари,
учители, летци, агрономи и много други специалисти.
Анализът на реализацията на завършилите средно образование в медковското
училище показва, че през годините кадрите са завършвали такива специалности, които
се търсят на пазара на труда. Така например до 70-те години на ХХ век преобладаващи
специалности са били инженери, агрономи, зоотехници, химици, икономисти и
учители, по-рядко - юристи и лекари; през 80-те и 90-те години специалностите са
48

План за интегрирано развитие на община Медковец, област Монтана 2021 – 2027 г.

лекари, юристи, инженер-химици и икономисти; в края на ХХ-ти и началото на ХХІ век
специалностите са предимно хуманитарни – филолози, педагози, юристи, икономисти,
лекари.
През годините учебното заведение носи името Държавно смесено училище “Отец
Паисий”, от учебната 1953/54 година – Средно смесено училище “Поп Андрей”, от
учебната 1973/74 – Единно средно политехническо училище “Поп Андрей” и от
1992/93 учебна година – Средно общообразователно училище “Отец Паисий” .
През учебната 2002/2003 година излиза първият випуск с 12-годишно обучение.
Оттогава в СОУ “Отец Паисий” се обучават ученици в задължителната възраст не само
от общината, но и от други населени места извън общината. В гимназиална степен се
обучават ученици от Медковец, Расово, Аспарухово, Сливовик, а също така и от Долно
Церовене, Дългоделци, Долна Рикса и др. селища. На този етап гимназията продължава
дейността си като такава с четиригодишен курс на обучение.
За нуждите на обучението училището разполага с богата библиотека от около 10
000 тома литература, както и с два кабинета, оборудвани с компютри. Училището има
самостоятелни кабинети по информатика с интернет-достъп, физика, химия, биология и
музика, два физкултурни салона, както и ученически стол и бюфет за закуски и храна
на преференциални цени.
През учебната 2020/2021 година общият брой ученици в СУ“Отец Паисий” е 233,
разпределени в 13 паралелки. Учебният процес се осъществява едносменно.
Основно училище „Христо Ботев“ в село Расово, е учебно заведение с богата
история, която през годините претърпява редица промени, за да достигне училището до
днешния си статут. Училището е с общинско финансиране и в него се обучават 75 деца
от I до 7клас, разпределени в 8 паралелки за учебната 2020/2021 г. Учебният процес се
провежда едносменно.
Материално - техническата база е съвременна, с напълно оборудвани кабинети по
различните предмети, която непрекъснато се подобрява и осъвременява, което е важно
и водещо за по-качествено обучение на децата. Методиката на обучение, която се
прилага в учебното заведение е съвременна и приспособена към традиционните методи
и способи на обучение. По този начин учебната дейност и занимания са ползотворни и
интересни за децата. Учениците усвояват както теоретични, така и практически умения
и знания. В учениците се възпитава любов към четенето и езиците, възможност за
усвояване на граматичните правила в езика, възможности за писмени и устни изяви.
Основно училище „Христо Ботев“ – с. Расово се отличава с висок
професионализъм на преподавателите и тяхната всеотдайност към учениците,
обграждайки ги с много любов, за да изградят и развият тяхната личност. Неговият
безспорен авторитет се дължи на качеството на учебно-възпитателната работа и на
постигнатите високи резултати. Възпитаниците, завършили учебното заведение, са
достойно реализирали се личности в обществото.
Училището участва в проекти и национални програми като по този начин задържа
учениците от уязвимите групи и рабати за трайно намаляване на отпадащите от
системата деца и ученици.
ОДЗ „Слънчева дъга“ в с. Медковец, обл. Монтана е открито на 10.09.2012 год. В
него съществуват три групи – яслена, детска и подготвителна /5-6 годишни деца/.
Детското заведение е правоприемник на съществуващата от 17.05.1973 год. целодневна
детска градина, която се е помещавала в началните училища в двата края на селото,
построени през 1921 и 1927 год. от медковчани с доброволен труд. От 08.03.1976 год.
градините стават две самостоятелни: ЦДГ № 1 и ЦДГ № 2..
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Детските заведения са в стари сгради, но те отговарят на изискванията на всички
нормативни актове. В началото в тях има само по една група, но през м. март 1983 год.
и в двете се открива по още една – подготвителна група.
ОДЗ „ Слънчева дъга“ има три групи – яслена, с деца от 1 до 3 години, детска
група с деца от 3 до 4 години и подготвителна група с деца на 5 и 6 години.
Капацитетът на детското заведение е 70 места, като в момента са заети 55.
Педагогическият персонал е 4 човека, а непедагогическият - 8 човека.
Понастоящем в Детското заведение заема двете сгради на бившите детски
градини, като в сградата на ЦДГ № 1 се намира яслената група, а в сградата на ЦДГ №
2 – детските групи. На част от помещенията е направен основен ремонт. Занималните и
спалните са светли, красиво боядисани, с РVC-дограма, и са приятно място за
целодневното пребиваване на децата от селото.
Възпитателно-образователната работа в ОДЗ „Слънчева дъга“ е поставена на
научна основа, като се работи по одобрените от МОМН програми. За да се повиши
качеството и ефективността на възпитателно-образователния процес в детското
заведение, съдържанието на възпитателната работа непрекъснато се усъвършенства,
като усилията се насочват към всестранното развитие на детската личност и високата
степен на социално-педагогическата готовност за успешно обучение в началното
училище.
Възпитателната работа в ОДЗ „Слънчева дъга“ се провежда в съответствие със
задачите, определени в програмата по физическо, умствено, нравствено, естетическо и
трудово направление, с оглед на специфичните особености в психофизиологическото
развитие на децата. Възпитателната работа се осъществява чрез различните видове
активна дейност – игра, обучение и труд.
С грижите за здравето на децата и за тяхното всестранно развитие, с интересната
и съдържателна дейност, с поддържането на бодро и жизнерадостно настроение, ОДЗ
„Слънчева дъга“ е призвана да направи щастлив живота на всяко дете от с. Медковец.
ОДЗ “ Щурче“ в с. Расово, обл. Монтана
Целодневната детска градина в с. Расово е създадена през октомври 1966 г.
Сградата е общинска собственост. През 2009 г. на сградата е направен ремонт по
Европейски проект, който я превръща в красиво и приятно място за целодневното
пребиваване на децата.
През 2010 г. с решение на Общинския съвет при община Медковец целодневната
детска градина и детската ясла се преобразуват в Обединено детско заведение "Щурче".
С помощта на община Медковец и на кметство Расово на детската градина се
осигуряват достатъчно средства за издръжка, а персоналът притежава необходимата
педагогическа компетентност, за да се грижи за нормалното пребиваване на децата В
детската градина са създадени добри условия за пълноценно развитие на децата, като
стремежът е максимално развитие на потенциала на всяко дете, даване на добра
подготовка на бъдещите първокласници, и изграждане на личности със собствено
мнение.
Капацитетът на детското заведение е 45 места, от които в момента са заети 37.
Децата са обхванати в 2 групи – яслена и смесена. Педагогическият персонал се състои
от 2 човека, а непедагогическият - от 5 човека.
В таблица № 33 са дадени данни за детските градини, децата, групите, местата и
педагогическия персонал в детските градини в община Медковец.
Таблица № 33. Детски градини, деца, места, педагогически персонал и групи в
детските градини в община Медковец
Учебни Детски
Деца
Места
Педагогически
Детски
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години

градини

2017/18
2018/19
2019/20
2020/21

2
2
2
2

персонал14
Общо
В
т.ч. Общо
На 100 Общо
В
т.ч.
момичета
деца
детски
учители
104
37
128
123
8
8
114
46
137
120
8
8
100
46
117
117
8
8
104
43
115
111
8
8
Източник: Национален статистически институт

групи

5
5
5
5

По данни от последното преброяване през 2011 г.,15 в община Медковец
преобладава населението със средно и основно образование. Процентът на хората с пониско от основно образование е бил сравнително висок. Хората с висше образование са
били с най- нисък дял. Емпиричните наблюдения към края на плановия период 2014 –
2020 г. показват, че макар образователната структура на населението да се е подобрила,
тя е по-неблагоприятна спрямо тази в областта и страната. Тревожно явление е ранното
отпадане на децата от училище – по данни на НСИ, през последните 3 учебни години е
бил както следва:
2017 - 2018 учебна година – 4 деца и младежи;
2018 - 2019 учебна година – 7 деца и младежи.
2019 – 2020 учебна година – 3 деца и младежи
Промяната в условията на живот през последните години се отразява негативно
върху образователното равнище на населението, като тази тенденция най-силно се
наблюдава сред ромското население. При това, в детските градини и училищата в
общината, по данни на директорите на учебните заведения, делът на децата и
младежите от ромски произход се движи между 70 до 90 процента, което налага
специален акцент върху образованието на тези деца и младежи. Посочените данни за
процентното съотношение по етнически признак са приблизителни и не са официални,
тъй като в общината не се води такава статистика, но те отново поставят въпроса за
необходимостта от по-ефективни мерки за преодоляване на специфичните проблеми,
които пречат за развитието на малцинствата в общината.
В община Медковец е разработен и се изпълнява Актуализиран
план за действие на община Медковец за подкрепа на интеграционните политики
(2015- 2020) , чиято основна цел е комплексното решаване на проблемите на ромската
общност и интегрирането им в обществото. В общината, по инициатива на здравния
медиатор, се е оформила местна активна група на ромската общност, която подпомага
интеграционните процеси в общината и културния живот на ромите.
Като едни от най-сериозните проблеми, характерни за ромското население в
общината, свързани с образованието, основно на децата и младежите, са:
- Затруднена адаптация на децата от ромското население в детската градина и
началното училище;
- Незадоволително усвояване на преподавания учебен материал, поради
недостатъчно владеене на българския език;
- Нередовно посещаване на учебните занятия;
- Недостиг на учители, познаващи културата на ромските групи;
- Ниска степен на грамотност и квалификация на възрастните роми;

14
15

Включит. директори без групи, музикални ръководители, методисти и възпитатели
Следващото преброяване е през 2021 г.и обработени данни не са налични.
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- Недостатъчен брой и тематична насоченост на извънкласните форми на работа с
децата и младежите за осмисляне на свободното им време и развитие на социалните им
умения;
- Висок брой на необразованите и неквалифицирани безработни роми, на които
липсва мотивация да се включват в курсове за придобиване на такива;
- Липса на програми за ранно детско развитие и програми, които да насърчат
развитието на социални умения у децата и учениците и да осъществяват превенция на
насилие, ранни бракове;
- Липса на достатъчно развити форми за учене през целия живот, насочени към
професионално обучение, квалификация и преквалификация на ромите, и др;
С изпълнението на мерките в Плана, в областта на образованието, се очаква:
• Повишаване качеството на образование сред ромското население;
• Намаление на отпадналите от училище ученици;
• Повишена посещаемост на учебни занятия от учениците;
• Намалена неграмотност сред 18 – 25 годишните млади хора;
• Повишена здравна и екологична култура на учениците и младите хора;
 Намаляване на ранните бракове, ограничаване разпространението на наркотици;
 Намаляване нивото на агресия сред учениците и децата, и др.
Описаните проблеми определят необходимостта от развитие на дейности за
работа с родителите и активното им включване в образователния процес, мерки за
целево подпомагане на семейства, за които бедността е основна бариера за
образованието на децата и учениците, осъществяване на програми за ранно детско
развитие, за превенция на отпадането на децата и учениците от образователната
система, на насилието и ранните бракове, за развитие на младежка заетост и
подпомагане на осъществяване на неформални (извънучебни и извънкласни) форми на
обучение и др.
През новия планов период е необходимо да се предприемат следните мерки за
подобряване на образованието в община Медковец:
 Увеличаване обхвата на подлежащите на задължително обучение чрез
реализация на проекти и програми за пълно обхващане на децата от различни
етнически групи;
 Подобряване на материално-техническата база на училищата;
 Повишаване на квалификацията и професионалната компетентност на
педагогическите специалисти;
 Засилване на възпитателната и извънкласна работа в училищата;
 Ежегодно оптимизиране на паралелките в училищата и на групите в
предучилищното образование;
 Да продължи осъществяването на целодневна организация на учебния процес
като инструмент за превенция на отпадането от училище, за осигуряване на
специализирана помощ при подготовката на учениците, за развиване на таланти и
удовлетворяване на потребности и интереси;
 С цел да се отговори на изискванията за създаване на приобщаващо и
подкрепящо образование за личностно развитие на децата и учениците, е необходимо
да се осигурят подходящите условия, както и помощ на висококвалифицирани
специалисти: педагози, психолози, ресурсни учители, логопеди, които да направят
оценка и да осъществяват допълнителна подкрепа на деца и ученици, имащи
необходимост от приобщаване и социализация;
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 Да се създаде подходяща подкрепяща среда за деца със СОП - достъпна
архитектурна среда, технически средства, специализирано оборудване, дидактически
материали, методики и специалисти;
 В системата на училищното образование в общината
да продължи
прилагането на различните форми на обучение, заложени в Закона за предучилищното
и училищното образование (дистанционна, комбинирана, дуална система на обучение и
др.), с цел да се отговори на потребностите и да се даде достъп до образование, както и
да се предотврати преждевременно отпадане и ранно напускане на училище;
 Повишаване на квалификацията и професионалната компетентност на
педагогическите специалисти;
 Създаване на партньорска мрежа между СУ “Отец Паисий“ и бизнеса за
прилагане на метода „Учене чрез работа“;
 Да се разработи и прилага програма за кариерно ориентиране на учениците на
ниво училище и подпомагане на трудовата и професионалната реализация на
завършващите средно образование, както и да се разработят инструменти за ранно
кариерно ориентиране на застрашените от отпадане ученици;
 Оптимизиране на образователната инфраструктура в общината;
 Обогатяване на книжното богатство на библиотеките, за да станат любимо
място за отдих и творчество на децата и учениците от общината, и др.

3.4. Здравно обслужване
Здравното обслужване на населението на община Медковец е основна социална
дейност, към развитието и нормалното функциониране на която имат ангажименти
както държавата, така и местната общинска власт.
В община Медковец няма регистрирани болнични заведения. Населението на
общината през 2020 г. се обслужва от един общопрактикуващ лекар, един зъболекар и
четирима специалисти по здравни грижи.
. Болнична лечебна помощ населението получава от МБАЛ „Стамен Илиев” – гр.
Монтана и МБАЛ „Св. Николай Чудотворец“ – гр. Лом. Към тези два по-големи града в
близост е насочена и основната функционална зависимост в сферата на
здравеопазването.
Лекарски кабинети има във всички села, но лекарската помощ не е всекидневна.
Общината е осигурила дежурства по график от местната лекарска практика за всички
населени места. Важно обаче е тяхното снабдяване със съвременно, спрямо
съществуващите нужди, медицинско оборудване. Близостта до областния център
позволява достъп до квалифицирана медицинска помощ.
В Таблица № 34 е представен медицинският персонал в общината през плановия
период 2014 – 2020 г.
Години

2014
2015
2016

Таблица № 34. Медицински персонал в община Медковец
Брой
Брой лекари Брой
Население по Население
по
лекари по дентална медицински настоящ
настоящ адрес
медицина
специалисти адрес на 1 на 1 лекар по
по здравни лекар
дентална
грижи
медицина
1
1
4
3 981
3 981
1
1
4
4 088
4 088
1
1
4
4 009
4 009
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2017
2018
2019
2020

1
3
1
1

1
4
1
4
1
6
1
4
Източник: Инфостат

3 921
1 276
3 755
3 751

3 921
3 826
3 755
3 751

От горната таблица е видно, че след 2017 г. е налице намаляване броя на
населението на 1 общопрактикуващ лекар до 2020 г., но това се дължи на намаляване
броя на населението на общината в резултат .на неблагоприятните демографски
процеси.
Тъй като броят на лекарите по дентална медицина остава постоянен през
разглеждания период, то положителната промяна в броя на населението на един лекар е
в резултат на отрицателния естествен и механичен прираст на населението в общината.
В общината са налице 2 аптеки и аптечни пунктове. В Община Медковец са
назначени 1 здравни медиатора, които са част от системата на общественото
здравеопазване в РБ. Здравните медиатори са мост между уязвимите малцинствени
общности и здравните и социалните служби.
Към здравното обслужване се отнасят и детските ясли. На територията на
общината през 2020 г. има 2 детски ясли, в които са обхванати 18 деца.
В Таблица № 35 е показан броят на детските ясли, броят и обхватът на децата в
тях в община Медковец през годините на плановия период 2014 – 2020 г.
Години
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Брой
заведения
2
2
2
2
2
2
2

Таблица № 35. Детски ясли в община Медковец
Брой
Брой деца
места
Общо
Момичета Момчета
36
34
16
18
36
30
15
15
36
36
19
17
37
37
17
20
37
35
18
17
35
23
12
11
37
18
10
8
Източник: Инфостат

Обхванати
деца %
34,7
30,6
35,6
37,8
39,3
26,4
21,4

От таблицата е видно, че броят на детските ясли през плановия период 2014 –
2020 г. е останал непроменен, като незначително е нараснал броят на местата в тях. В
същото време почти двойно е намалял броят на децата в детските ясли през 2020 г, в
сравнение с 2014 г, а процентът на обхванатите деца от 34,7% през 2014 г е намалял на
21,4% през 2020 г.(За сравнение, процентът на обхванатите деца в детски ясли за 2020
г. за област Монтана е 12,2%, а за страната – 15,9%).
В община Медковец, според регистрите на РЗИ преобладават заболявания на
органите на кръвообращението, обмяната на веществата, дихателната и
храносмилателната система. Броят на регистрираните заразни заболявания през
последните години остава сравнително постоянен, като се изключи заболеваемостта от
COVID-19, медицинската статистика и прогнозите за която са все още непълни.
В общината обаче съществува тенденция за увеличаване броя на населението в
рисковите групи, което се отнася особено за ромското население, представляващо по
приблизителни данни около 1/3 от населението на община Медковец. Голяма част от
ромите в общината са без здравни осигуровки, поради липса на постоянна работа.
Относително по-висок е процентът на ранните бременности и непълнолетните майки
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сред ромското население. При ранните бременности и раждания от непълнолетни се
наблюдават също и неподходящи условия за отглеждане на децата. Липсват здравни
навици сред най–бедните и уязвими представители на ромската общност и информация
за превенция от заболявания, както и липса на знания за здравни права, проблеми в
комуникацията със здравни институции. Има много хронично болни роми и случаи на
туберкулоза сред ромите в общината. Често явление е отказът да се посещава лекар
поради неплатежоспособност. Много семейства са изправени пред дилемата - да си
купят храна или лекарства. За разлика от минали години, ромските майки вече редовно
водят децата си на задължителните имунизации. Няма налични данни за
извършвани мероприятия по превенция и контрол на СПИН, туберкулоза и
сексуално предавани инфекции в общината, което дава основание да се продължат
дейностите по повишаване на здравната култура на ромите през програмния период
2021 – 2027 г.
Анализът на здравното обслужване в общината показва необходимост от
предоставяне на повече и по-ефективни здравни и социални услуги през новия планов
период за цялото население на общината, осигуряване на достатъчен брой
квалифицирани и компетентни медицински кадри и осъществяване на дейности за
превенция и повишаване на здравната култура на населението.

3.5. Социална инфраструктура и социални услуги
Тенденцията за увеличаване броя на населението в рисковите групи в община
Медковец води до необходимост от предоставяне на повече и по-ефективни социални
услуги, осигуряване на квалифициран и компетентен персонал, който да осъществява
социалните дейности. Основни групи в риск сред населението на общината са:
възрастни самотни хора, хора с увреждания, деца, лишени от родителски грижи,
малцинствени групи, продължително безработни лица, и др. В общината се наблюдават
специфични характеристики на проблемите на рисковите групи – голям брой
възрастни, нуждаещи се от обслужване; висок общ брой на лица и семейства в риск,
които обаче са разпръснати в малки селища на територията на общината; много голям
брой продължително безработни лица, и др. Тези проблеми изискват решение както на
общинско, така и на областно ниво.
В община Медковец не са разкрити специализирани институции за настаняване на
лица със специфични потребности извън тяхната обичайна среда.
От социалните дейности са развити:
1. Домашен социален патронаж Общинската дейност „Домашен социален
патронаж“ в село Медковец е създадена с решение на Общински съвет Медковец и има
капацитет 120 места. През 2020 г. са заети всички места. Освен нуждаещите се, от
общинския център се обслужват лица и от съседните села.
Социалната услуга „Домашен социален патронаж“ предоставя грижи и подпомага
възрастни хора и лица с увреждания. Мисията на Домашен социален патронаж е да
реализира обществения ангажимент към възрастните хора и хората с увреждания, като
ги подпомогне в тяхната естествена семейна среда чрез:
- Доставяне на храна по домовете;
- Помощ в общуването и поддържането на социални контакти;
- Подпомагане и разширяване на възможностите на потребителите на социални
услуги да водят самостоятелен начин на живот;
- Взаимодействие със социални, здравни и други институции;
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- Поддържане на личната хигиена и хигиената в жилищните помещения,
обитавани от възрастните хора;
- Битови услуги – закупуване на стоки и вещи от първа необходимост, заплащане
на топлинна енергия, и др., със средства на лицето.
Домашен социален патронаж е на общинско подчинение и е част от системата за
социално подпомагане на възрастни хора. Работодател на работещите в Домашен
социален патронаж е Кмета на Община Медковец, а оперативното управление,
ръководство и контрол на място се осъществява от Управителя на ДСП.
По процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ„3.1 Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“, услугата се предоставя на още 150
лица. От 2009 г. насам общината не е преустановявала осъществяването на услугата
обществена трапезария, започвайки от 50 човека, с помощта на привлечени средства,
помощи и дарения.
Дневен център за стари хора. Капацитетът на дневния център е 20 места, от
които са заети 18. Обслужващият персонал се състои от 2 човека.
2. Социална услуга „Личен асистент“ по Национална програма „Асистенти на
хора с увреждания“ чрез дирекция „Социално подпомагане“. Към края на 2020 г. в
рамките на Национална програма „Асистенти на хора с увреждания“, чрез Дирекция
„Социално подпомагане“ е осигурена заетост на общо 55 лица, които полагат грижи за
свои близки с над 90 на сто трайно намалена работоспособност с право на чужда
помощ. По механизма за личната помощ от Закона за личната помощ.
3. Социална услуга „Асистентска подкрепа“ подпомага обгрижването на хора
без увреждания. Тази държавно делегирана дейност осигурява обслужване на 25 лица
от общината по определена часова заетост, до максимално 4 часа всекидневно.
4. В с. Расово се изгражда Кризисен център за временно настаняване на хора в
нужда, с действаща обществена кухня под формата на търговски обект.
В общината има изградени два пенсионерски клуба – в с. Медковец и в с. Расово.
Към пенсионерския клуб в с. Медковец функционира Клуб на хората с увреждания.

3.6. Спорт
На територията на общината съществуват стадиони във всички съставни села на
общината. Спортните клубове в общината са основно в сферата на футбола.
Материалната база за развитие на физическата култура и спорта включва няколко
спортни обекта, а именно: стадиони (футболни игрища) – общо 5 броя, с общ капацитет
1 200 места; ;фитнес-зала; тенис-зала. Футболните игрища в селата Аспарухово,
Пишурка и Сливовик са в лошо състояние поради ограничената спортна дейност в тези
населени места. В по-добро състояние са стадионите в с. Медковец и в с. Расово,
където има и два футболни отбора, единият от които играе в зоналните групи.
Към спортната инфраструктура се включват и спортните обекти в училищата. В
тях има изградени училищни физкултурни салони, някои които обаче се нуждаят от
ремонти и дооборудване със съвременни спортни уреди, за да предоставят по-добри
възможности за активен спорт на децата. Има и игрища с изкуствена настилка за
футбол, волейбол и баскетбол.
Конният спорт преди години беше традиционен за община Медковец и се
финансираше от общината. За съжаление този спорт изисква значителни финансови
средства, каквито общината на този етап не може да осигури. В момента в с. Расово
съществува малка спортна конна база в с. Расово - частна инициатива, подкрепена
логистично от общината.
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Най-сериозни успехи в областта на спорта в републикански и международни
състезания е постигал отборът по приложно колоездене. Няколко години поред той
беше класиран на призови места и донесе заслужена спортна слава за общината.

4. Инфраструктурно развитие, свързаност и достъпност на
територията
4.1.Транспортна инфраструктура, транспортна мрежа и
транспортно обслужване
В община Медковец транспортните връзки се осъществяват със сухопътен
транспорт. Основните връзки на транспортната инфраструктура през територията на
община Медковец са:
 Лом-София – II класен път – 7 км.
 Славотин –Сливовик-Медковец-Расово – III класен път – 20 км.
 Расово – Аспарухово – Сталийска махала - III класен път – 8 км.
 Ж.п. линията София – Видин,
Пътна инфраструктура.
През територията на общината не преминават пътища с национално значение.
Най-високият клас път, който обслужва община Медковец, е с регионално значение: второкласният път ІІ-81 Лом - Монтана - София, свързващ Пристанище Лом с
областния център Монтана и столицата, пресичайки международния път Е-79. Това е
вторият по значимост път за обслужване на областта и най-важната транспортна
артерия за общините от северната й част. Пътят не минава през общинския център
Медковец, а през с. Пишурка и с. Расово в североизточната част на общината, като само
7 км от него попадат на територията й. Общинският център получава транспортно
обслужване от прекласиран бивш четвъртокласен, сега - Третокласен път 81057 (о.п.
Монтана - Лом) - Расово - Медковец - Сливовик - Славотин, който обслужва всичките
населени места от общината /4 броя/, освен с. Пишурка. Пътят има връзка с
третокласния ІІІ-112 през община Монтана до областния център Монтана, но достъпът
не е удобен.
Общината няма пряка пътна връзка със следните общини Якимово и Брусарци. В
момента се изгражда първия етап от IV класен пат Брусарци – Медковец – Долно
Церовене. Неговото изграждане е започнато през 1995 г. и поради липса на средства до
момента не е завършен. Такъв път предстои да се изгради между селата Расово и
Якимово, което ще даде възможност за пряка връзка между общините МедковецЯкимово-Вълчедръм.
Състоянието на пътната мрежа като цяло не е добро. Асфалтовата настилка на
много места е разбита, няма оформен напречен и надлъжен наклон за оттичане на
водите. На някои места има пропадане на пътната настилка.
С ОУП се предвижда се изграждането на два нови общински пътя.
Единият е от с.Комощица до път ІІ-81 (връзка със с.Расово), другият е с.Медковец –
с.Долно Церовене (връзка с път ІІ-81).
Общинската пътна мрежа включва и предвидения западен обход на с.Медковец,
който осъществява директна връзка между път ІV-11209, ж.п.гара Медковец и път ІІІ8105. С осъществяването на този обход ще се създаде възможност за провеждане на
товарното движение извън жилищната зона на Общината
Само 5 % от третокласната пътна мрежа в областта преминават през територията
на община Медковец. Като се има предвид, че това е преобладаващата пътна мрежа в
област Монтана, както и периферното преминаване на второкласния път през общинска
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територия, изградеността на републиканската пътна мрежа в община Медковец е много
ограничена. Общината няма пряка връзка с областния център.
На територията на Общината има изградена улична мрежа – 136.15 км., в т.ч.:
 с. Медковец - 54.7 км.
 с. Расово - 35.0 км.
 с. Сливовик - 22.45 км.
 с. Аспарухово - 18.0 км.
 с. Пишурка - 6.0 км.
За съжаление, само 45 км. от улиците са с асфалтово покритие, което не е в добро
състояние и се нуждае от ремонт.
Тревожното състояние на общинската пътна мрежа, заедно с ограничените
финансови средства на общината за текущо поддържане, са сериозна пречка пред
бъдещото развитие на общината.
Железопътна инфраструктура
Община Медковец има предимството да се обслужва от една от основните за
Северозападен район за планиране и единствена за област Монтана жп-линия:
- VІІ главна жп-линия Видин-Бойчиновци-Мездра/София. Линията е единична, но
напълно електрифицирана и е включена в Европейското споразумение за най-важните
линии за международни комбинирани превози (AGTC). Жп-29 -линията е вторият
съставен елемент на Трансевропейския транспортен коридор ЕТК № 4.
Големите криви и наклони по трасето на главната железопътна линия ограничават
движението до максимална скорост 70 км/ч. Поради тази причина се предвижда
проектиране и строителство на скоростна жп-линия по направлението Видин - Монтана
- София, която да осигури функционирането на ЕТК № 4 в съответствие с европейските
изисквания за сигурност и качество на транспортните услуги. Община Медковец се
обслужва посредством жп-гара Медковец.
Наличието на тази жп-линия, свързваща общинския център със съседните общини
Брусарци и Якимово, в известна степен компенсира отсъствието на път от
републиканската пътна мрежа в това направление. В настоящия момент, обаче,
незадоволителното състояние на жп-гарите, ниските скорости на движение на
влаковете и лошото състояние на подвижния състав са главна причина за отлива на
пътниците от железопътния транспорт. В този контекст е важно той да се стимулира и
да бъде по-атрактивен с цел опазване на природната среда и ограничаване на
замърсяванията от автомобилния транспорт.
Независимо от сегашното състояние на жп транспорта, той се явява важен фактор
за развитие на общинската икономика и следва да се използва по-интензивно. Община
Медковец се обслужва посредством жп-гара Медковец. В района на ЖП гарата има
изграден зърнен силоз, който в момента не се използва.
Транспортното обслужване на населението на общината се осъществява от
автобусни фирми от Лом, Монтана и София и с лични автомобили.. Всички населени
места са свързани с автобусни линии. Превозвачите са частни фирми. Населените
места не разполагат с автогари, а със спирки за автобус.
Материалната база, с която разполагат лицензираните транспортни фирми, които
обслужват отделните линии и транспортни схеми, в голямата си част не отговаря на
съвременните изисквания за енергийна ефективност.
Тенденцията, която се наблюдава в общината е намаляване на пътнико-потока в
обществения транспорт. Поради тази причина е необходимо да се предприемат мерки,
свързани с модернизация и реконструкция на общинската пътна мрежа, подобряване на
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материалната база на превозвачите, гъвкавост на транспортните схеми, подобряване на
състоянието на съществуващите автобусни спирки, и др.
На територията на общината има три бензиностанции – в Медковец , с. Сливовик
и с. Расово.

4.2. Водоснабдителна и канализационна инфраструктура
На територията на общината се намират пет населени места, които имат добре
изградена външна и вътрешна водоснабдителна система и частично изградена
канализационна система.
Всички населени места на територията на община Медковец са снабдени с
водопроводи. Водоснабдяването на всички населени места е помпажно и се
осъществява чрез система от подземни водоизточници, помпени станции, външни
довеждащи водопроводи, напорни кули, резервоари на вход на водоснабдителните
системи и вътрешна водопроводна мрежа. Всички водоизточници, които се използват
за водоснабдяване имат разрешителни за водоползване. Водоизточниците са в добро
състояние, не се нуждаят от реконструкция.
Няма изградени пречиствателни станции за питейни води. Добиваната вода е с
добри показатели и се прилага хлориране с газ хлор и белина с дозаторни помпи или по
капков метод в помпените станции или директно в резервоарите. Качествата на
подаваната вода отговарят на изискванията на стандарта „Вода за пиене”.
Водоснабдяването на с. Медковец и с. Сливовик се осъществява от
водоснабдителна система „Сливовик”. За с. Медковец се подават водни количества и от
водоснабдителна система „Багачина” чрез ПС”Багачина-2 подем”. Водоснабдяването
на с. Аспарухово, с. Расово и с. Пишурка се осъществява от водоснабдителна система
„Багачина”.
Степента на водоснабденост на жителите в населените места на общината е 100
%. В с. Медковец и с. Сливовик има сезонен недостиг на вода през летните месеци.
Водоснабдителната мрежа в общината е силно амортизирана, морално и
физически остаряла, изградена предимно от етернитови тръби и частично от стоманени
тръби, което води до чести аварии, големи загуби на питейна вода и до влошаване на
хигиенните й качества. Реализираните загуби във водоснабдителната система на
Община Медковец са от порядъка на 58% от общото подавано водно количество.16
Водопроводната мрежа се поддържа и ремонтира от “В и К” град Монтана.
Към настоящия момент на територията на община Медковец има изградена
канализационна мрежа само в с. Расово, заедно с ПСОВ. Има издадено Разрешение за
заустване №13110096 10/23/2009 в р. Медковска бара. Капацитетът на канализацията е
разчетен за 100% от домакинствата, но реално ползващи канализацията са 149 абоната,
включително – обществени обекти . Канализацията е предадена за експлоатация на„В и
К” ООД гр. Монтана.
За с. Медковец има изготвен проект за „Изграждане на канализационна мрежа и
ПСОВ и доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна мрежа с.
Медковец”.
Има изградена частична канализация за кв.”Жеравица”, с Медковец, непредадена
за експлоатация на „В и К” ООД гр. Монтана.
Повсеместно заустването на битово-отпадъчните води става в локални септични
или изгребни ями и чрез точково заустване на частни канализации в дерета и реки,
16
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преминаващи през населените места. В проекта на ОУП са дадени примерни места за
разполагане на ПСОВ, които биха се изградили в бъдеще.
Препоръчителна отводнителна норма-100л/ж/д.

4.3. Енергийна инфраструктура и енергийна ефективност
През територията на Общината минават енергийни мрежи от националната
електрическа система. Енергийната система на общината е част от тази система и тя
няма самостоятелно структурно звено. В общината има група за поддържка и ремонт на
електроенергийната система.
Всички населени места в общината са електрифицирани.
Действащото електроразпределително дружество, обслужващо общината е „ЧЕЗ
Разпределение България“ АД. На територията на общината дружеството разполага със
собствени електрически съоръжения, като към тях се отнасят въздушни
електропроводи CpH, кабелни електропроводи CpH, въздушни мрежи HH, кабелни
линии HH и трансформаторни постове.
Електроснабдяването на селата Аспарухово, Медковец, Сливовик и Пишурка се
извършва с електропровод 20кV по направлението Медковец-Вълчедръм, а на с. Расово
– чрез електропровод 20кV по направлението Расово-Мокреш.
Община Медковец не получава електрозахранване на 110 кV от
електропреносната система на страната. Общината се захранва на 20 кV от подстанция
«Вълчедръм» -110/20 кV, от едноименната община Вълчедръм.
Изградената мрежа средно напрежение СН е с дължина 55 км, като основните
изводи са в добро техническо състояние, но някои от отклоненията се нуждаят от
ремонт.
Електроенергийната система в общината е добре развита и оразмерена да поеме
много по – голямо натоварване, което би улеснило бъдещите консуматори и би
стимулирало икономическото развитие. Значителна част от съоръженията средно и
ниско напрежение са в експлоатация повече от 20 години. През 2017 г. 40 % от мрежата
е основно ремонтирана с нови стълбове и усукан изолиран проводник.
Населените места се обслужват от 39 броя трафопоста с обща инсталирана
мощност 9 960 кVА.
Уличното осветление е един от основните консуматори на електроенергия и
генератор на разходи в общинския бюджет. Необходимо е в бъдеще да се работи за
модернизация, усъвършенстване и постигане на по-високи нива на енергийна
ефективност на уличното осветление. В парковете и площадите осветлението е
подменено с енергоспестяващо по проекти, финансирани от предпресъединителната
програма „САПАРД” и програма „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”, но икономическия ефект е
незадоволителен и за това се налага нова концепция за подмяна на уличното
осветление, както и на парковите пространства на всички села, което да подобри както
ефективността така и въздействието върху околната среда
Енергийната политика на местно ниво следва да се насочи към прилагане на
соларно осветление за фасади на обществени сгради, парково осветление и
постепенното му въвеждане за уличното осветление. Възможност за приложение на
ВЕИ в този сектор е прилагане на LED осветителни тела с фотосоларни панели и
акумулатори, с което ще се реализират съществени енергийни икономии. Поради
високата цена на тези съоръжения е необходимо да се търсят различни източници на
финансиране, основно – проекти по Оперативните програми на ЕС, за оптималната
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реконструкция на съществуващата улична осветителни уредба. Реконструкцията на
уличното осветление ще доведе до:
1. Повишаване на енергийната ефективност на уличното осветление и намаляване
на консумацията на електрическа енергия;
2. Подобряване нивото на уличното осветление в съответствие с европейските
стандарти и норми;
3. Намаляване на преките разходи за улично осветление, при осигурено високо
качество на осветлението;
4. Осигуряване на безопасно движение на моторните превозни средства и
повишаване сигурността на движение на пешеходците нощно време, както и създаване
на комфортна нощна атмосфера.
В община Медковец е разработена Програма за насърчаване използването на
енергия от възобновяеми източници и биогорива 2019 – 2021 година. Основна цел на
програмата е насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници за
собствени нужди в общински и частни сгради.
В този документ се отчита, че община Медковец има най-голям потенциал за
използване на слънчевата енергия, следвана от енергията от биомаса, като основни
възобновяеми източници за задоволяване на енергийните потребности.
В общината съществуват благоприятни природо-климатични условия за
изграждане на фотоволтаични паркове за използване на слънчевата енергия като
основен възобновяем енергиен източник, но към момента няма реално проявен интерес
от потенциални инвеститори.
Основните пречки за реализиране на ВЕИ проекти в община Медковец са:
- висока цена на инвестициите във ВЕИ;
- ниски цени на изкупуване на електрическата енергия, произведена от ВЕИ;
- липса на достатъчни стимули за рационално енергопотребление;
- затруднен достъп до инвестиции за проекти за ВЕИ;
- липса на систематизирани данни за местния потенциал на ВЕИ.
- липса на достатъчно познания за приложими ВЕИ технологии.
На територията на община Медковец
няма изградени предприятия за
производство на биогорива, поради липса на инвеститори, а от друга страна е
ограничено количеството суровина за такъв вид производство. Поради ниския дял на
горските площи и малкия обем на ползваната дървесина, общината може да се
определи като район с нисък потенциал за производство на енергия от биомаса.
Основна алтернатива може да бъде използването на отпадни продукти от селското
стопанство в общината, които успешно се прилагат при производство на пелети и други
евтини енергийни източници, при наличие на инвеститорски интерес. Използването на
биогорива и енергия от възобновяеми източници в транспорта на територията на
община Медковец е в съответствие с разпоредбите на Закона за енергията от
възобновяеми източници; горивата за дизелови и бензинови двигатели се предлагат на
пазара, смесени с биогорива в определени процентни съотношения.
Очакваните резултати от изпълнението на Програмата за насърчаване
използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива 2019 – 2021 година
са:
- Насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници, подобряване
на средата за живот и труд;
- Намаляване разходите за енергия в обекти и сгради, финансирани от общинския
бюджет чрез: внедряване на енергоспестяващи технологии и мерки; усъвършенстване
на организацията за поддръжка и контрол на енергийните съоръжения;
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- Достигане на нормативните изисквания за осветеност в учебни, детски и
социални заведения, улици, пешеходни зони и други.
- Повишаване нивото на информираност, култура и знания на ръководния
персонал на общинските обекти, експерти и специалисти в общинската администрация
за работа по проекти от фондовете по енергийна ефективност;
- Стимулиране на частни инвеститори за производство на енергия, чрез
използване на биомаса от селското стопанство по сектори – земеделие и
животновъдство.
В община Медковец е разработена Общинска програма за енергийна ефективност
2019 – 2023 г., която е подчинена на националната дългосрочна програма за енергийна
ефективност. През последните години в община Медковец са осъществени редица
енергоефективни мероприятия, които освен че водят до съществени икономии на
средства за енергийно обезпечаване на структурите, спомагат и за подновяване както на
материално техническата база и енергийното оборудване, така и на сградния фонд.
Към момента са реализирани енергоспестяващи мерки в следните сгради на
територията на община Медковец:
1. Административна сграда на община Медковец - с. Медковец;
2. СУ „Отец Паисий“ - с. Медковец;
3. ОУ „Христо Ботев“ - с. Расово;
4. ДГ „Щурче“ - с. Расово
Реализирането на програмата ще доведе до:
- намаляване вредните газови емисии, отделяни в атмосферата, водещо до
подобряване параметрите на околната среда;
- намаляване на топлинните загуби в сградите с подобряване на енергийните им
характеристики;
- намаляване на отрицателния ефект от повишаване на цените на енергиите и
горивата върху крайните потребители и подобряване комфорта на живот на
домакинствата;
За периода на действие на програмата, община Медковец ще заложи на следните
приоритети /мерки/ свързани с енергийната ефективност и ВЕИ:
1. Енергоспестяващи мерки в административна сграда на 3 етажа със застроена
площ 210 кв.м, масивна конструкция, построена през 1980 г:
- първи етаж – Гаражи;
- втори етаж - Център за предоставяне на социални услуги и здравен медиатор;
- трети етаж - Бюро по труда и Дирекция социално подпомагане;
2. Енергоспестяващи мерки в Детска градина „Слънчева дъга“ № 1
3. Енергоспестяващи мерки в Детска градина „Слънчева дъга“ № 2
По отношение на уличното осветление ще продължи обновяването му с LED
осветитилни тела.
Ще продължи и подмяната на котлите с течно и твърдо гориво с модерни такива
на газ и пелети.
Общината е в състояние да упражнява контрол и да взема стратегически решения
в рамките на своята компетентност върху редица дейности, водещи до повишаване на
енергийната ефективност, да налага на инвеститорите изпълнения на мерки с подобен
характер.
Основни инструменти за това могат да бъдат:
- одобряване на устройствени планове;
- оптимизиране на транспортни схеми;
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- насърчаване на частната инициатива, свързана с реализиране на
енергоефективни мероприятия;
- екологично съобразени технологии;
- даване приоритет на инвестиции в мероприятия, водещи до понижаване на
разхода на енергия.

5. Екологично състояние и рискове
5.1.Състояние на въздух, вода, почви и шум
Атмосферен въздух
Състоянието на атмосферния въздух над община Медковец се определя като
добро. Общината е със сравнително нисък потенциал на замърсяване.
Климатичните условия в общината не благоприятстват задържане и събиране на
атмосферни замърсители в приземния въздушен слой. На територията на общината
липсват крупни източници на замърсяване на атмосферния въздух и за района на
общината не се изисква изготвянето на програма за намаляване нивата на
замърсителите Не са налице превишения на годишните норми за съдържание на вредни
вещества в атмосферата. Община Медковец не попада в “райони, в които нивата на
един или няколко замърсителя са между съответните горни и долни оценъчни прагове”,
поради което на
територията й няма пунктове за постоянен мониторинг на
атмосферните замърсители.
Структурата на икономиката на община Медковец по принцип не предполага
високи нива на замърсяването на атмосферния въздух и голямо разнообразие от
замърсители. Сред местните източници на замърсяване на въздуха най-значим е делът
на битовото отопление с твърди горива и автотранспортът.
По експертна оценка от наблюдения на РИОСВ – Монтана, през зимния период,
от интензивното използване на твърди горива за отопление в битовия сектор при
определени метеорологични условия /напр. безветрия/, се натрупват замърсители в
приземния слой. През летните месеци замърсяванията са главно от прах и неприятни
миризми, породени от състоянието на инфраструктурата /недоизградени канализации и
неподдържани пътни артерии/, сметища, отглеждане на различни видове животни в
нерегламентирани количества вътре в населените места, както и използването на
естествени и изкуствени торове
Води
Площта на повърхностните води – реки, открити водни тела, на територията
община Медковец заемат 1,534 % от територията на общината. Районът на община
Медковец е селски и липсва промишлена дейност, която да причинява замърсяване на
реките. В района няма точкови източници на замърсяване. Основен замърсител на
водните обекти са малките животновъдни стопанства, които нямат изградени
съоръжения за събиране и третиране на течния и твърд торов отпадък,
нерегламентираното изхвърляне на битови отпадъци в дерета и реки,
селскостопанските земи при използването на торове, химически вещества при борбата
с вредителите на земеделските култури и инфилтриралите води от нерегламентираните
сметища, разположени на територията на общината.
Община Медковец няма развита инфраструктура за събиране, пречистване и
отвеждане на отпадъчните води. В някои населени места на територията на общината
има частично изградена канализационна мрежа. В с. Расово е изградена
канализационна система с ПСОВ на с. Расово, финансирана по мярка „Основни услуги
за населението и икономиката в селските райони” от Програма за развитие на селските
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райони 2007-2013 г. Канализационната система включва тръби по главни колектори 7.136 км и второстепенни колектори -18.634 км, изграждане на 3
помпени станции, както и ПСОВ. Системата е въведена в експлоатация през 2013 г.
Община Медковец има готов проект и за изграждане на канализация в с.Медковец
За формираните битови отпадъчни води в населените места има изградени
септични ями или изгребни ями. Тяхното състояние не се контролира и те допринасят
за замърсяването на подземните води в района.
Съгласно ПУРБ на ДР, реките на територията на община Медковец са включени в
поречието на реки, западно от река Огоста. През територията на община Медковец
преминават реките Медковска бара и река Цибрица. Главна отводнителна артерия е
река Цибрица и левия и приток р. Цибър. Вземането на водни проби и тяхното
изследване се извършва съгласно световния стандарт ISO 7828 от 1985 г. и съответната
му европейска норма EN 27828 от 1994 г. и химичното състояние на водите на
територията на общината са оценени като добри.
На територията на общината няма съоръжения и находища на минерални води.
На територията на общината има общо 10 язовира:
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Язовир
Козоровец
Сабльовото
Гърговото
Сврача бара
Багачина
Мъртвица
Дола- Запад
Градинарски
Дола-Изток
Слатината

Землище
с.Медковец
с.Расово
с.Аспарухово
с.Аспарухово
с.Аспарухово
с.Сливовик
с.Сливовик
с.Сливовик
с.Сливовик
с.Медковец

Площ / дка
251
126
297
131
4
39
20
32
92
256

Почви
Почвите в района са в добро екологично състояние, както по отношение на
запасеност с биогенни елементи, така и по отношение замърсяване с тежки метали и
металоиди. На територията на общината липсват значителни нарушения на земните
недра и почвите. Територията на общината е с ниско техногенно натоварване от наличието
на само 5 населени места, ниска урбанизираност и наличие на мрежа от комуникационни,
транспортни, инфраструктурни обекти и съоръжения, главни и второстепенни пътища, ж.п
линия , и др.
Протичащите основни физически деградационни процеси в района на общината
са свързани главно с релефа, подземните води, геоложкия строеж и човешката дейност.
Поради еднообразния и равнинен релеф на територията на община Медковец,
почвите не са засегнати от свлачищни процеси. Не е налице ерозия, но се наблюдава
широка площна дефлация.
На територията на общината няма пунктове за изследване замърсяването на
почвите. Няма данни за замърсявания на почвите или наличие на значителни проблеми,
които да застрашават екологично – чистото състояние на почвите. Получават се малки
локални замърсявания главно с органични остатъци, при преработката на земеделска
продукция; строителни отпадъци, изхвърляни нерегламентирано, и битови – около
населените места и крайпътните пространства.
Замърсяването на почвата с битови, строителни, растителни отпадъци и оборски
тор е с локален и силно ограничен характер.
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На територията на община Медковец, липсва изразена водна ерозия, нарушаване
на земите от добивни дейности, засоляване и вкисляване на почвите.
На територията на община Медковец няма регистрирани свлачища.
Шум
Община Медковец се характеризира със сравнително нормална шумова среда.
На територията на общината няма предприятия и съоръжения, създаващи голямо
излъчване на шум. Основен източник на шум в общината е движението на транспортни
средства (леки и товарни автомобили и др), което не създава екологични и здравни
проблеми на жителите.
Гъстотата на пътната мрежа в общината е под средната за страната, като част от
пътната мрежа преминава през населените места, но интензивността на движението не
е особено голяма. Няма данни за измерени шумови нива от автомобилния транспорт,
както и от жп транспорта на територията на общината.. Броят на леките автомобили
значително доминира над броя на товарните коли и автобуси. Нивото на шума по
улиците и в прилежащите жилищни сгради не превишава нормативните изисквания.
На територията на населените места има различни локални източници на шум
(търговски обекти, заведения, гара и др.) с ограничен обхват на шумово въздействие.
В община Медковец понастоящем няма въведена мониторингова система за
измерване нивото на шума, излъчван от различните източници и нивото на шума в
местата на въздействие.

5.2.

Дейности по управление на отпадъците

В общината е приета и действа Програма за управление на дейностите по
отпадъците на територията на община Медковец 2014 – 2020 г, която е неразделна част
от Програмата за опазване на околната среда. Разработената Програма за управление на
отпадъците на територията на община Медковец 2014-2020 г, одобрена с Решение №
238/2014 г на ОбС Медковец обхваща всички дейности по управление на отпадъците,
които произтичат като задължение на общината, съгласно изискванията на
Европейските директиви, Закона за управление на отпадъците и подзаконовите
нормативни актове.
В Програмата е направен анализ на съществуващото състояние и практики по
управление на отпадъците и са набелязани стратегически и оперативни цели и мерки за
тяхното намаляване, рециклиране и оползотворяване, с което да се намали рискът за
населението и околната среда.
Основните източници на отпадъци на територията на общината са домакинствата,
частните фирми, училищата, ОДЗ, строителството, животновъдните ферми.
Морфологичен състав на генерираните смесени битови отпадъци в община
Медковец не е правен.
Общият поток битови отпадъци съдържа различни компоненти, които, ако не се
третират правилно могат да окажат вредно въздействие върху човешкото здраве и
околната среда. В същото време в битовите отпадъци има редица подходящи за
оползотворяване материали като хартия, метали, стъкло, пластмаса, биоразградими
отпадъци и други. Приблизително 2/3 от отпадъците, генерирани в домовете в община
Медковец се състоят от органични или биоразградими компоненти, които се
разграждат по естествен път. Основните биоразградими компоненти на битовите
отпадъци, образувани от домакинствата и търговските обекти са: хартия, картон,
хранителни отпадъци и зелени отпадъци от паркове и градини.
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В съответствие със задълженията, произтичащи от ЗУО, обхванати от услугата по
организирано сметосъбиране и сметоизвозване са 100 % от жителите на общината.
Системата за събиране и транспортиране на битови отпадъци, използвана на
територията на община Медковец са състои от контейнери - тип „Бобър" .
Сметопочистването и сметосъбирането за всичките населени места в общината се
извършва организирано, съгласно график от фирма-изпълнител, с която община
Медковец има сключен договор. Отпадъците се събират смесено, няма въведена
система за разделното им събиране. В населените места от общината са подсигурени
съдове за битови отпадъци - кофи тип "Мева" и контейнери тип "Бобър". На този етап
отпадъците, генерирани на територията на община Медковец не се подлагат на
предварително третиране в съоръжение преди депонирането им. Събраните битови
отпадъци от съдовете за смесени битови отпадъци директно се транспортират за
обезвреждане в регионално депо.
На 12.01.2011 г. е учредено Регионално сдружение за управление на отпадъците,
включващо общините : Монтана, Криводол, Бойчиновци, Берковица, Лом, Чипровци,
Георги Дамяново, Брусарци, Медковец, Вършец, Якимово и Вълчедръм.
Битовите отпадъци се транспортират до регионалното депо в гр. Монтана,
намиращо се в местността "Неделище", землището на селата Крапчене и Николово,
община Монтана и е разположено на площ от 186 дка. Полезният обем е 3 711 000 м .
То обслужва всички общини от област Монтана, плюс община Криводол, област Враца.
С Разрешение за ползване от 01.06.2012 г., е въведена в експлоатация нова
сепарираща инсталация за битови отпадъци в Монтана, обслужваща РДБО – Монтана.
Извършва се сепариране на твърдите битови отпадъци, сортиране на метал, пластмаса,
стъкло и хартия, за последващо рециклиране.
Контейнери за разделно събиране (стъкло, пластмаса и метални опаковки, хартия
и картон) в селищата на общината няма, поради липса на фирми, които да имат интерес
да организират, съвместно с общината, система за събиране на отпадъците, и поради
липса на законово регламентирано изискване за населени места под 5000 жители.
На територията на общината не съществува лицензирана площадка за събиране на
негодни за употреба автомобилни гуми от региона и отговаряща на изискванията на
Закона за управление на отпадъците площадка за депониране на строителни отпадъци.
На територията на Община Медковец няма разположени складове за съхранение
на негодни пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на
годност.
На територията на общината няма изградена инсталация за компостиране и
зелените и биоразградимите отпадъци остават неоползотворени. В съответствие с
Националния стратегически план, общината следва да предвиди конкретни мерки за
третиране на биоразградимите отпадъци, с оглед намаляване количествата за
депониране. След въвеждане в експлоатация на Регионално депо Монтана, всички
сметища са почистени, оградени и преобразувани в площадки за биоразградими
отпадъци. Същевременно в Програмата за управление на отпадъците на община
Медковец, (приета с Решение на ОбС № 238/2014 г ), мярка 2.2 и мярка 2.3 от Плана за
действие на общинската програма за управление на дейностите по отпадъци на
територията на община Медковец за периода 2014-2020 година е предвидено
обособяване и поддържане на площадка за открито компостиране на биоразградимите
отпадъци в с. Медковец и в населените места на общината.. До настоящия момент са
изградени 5 площадки за третиране на растителните отпадъци на територията на
общината- по една за всяко населено място.
В община Медковец като резултат от животновъдната дейност се генерират големи
количества оборски тор. Тези количества оборски тор могат да бъдат включени в процеси и
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инсталации за компостиране на биоразградими отпадъци от растителен и животински
произход.
На територията на община Медковец липсва система за събиране и предаване за
оползотворяване или обезвреждане на опасни отпадъци от домакинствата, което е
характерно за по-голямата част от населените места и общини в нашата страна.
Строителни отпадъци се генерират основно от населението в населените места и
повечето от тях се извозват и депонират на нерегламентираните сметища на територията на
общината.
Генерираните от личните лекари и лекарите по дентална медицина болнични
отпадъци се обработват от тях съгласно изискванията на законовата уредба.

5.3. Рискове за околната среда и за населението в община
Медковец
В Доклада за екологичната оценка на Общия устройствен план на община
Медковец са подробно посочени неблагоприятните последици и рискове за околната
среда и населението по отношение на атмосферния въздух, повърхностните и
подземни води, почвите и земните недра, биологичното разнообразие и неговите
елементи, елементите на националната екологична мрежа, човешкото здраве. Отчита
се, че без реализиране на ОУП , вкл. и при „нулева алтернатива”(неосъществяване на
инвестиционните намерения), ще се задълбочават негативните прояви и въздействия
върху компонентите на околната среда и ще бъдат засегнати интересите на
населението. С ОУП ще се развият и укрепят механизмите, които гарантират, че
дългосрочните стратегически решения, влияещи върху околната среда, а чрез нея - и
върху здравето, ще бъдат вземани при пълно отчитане на възможните последици за
околната среда и здравето на населението на общината, в съответствие с изискванията
на устойчивото развитие. Прилагането на такива механизми означава, че решенията
относно икономическото развитие на местно равнище ще се вземат с пълно познаване
на техните последици за околната среда, потенциалните последици за здравето и
консултации не само с местните власти и финансово заинтересованите страни от
предлаганото развитие, но и с населението, което ще бъде засегнато от положителните
или отрицателните резултати от тези решения.
При неспазване на нормативните уредби и изисквания при събирането,
извозването и третирането на генерираните смесени битови, производствени, опасни и
строителни отпадъци, съществува риск за замърсяване на компонентите на околната
среда и влошаване на екологичното състояние на територията на община Медковец .
Най-голям риск за околната среда и здравословното състояние на населението от
общината представляват инцидентно възникващите сметища, които могат да се
формират покрай пътищата и реките. При депонирането на отпадъци на
нерегламентираните сметища съществува риск от замърсяване на въздуха около
сметищата, поява на неприятни миризми, развъждане на насекоми и гризачи. Освен
това полученият инфилтрат от нерегламентираните сметища се оттича или попива в
земята, като се предизвиква замърсяване на повърхностните и подземните води, които
на територията на общината са единствен източник за задоволяването на питейнобитовите нужди на населението от района. Инфилтриралите води са сериозен източник
за замърсяване на водите и почвите около сметищата. Нерегламентираните сметища
представляват сериозен риск за влошаване здравословното състояние на населението от
селищата в района на общината.
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Подобряване на управлението на дейността с генерираните отпадъци на
територията на община Медковец може да се постигне при спазване стриктно на
нормативните разпоредби и изисквания при събирането, извозването и третирането на
всички видове отпадъци, генерирани от населението и промишлените предприятия в
общината.
В община Медковец през 2015 г. е разработен План за защита при бедствия, в
който са анализирани рисковете, характерни за общината, и областите на вредните
последствия за природната среда и хората. Документът включва следните раздели:
- План за защита при земетресения;
- План за защита при наводнение;
- План за защита при ядрена и радиационна авария;
- План за защита при усложнена зимна обстановка;
- План за защита при пожари;
- План за защита при аварии с промишлени отровни вещества.
Във всеки раздел е направен анализ и оценка на съответния риск; набелязани са
мерки за предотвратяването или намаляването му и за защита на населението;
разпределение на задълженията и отговорните органи и лица за изпълнение на
предвидените мерки; необходимите за целта средства и ресурси; начините за
взаимодействие между съставните части на единната спасителна система; редът за
ранно предупреждение и оповестяване при опасност или възникване на бедствие;
информация за екипите и средствата на съставните части на единната спасителна
система; времето за готовност за реагиране на съставните части на тази система.
Характерът на последствията от вероятните бедствия изисква готовност за
използване на всички сили и средства за защита на околната среда и на населението, и
провеждане на предварителни мероприятия за намаляване на вредното въздействие от
тях.

6. Анализ на административния капацитет на общинската
администрация за реализация на Плана за интегрирано развитие на
общината
Община Медковец разполага с добре изградена административна структура и
има нужния човешки ресурс и капацитет за изпълнение на Плана за интегрирано
развитие на общината за периода 2021 – 2027 г.
Дейността на общинската администрация се контролира и утвърждава от
Общинския съвет, който има 11 члена, представители на различни политически партии
и на различни териториални и социални общности. Към Общинския съвет
функционират следните постоянни комисии:
1. Постоянна комисия по бюджет, финанси, икономика и нормативна уредба;
2. Постоянна комисия по устройство на територията, пътна и селищна мрежа,
околна среда, благоустрояване, местно самоуправление, регионална политика и
общинска собственост;
3. Постоянна комисия по образование, спорт, здравеопазване, социална политика,
култура, вероизповедание, децата, младежта, борба с корупцията и молби на граждани;
4. Постоянна комисия за работа с малцинствени групи;
5. Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество към ОбС – Медковец.
Общинската администрация е разделена на „Обща“ и „Специализирана
администрация“, които подпомагат кмета при осъществяване на правомощията му и
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извършващи дейности по административното обслужване на гражданите и
юридическите лица.
Към 01.01.2021 г. общата численост на Общинска администрация – Медковец е
35 щатни бройки, в това число:
 Кмет на община - 1;
 Кметове на кметство - 2;
 Кметски наместници - 2;
 Заместник-кмет на община - 1;
 Секретар на община - 1;
 Главен архитект на Общината – 1;
 Звено за подпомагане работата на общински съвет – 1.5 ;
 „Обща администрация” – 13.5 души,
 „Специализирана администрация” , 10 бр , вкл. директор :
 Специалист кметство – 2бр.
Служителите, заемащи ръководни длъжности са 4 щатни бройки, а служители,
заемащи експертни длъжности с аналитични и /или контролни функции - 11 щатни
бройки.
Наличните човешки ресурси и структурата на общинската администрация са
предпоставка за качественото изпълнение на предвидените проекти в Плана за
интегрирано развитие на общината за периода 2021 – 2027 г.
Общинска администрация разполага с професионално подготвени служители,
които имат дългогодишен опит в работата по европейски и други програми както и
във въвеждането на иновативни практики, свързани с административното обслужване
на гражданите и бизнеса. В последните години обаче, се наблюдава текучество и
все по-трудно става намирането на кадри за експертните длъжности в Община
Медковец.
През 2022 г. ще бъде осигурена възможност на потребителите на
административни услуги за извличане и свободно използване на данни за 124
административни услуги от „Интегрирана информационна система на държавната
администрация” чрез интернет страницата на Община Медковец. Вписаната и
потвърдена информация ще е достъпна за всички потребители и в публичната част
на Административния регистър. Достъпът до информацията в Административния
регистър е свободен и безплатен /Интернет адрес iisda.government.bg/,
включително повторно използване на информацията от него. Еднократното
въвеждане на данни и многократното им използване позволява да се оптимизират
административните процеси и предотвратява риска от разминаване на една и съща
информация, предоставяна на повече от едно място.
Общинска администрация Медковец предстои да разшири начините за достъп до
административните си услуги, като през 2022 г. ще се присъедини към Единния модел
за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги с
разработени и публикувани електронни форми за електронни услуги.
Община Медковец реално работи в Системата за електронен обмен на
съобщения (СЕОС) още от 2018 г. Регистрираните документи
могат да бъдат
проследени вкл. точното време на изпращане, получаване и регистриране на документа.
По този начин се повишава контрола върху институциите както от страна на
потребителите, така и между самите администрации. Това е първата приложена на
национално равнище всеобхватна мярка за премахване на „хартиената“ администрация,
както и една от основните за намаляване на административната тежест за гражданите,
бизнеса и за самите администрации. Комуникацията между различните органи и
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институции се осъществява изключително бързо и по защитен канал. Така на практика
е осъществен принципът на ’’служебното начало’’ при обмена на документи във връзка
с административното обслужване.
От 2019 г. община Медковец се присъедини към системата за сигурно електронно
връчване (ССЕВ), която позволява изпращане и/или получаване и съхраняване на
електронни документи за/от публични органи, физически и юридически лица.
Комуникацията чрез системата за е-връчване замества класическия метод за доставка
на писма и е в съответствие с чл. 43 от Регламент (ЕС) № 910/2014, и чл. 26, ал.2 и ал.4
от Закона за електронното управление (ЗЕУ).
Услугата за електронна поща представлява електронен еквивалент на
препоръчаната поща с обратна разписка. Предназначена е за граждани и юридически
лица, за администрации, за лица, осъществяващи публични функции и за организации,
предоставящи обществени услуги.
Основен метод за директно и осезаемо повишаване на административния
капацитет е предоставянето на обучения. През предходния програмен период 2014 –
2020 г. бяха проведени поредица от обучения за повишаване на професионалната
квалификация и мотивация на служителите, както и за придобиване на умения за подобра вътрешна и междуличностна комуникация. Освен служителите от Община
Медковец, бяха обхванати и кметове и служители на кметствата, както и служители от
второстепенните разпоредители на бюджета. Чрез обученията се правят постоянни
инвестиции във формирането на експертиза и непрекъснатото усъвършенстване на
знанията и уменията на служителите.
С цел продължаване на мерките за укрепване на капацитета на общинската
администрация и намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса
чрез премахване на изискването за предоставяне на някои официални удостоверителни
документи на хартиен носител, от 2022 г. община Медковец ще осигури достъп до
регистри, като съдържащите се в тях данни ще се извличат от администрациите
автоматизирано по електронен път. Възможността за предоставяне на тези услуги ще
се реализира чрез средата за междурегистров обмен (RegiX), която предоставя
възможност на стандартизирани заявки за административни услуги по електронен път.
През новия програмен период 2021-2027 г. ще е необходимо да се предприемат
мерки за продължение и устойчивост на постигнатите резултати, като в ПИРО следва
да бъдат включени и дейности, свързани с по-нататъшното укрепване на
административния капацитет, чрез продължаване на добри практики, и въвеждане на
нови мерки с цел своевременно достигане на необходимото още по-високо ниво на
компетентност на администрацията.
С оглед удовлетворяване на по-високите очаквания на гражданите и бизнеса за
програмния период 2021-2027 г. е необходимо укрепване на капацитета на общинската
администрация в следните насоки:
 Оптимизиране процесите на административното обслужване, както и при
гарантиране на: равен достъп до административните услуги и до информация за
административното обслужване; различни форми за достъп до административните
услуги и информация за тях; любезно и отзивчиво обслужване; координираност и
взаимодействие с всички страни, заинтересовани от подобряване на административното
обслужване в администрациите, което осигурява еднаквост на резултатите при едни и
същи обстоятелства; надеждна обратна връзка; изпълнение на задълженията във връзка
с административното обслужване по предварително разработени и обявени правила;
качество на предоставяните услуги;
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 Продължаване на добрата практика за повишаване на компетенциите на
служителите чрез участие в специализирани обучения;
 Въвеждане на единен модел за заявяване, заплащане и предоставяне на
електронни услуги. Очаква се към 2023 г. по-голямата част от гражданите да могат да
общуват по електронен път с общинската администрация като получават лесно,
сигурно и надеждно персонализирани административни услуги;
 Създаване на кадастрални данни в цифров вид и развитие на вътрешноадминистративни процеси, свързани с предоставянето на електронни административни
услуги на Агенцията по геодезия, картография и кадастър;
 Привеждане на интернет страницата на общината в съответствие със Закона за
електронното управление и чл. 40, ал. 1 на Наредбата за общите изисквания към
информационните системи, регистрите и електронните административни услуги и
правила за институционална идентичност, на които да отговарят интернет страниците
на администрациите. Целта е да се създаде единна рамка за институционална
идентичност, която да гарантира, че интернет страниците и портали на
администрациите в Република България са ориентирани към потребителя и са с
безпрепятствен, пряк и постоянен достъп, ясна навигация и съдържание.
 Да се даде по-голяма възможност за партньорство между различни
заинтересовани страни – община, бизнес, неправителствен сектор, с оглед
разработването и изпълнението на интегрирани проекти, финансирани не само чрез
Програмата за регионално развитие, но и чрез други програми.

7. Анализ на културно-историческото наследство
Медковец е древно селище с многовековна история. Сведения за тези земи има от
древни времена. Районът е богат на археологически паметници от 8-6 хилядолетие
преди новата ера. Тогава се слага началото на обществения живот в Медковското поле.
В землището на селото са открити следи от няколко праисторически селища – в
местността „Липена”, около 5 км западно от селото, в местността „Пчелиньете” и в
местността „Гладния геран”.
Трайни следи в северозападните български земи от медно-каменната епоха покъсно оставят и траките- преди няколко десетилетия в местността „Цибрица” близо до
Медковец е разкопана надгробна могила на тракийското племе трибали.
Свидетелства за римското присъствие в Медковския край са намерените няколко
интересни находки в средата на миналия век – особено сребърното монетно съкровище
от местността „Сухата падина” при „Пенков кладенец”(римски републикански денари,
част от които се съхраняват в Регионален исторически музей, Монтана).
От втората половина на VІ до средата на VІІв. (заключителната фаза на Великото
преселение на народите) днешното медковско землище вече е заето от славяните. Те се
смесват с трибалите и постепенно ги асимилират. Остава да съществува най-голямото
трибалско селище – това в местността „Пенков кладенец”, но славянските заселници
формират своя селска община, състояща се от няколко различни рода, с изявен
териториален характер. Тя се управлява демократично – от старейшини, ръководени от
кнез/кмет/. Кнезовската институция се запазва дори и по време на османското
владичество.
В края на VІІ или началото на VІІІ в. Медковец влиза в пределите на
Аспаруховата държава – свидетелство за това е уникалният паметник от с. Аспарухово
(община Медковец). Това е каменен надпис с черти и резки, т. нар. тюркски руни,
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издълбан в чест на прабългарски сановник. Засега това е единственият епиграфски
паметник от това време, открит в северозападните български земи.
След покръстването през 864 г. Медковец става християнско селище. Постепенно
езическите светилища и оброчни камъни са заменени с християнски храмове и каменни
оброчни кръстове. Такъв кръст е запазен на една от улиците на селото. Медковец е в
състава на българската държава през цялото време на самостоятелното й съществуване,
до трагичните дни на османското завоевание.
Според преданието, завоевателите избиват по-будните селски първенци и
духовници, а намиращият се наблизо манастир е разрушен. По време на османското
владичество селото получава днешното си име – около първата половина на 18 в. в
турските регистри се споменава „селото Медкофче”, спадащо „към Поломие”,а покъсно то вече фигурира в официалните османски документи като Медковец.
През 60-те години на 19 век, въпреки че основния поминък на населението е
земеделието и свързаното с него скотовъдство, хората живеят много бедно, в
изключително тежки условия. За жилищата им известният унгарски пътешественик
Феликс Каниц пише, че са „заровени до половината в земята” и правят „впечатление на
истински пещери”. Този начин на живот, обаче, не пречи на медковчани да участват в
борбата срещу завоевателите. Сведения за участието им в нея има от самото начало на
османското завладяване на района – освен в хайдушките чети, местните хора активно
присъстват и във въстанието на Константин и Фружин от 1404 г., в похода на
Владислав ІІІ Ягело ( Варненчик) през 1443-1444 г., в Чипровското въстание от 1688 г.,
и в Пиротското през 1837 г. Най-значимо е участието им в голямото въстание в
Северозападна България от 1850 г. Този факт не е случаен, защото един от
ръководителите му е кнез Иван Кулин – по това време кмет на Медковската община.
По мащаб въстанието отстъпва само на Априлското от 1876 г., а последиците му са
многозначителни – на 3 декември 1850 г. Северозападна България е провъзгласена за
автономна област.
Медковчани участват и в борбата за църковно-национална независимост и светска
просвета – през 1859 г. Със специална тугра, издадена от султан Абдул Меджит е
разрешен строежът на новата сграда на църквата „Света Параскева”, която в наши дни е
обявена за национален паметник на културата. През 1821 г. е открито първото килийно
училище, а след него – и първото общинско училище ( 1845 г. ), когато кнез е Иван
Кулин.
След Освобождението Медковец се променя бързо и в икономическо, и в
културно отношение - земеделието все още е основен поминък, но за обработването на
земята вече се използват машини, и материалното състояние на селяните бързо се
подобрява. Построена е нова училищна сграда, благоустроени са пътищата в
землището на селото. През 1910 г. е открита жп гара, като част от линията София –
Видин – важен фактор за бързия напредък на селото.
През 1909 г. в Медковец се открива непълна смесена прогимназия, а след 1925 г. в
отделните махали на селото са изградени две нови училищни сгради за началните
класове – Горното и Долното училище, както са известни сред медковчани. В 1934 г.
Медковец е избран за седалище на Втора училищна инспекция, което го превръща в
учебен център от околийски мащаб. По това време в прогимназията учат деца от над 15
села и 3 града – Лом, София и Берковица.
През 1898 г. по инициатива на учителите е основано медковското читалище
„Развитие”- основен фактор в културното израстване на населението години наред.
Медковчани участват във всички войни, които води България през първата половина на
20 век. В Балканската и в Първата световна война участват 594 души, от които загиват
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73, а над 150 са ранени и осакатени. Днес в центъра на селото е издигнат паметник в
памет на всички убити във войните негови жители.
Към някои от най-значимите културни ценности спадат и археологическите и
етнографски експонати на Обновената музейна сбирка в с. Медковец, разположена в
къщата на поп Андрей.
Сбирката включва интересни археологически и етнографски експонати от
района на Медковец, както и интериор от къщата на поп Андрей и фотографски кът,
посветен на Септемврийското въстание и на загиналите във войните медковчани.
По данни на Националния институт за недвижимо културно наследство
(НИНКН), НАИМ-БАН, РИМ-Монтана и регистъра на военните паметници,
недвижимите културни ценности на територията на община Медковец са 16 броя. От
тях 10 бр. са археологически, 4 бр. са исторически и 2бр. са военни паметници. Някои
от тези обекти попадат в повече от един списък.
Някои от най-интересните археологически и исторически обекти в общината, са:
м. „Багачина“, 4 км западно от с.
1. Праисторическо и средновековно селище
Аспарухово
м. „Пчелиньете“, 3 км южно от с.
2. Антична крепост
Аспарухово
1 км северозападно от с.
3. Лобно място на Младен Йорданов
Аспарухово
м.”Пенков кладенец”, 5 км източно
4. Антично селище
от с. Медковец
м.”Пенков кладенец”, 4 км източно
5. Праисторическо селище
от с. Медковец
м.”Раковица”, 3 км източно от с.
6. Антично селище
Медковец
7. Лобно място на поп Андрей и септемврийци
Ж.п. гара с. Медковец
8. Две могили
м. „Доброглед“, с. Расово
9. Селище (ранножелязна, елинистическа и римска
с. Расово
епоха и средновековие)
10. Селище (късножелязна епоха и средновековие) с. Расово
11. Селище (праистория)
с. Расово
, м. „Липена“ 5 км западно от с.
12. Праисторическо селище
Медковец
13. Камък с тюркски руни
с. Аспарухово
14. Праисторическо селище
м. „Гладния геран“, с. Медковец
15. Надгробна тракийска могила, трибали
, м. „Цибрица“, с. Медковец
В следващата таблица са представени най- забележителните исторически и
културни паметници в община Медковец: Таблица № 36.
Таблица № 36. Исторически и културни паметници в община Медковец

Наименование
Музейна сбирка
Паметник на загиналите в Отечествените

Местоположение
с. Медковец
с. Медковец
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войни
Паметник на загиналите във войните
Историческо място
Църквата „ Св. Параскева“ („Св. Петка“)
Къщата-музей на Иван Кулин
Къщата на поп Андрей
Килийно училище,
Първо общинско училище
Уземна черква
Паметник на поп Андрей - 2бр.
Бюст паметник на кнез Иван Кулин
Паметник на Андрей Тупанкьов
Бюст паметник на Дано Опинчев
Паметник на убитите през 1923г.
септемврийци
Паметник на участниците в
Септемврийското въстание 1923 г
Паметник на Младен Йорданов
Паметни плочи –с.Расово-4бр.
Паметни плочи-с.Медковец-9бр.
Паметни плочи –с.Сливовик-3бр

с. Расово
с. Сливовик
с. Медковец
с. Медковец
с. Медковец
с. Медковец
с. Медковец
с. Медковец
с.Медковец
с.Медковец
с.Медковец
с.Медковец
с.Расово
с.Сливовик
с.Аспарухово
с.Расово
с.Медковец
с.Сливовик

Наред с движимите културни ценности, община Медковец има и богато
нематериално културно наследство
В селата на община Медковец ежегодно се спазват интересни обичаи при
празнуването на основни празници като Коледа, Лазаровден, Трифон Зарезан и
особено Тодоровден, когато се провеждат характерните и традиционни за района конни
надбягвания (кушии).
Традиционният празник (събор) на с. Медковец се провежда през втората събота
и неделя на месец октомври, във връзка с Петковден.
Съборът на с. Расово се празнува на 6 май, Гергьовден.
Съборът на с. Аспарухово е на 24 май, а на с. Сливовик – на 1 май.
С. Пишурка празнува събора си на 28 август (Голяма Богородица по стар стил).
На територията на община Медковец функционират 5 читалища - в селата
Медковец, Аспарухово, Расово, Пишурка и Сливовик, които развиват богата културна
дейност и съхраняват българското и местно културно-историческо наследство.
Народно читалище “Развитие – 1898 г“ с. Медковец е учредено на 21 ноември
1898 г. по инициатива на местните учители и със съдействието на тогавашния кмет.
Неговата основна цел през годините е да разпространява научни знания, да буди у
жителите интерес към книгата и образованието, да стимулира културния живот, да
утвърждава националното самосъзнание.
Дейността на читалището като просветителска, културна, информационна и
образователна институция е представена по-подробно в Раздел I.т. 9.Анализ на
елементите на културното наследство в общинския център с. Медковец.
Народно читалище “Просвета – 1927“ с. Аспарухово е основано на 01.12.1927
г. от учители в местното училище. От намерени квитанции и пиесата „Геновева”,
напечатана на циклостил се предполага, че в селото е провеждана културно-масова
работа и преди основаването на читалището. Непосредствено след образуването на
читалището, с благотворителна цел за набиране на средства за доставка на книги в
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библиотеката и за най-належащите читалищни нужди, се организират вечеринки и се
поставят пиесите „Иванко – убиецът на Асеня” и „Пленникът от Трикери”.
Художествената самодейност на читалище „Просвета – 1927 година” обхваща
певческа група, театрална трупа, оркестър за народни хора и танцова група. Групите са
участвали в общински и областни фестивали, получили са много грамоти и отличия. На
Петия републикански фестивал е завоювано най-голямото отличие за читалището –
бронзов медал.
В чест на бележити дати, кръгли годишнини, успехи в селското стопанство и в
училище читалището ранжира кътове, витрини, агитационни табла.
Книжният фонд на читалището непрекъснато се увеличава. Библиотеката към
читалището понастоящем разполага с над 10 000 тома литература. Библиотеката има
книгохранилище и читалня.
През 2019 г. към читалището функционират:.
- клуб за литературни четения;
- кръжок по рисуване;
- танцов състав, който се е доказал през годините с многобройни изяви и награди
у нас и по света
През 2019 г- читалището осъществи обучение по предприемачество,
организирано от РЕКИЦ и организира тематично събитие за европейски
програми/процедури на Областния информационен център
Читалището редовно участва в местни и регионални културни прояви. Провеждат
се беседи по повод бележити дати и годишнини; традиционно се организират изложби
и дискусии за живота и делото на Ботев и Левски. Пресъздават се обичаите на
Бабинден и Трифон Зарезан. Читалището целогодишно организира занимания за
свободното време на ученици и пенсионери; организира екскурзии - посещение на
исторически забележителности и културни събития; оказва помощ при попълване на
различни видове документи.
Общинска сграда в добро състояние. Читалището не разполага с компютри и
Интернет.
Народно читалище "Димитър Вълнев - 1903" с. Расово, основано през 1903 г.
днес е разположено на обща площ 670 кв.м - две зали: зрителна и ритуална, и 3
кабинета. Притежава 3 компютъра, 1 лаптоп, 1 ксерокс и 1 цифров фотоапарат.
Състоянието на сградния фонд е добро. През 2019 г. е извършен ремонт на един от
кабинетите.
Библиотеката към читалището разполага с над 14 000 библиотечни единици.
Към читалището през 2019 г. функционират:
- Фолклорна формация "Игривите опинки;
- Детски танцов състав "Шарени мъниста";
- Певческа група за руски и цигански романси "Берьозка";
- Певческа група за автентичен фолклор "Расоха";
- Детска певческа група "Расовче".
По-значими художествени изяви на самодейците към читалището през 2019 г. са
следните:
Певческа група за автентичен фолклор „Расоха”
- 16 март – участие в отпразнуване на празника „Тодоровден”, в с. Сливовик
- 04 май –участие в юбилейния концерт по случай 120 г. народно читалище
„Събуждане” с. Василовци;
- 15 юни - „Гушански събор по Спасовден” с.Замфирово обл. Монтана;
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- м.юни – Участие във фестивала „Када кум прасе и ти вречу” – с.Чупрене,
обл.Видин;
-. м.юли - Участие в откриване на жетвената кампания в област Монтана;
- 13 юли - Участие във фолклорен събор „Багачина пее и танцува”, с
.Василовци;
- 20 юли - Участие в концерта по случай 90 години на читалище „Пробуда“,
с.Сливовик;
- 27 юли – Международен фолклорен фестивал с.Дорково;
- 16 август –Участие в концерта на читалище „Д.Вълнев -1903” ;
- 07 септември- традиционен фолклорен фестивал „Ружинци 2019 „
Певческа група за руски и цигански романси „Берьозка”
- 17 април - Участие в тържествена среща между Градска организация на НД
„Русофили“ гр. Монтана и гр. Белоградчик;
- 04 май – Юбилеен концерт по случай 120 г. народно читалище „Събуждане” с.
Василовци;
- 06 май – Тържество
за освещаване на основно ремонтирания храм „Св.
Георги” с. Расово;
- 09 май – Тържествено честване на 74 години от победата над фашизма - гр.
Лом;
- 18 май – Гостуваща група на фестивала – „Пуст всегда, будет солнце”, гр.
Враца;
- 25 юни - Участие в Националния събор на читалищата в гр. Бяла, обл. Варна;
- 20 юли – Участие в Международния събор „Кадъ боаз”, в с.Салаш;
- 16 август - Участие в концерт на самодейните групи при НЧ „Д.Вълнев-1903”;
- 11 октомври - Откриване на предизборната кампания на БСП - гр. Лом;
- 13 октомври - Участия във фестивала „Сребърни чучулиги” и фестивала на
фронтовата песен „Альоша”.
Детска певческа група „Расовче“
-04 май – Участие в Юбилеен концерт по случай 120 г. народно читалище
„Събуждане” с. Василовци;
- 06 май - Тържество за освещаване на
основно ремонтирания храм „Св.
Георги” с. Расово
- 13 юли - Участие във фолклорен фестивал „Багачина пее и танцува”.
ФФ „Игривите опинки”
- 02 март – Участие в международния
карнавален фестивал „Фършанги”
с.Бърдарски геран, обл. Враца;
- 03 март – Участие в инициативата „Събуждане с хоро”, гара Бов;
- 16 март - Участие в честването на празника „Тодоровден” - с. Сливовик;
- 30 април – 05 май - Участие във фолклорен фестивал по покана на Българска
къща в Испания ;
- 12 май – Участие във фолклорен събор „Коренът на стария орех”- гр. Оряхово;
- 14 юни – Участие във фолклорен събор „Хоп, троп на хорото”,с. Иново, обл.
Видин;
- 24 юни – Участие във фолклорен събор „Край чешмата под върбата”,
с.Кайнарджа, обл. Силистра;
- м.юли - Откриване на жътвената кампания в област Монтана;
- 20 юли - Участие в концерт по случай 90 години на читалището в с. Сливовик;
- 04 август - Участие в традиционен поход „По стъпките на Вазов”,с. Лесков
дол;
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- 10 август- Участие в традиционен събор „Среща на три поколения”- с.
Гюргич;
- 16 август – Участие в концерт на самодейните състави при НЧ „Д.Вълнев -1903
„ с. Расово.
Народно читалище “Кирил и Методий” в с. Пишурка е основано на 28.12.1927
г.
Въпреки че селото е малко, десетилетия наред читалището поддържа самодейна
театрална трупа, която има много представления.
Сградата е в задоволително състояние и се използва при всички общоселски
тържества. Библиотечният фонд на читалището наброява над 1 500 книги.
Някои от основните дейности на читалището през последните две години са:
Организиране и участие в празници (Трифон Зарезан, 3 март, 24 май, традиционния
събор на селото през м. август. и др.); Сформиране на доброволчески отряд в помощ на
възрастните и хората с ТЕЛК; Пазаруване на храни и лекарства; Цепене и внасяне на
дърва; Косене на дворни места и тревни площи; Разнасяне на книги по домовете на
възрастни и трудно подвижни хора; Засаждане на 20 броя дръвчета пред сградата на
читалището; Монтиране на градински пейки и кошчета в двора на читалището;
Разпространение на разяснителни брошури за Ковид-19 сред хората с увреждания, и др.
Читалището не разполага с компютри и Интернет.
Народно читалище "Пробуда - 20.02.1929 г." в с. Сливовик има над 90
годишна история, като неговата дейност през тези години е била изключително
разнообразна: библиотечна, художествена самодейност, кинопрожекции, изложбена
дейност, чествания и концерти. Към читалището има група за автентичен фолклор и
клуб по шахмат. Читалището организира традиционни за селото празници, като
Тодоровден, Никулден и др., срещи на ветерани- самодейци, провежда работа с
етнически малцинства за изграждане на родолюбие и толерантност.
Сградата на читалището е разрушена. Понастоящем ползва предоставено
помещение в общинска сграда с площ около 40 кв.м., където се намира библиотеката.
Читалището разполага с 3бр. компютри, принтер, мултимедия, озвучителна техника,
интернет.

8.Анализ на състоянието на селищната мрежа и жилищния сектор
Селищната мрежа представлява произволна или административно организирана
пространствено разположена съвкупност от взаимосвързани селища, населени места и
територии, чрез различни икономически, социални, инфраструктурни или
информационни връзки.
Селищната мрежа е пространствена форма на организация на обществения живот.
Тя има за елементи различните населени места в съответния район, взаимно свързани
помежду си посредством товаро-, пътнико- и информационни потоци, а също и
посредством общността на природоползването.
Проблематиката на развитието на селищната мрежа в община Медковец е
сложна и многообразна. Един от най-важните проблеми на селищната мрежа в
общината е промяната в нейния обхват и структура. Бурният процес на урбанизация в
България през втората половина на миналия век доведе до съкращаване на селската
селищна мрежа, поради големите преселвания към градовете. Градовете в областта и
извън нея и понастоящем се оказват силен притегателен център, предлагайки по-добри
условия за заетост, образование, здравеопазване, културен живот.
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Намаляването на населението в община Медковец през последните години обаче
се дължи не просто на механичното движение на населението, но на още редица
неблагоприятни демографски и социални фактори, като ниска раждаемост, застаряване
на населението, висока безработица, ниски доходи, незадоволително състояние на
пътната, транспортната, образователната, здравната инфраструктура, инфраструктурата
на културата и др. Проблемите, изложени в т. 1.4. Селищна система и урбанизация,
налагат спешни мерки за подобряване на състоянието на селищната система, задържане
и преодоляване на опасната тенденция към още по-силно намаляване на числеността на
населението в община Медковец, което би могло да нанесе трайни щети на нейната
икономика.
Общинският център – с. Медковец попада в 5-то ниво на йерархичната система от
села-центрове (много малки градове и села с общинско значение за територията на
съответните общини). Стилът и начин на живот на общинския център – село Медковец,
се доближават до тези, характерни за много малките градове на България.
Агломерационните му връзки имат потенциал за бъдеща проява по отношение на
близките малки населени места. През последните години все повече се засилват
неговите собствени и районообразуващи функции. Това поражда и проблеми от чисто
териториално-устройствен характер, голяма част от които ще бъдат решени с новия
ОУП на общината.
По начина на обитаване и площ жилищният фонд в община Медковец е типичен
за Северозападна България. Характерен за цялата област е големият брой необитаеми
жилища. Общият процент е 36,7 от целия наличен жилищен фонд. Той е особено висок
в общините Чипровци, Георги Дамяново и Якимово, а за община Медковец е над
средните стойности. Жилищата са обезлюдени както поради лошото икономическо
състояние и миграции на населението, така и поради неблагоприятното демографско
състояние на общината. Средната полезна площ за едно жилище за област Монтана е
73,9 кв.м., като в общините с по-голям процент население, живеещо в градове и поголеми населени места, той е по-малък. На обратния полюс се намират предимно
селски по характер общини като Медковец и Вълчедръм, където преобладаващото
застрояване е нискоетажно и състоящо се най-вече от еднофамилни къщи с
използваема площ на жилище над средната за област Монтана.
Общият брой необитавани сгради за Медковец е по-голям от обитаваните, като с
това общината се отличава от повечето други общини в област Монтана. Броят им
варира спрямо големината на населените места, но при всички тях той е около 50 или
повече процента от общия жилищен фонд. Тенденцията на обезлюдяване е особено
отчетлива спрямо статистическите данни от предишни преброявания ( 2011г. и 2001г.)
Само няколко са определените като жилищни сгради за временнно ползване (вили).
В конструктивно отношение сградният фонд отразява принципите на
традиционното българско строителство в селските райони. Преобладаващият процент
е масивно строителство (еднофамилни къщи), като точният им брой варира спрямо
големината на населеното място и населението. Броят стоманобетонни сгради
(едропанелни и със скелетна конструкция) е минимален - поради малкия брой на
населението, в община Медковец има по-малко от 20 едропанелни и скелетни
стоманобетонни сгради. Селищата в общината са с относително стар, респективно амортизиран фонд. Сградите са строени предимно в средата на миналия век и в общия
случай се нуждаят от сериозни инвестиции в сферата на енергийната ефективност.
Необходимо е обновяване но съществуващия жилищен фонд, а необитаемите жилища и
сгради да бъдат адаптирани към нови функции.

78

План за интегрирано развитие на община Медковец, област Монтана 2021 – 2027 г.

Структурата на жилищния фонд е пряко свързана с конструктивните особености,
строителните традиции и типажа на общината. Средният брой стаи в жилище варира
между 3,7 и 4,15 спрямо населените места вследствие на ниския характер на
застрояването. Той е типичен за селата в общината, с преобладаващи еднофамилни
къщи. Средната жилищна площ е около 80,50 кв.м. на жилище, а полезната – около 60,
62 кв.м, с минимални колебания между отделните села. Броят жители на домакинство
е в границите между 1,6 и 2,3 – резултат от застаряващото население, липсата на
реализация и икономическата миграция на младите хора.
В близките години община Медковец ще разчита основно на съществуващия
фонд. От гледна точка на общия наличен фонд, по показателя - “брой жилища/1000
обитатели” община Медковец има значително по-високи показатели от средноевропейските. Но този показател има адекватна диагностична стойност в условията на
балансирани икономики и развити жилищни пазари. В община Медковец той се
деформира сериозно от голямото количество необитавани жилища.
При перманентно променящите се обществени, икономически и законови
условия, свързани със стопанисването на недвижимото имущество, в общината все поголямо значение придобива въпросът за поддържането на сградите в добро състояние и
в изискващия се вид.

9. Анализ на елементите на културното наследство в общинския
център с. Медковец
Запазването на културата и културното наследство подържа и съхранява
гражданството на с. Медковец. Визията за развитие на културните процеси в общината
се основава на разбирането за елементите на културно наследство в общинския център
като важен фактор за развитието на общността.
Културният живот в с. Медковец се представя от читалище, библиотека, музей,
културните и исторически паметници на територията на селото и самодейните
колективи с техните културни изяви.
Читалище ,,Развитие-1898 г. с.Медковец"
Читалище „Развитие“ е основано през 1898 г, и е преименувано на ,, Развитие1898 г. . с.Медковец"’ през седемдесетте години на миналия век. През цялото време на
своята 113 -годишна история читалището е развивало богата и разностранна дейност и
е било ярък факел на културата и просвещението за жителите на с. Медковец,
формирало е и е поддържало най-напредничавите идеи на епохата.
Театралните прояви са важна част от дейността на читалището. Пионери на това
дело в селото са учителите, които през 1892 г. с участието и на някои общински
служители и по-големи ученици представят пиесата „Многострадалната Геновева”.
Високи върхове достига медковският самодеен театър на Четвъртия и Петия
републикански фестивали на селските колективи. С постановката на пиесата „Събота
23” от Стефан Цанев, играна през 1974 г. в Благоевград, той печели второ място,
сребърен медал и лауреатско звание. На Петия републикански фестивал през май 1978
г. с пиесата „Просто жена ” завоюва и най-високото отличие – златен медал.
През годините към читалище „Развитие” съществуват различни самодейни
колективи: танцов състав от девойки и младежи; смесен хор от 100 жени и мъже. През
1954 г. е създаден битов женски хор от 55 жени и девойки. През 2007 г. танцовият
състав взема участие в Първия международен детски фестивал „Слънце иде`2007” с.
Дрен, община Радомир, където печели специалната награда на журито, парична награда
и плакет. На следващата година участва във Втория международен фолклорен фестивал
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„Пауталия`2008”, откъдето се завръща с втора награда и плакет. През 2009 г. посещава
Националните фолклорни празници „Смолян`2009”, където е единственият състав от
Западна България и печели симпатиите на публиката, а през 2010 г. е награден със
златен плакет на Десетия национален фестивал на българското народно творчество
"Копривщица '2010".
Чрез читалищната институция ученици, младежи и граждани получават
възможност за пълноценно осмисляне на свободното време. Чрез читалището те
успешно развиват интересите и способностите си и получават възможност за изява на
празници, фестивали и други прояви, свързани с дейността на читалището.
Към читалището през 2019 г функционират:
- Кръжок "Художествено слово";
- Фолклорна формация "Шарена китка"
През 2019 г. ФФ „Шарена китка“ взе участие във:
- фолклорния събор „Монтана фест“ в град Монтана;
- Турлашкия фолклорен събор „Када кум прасе и ти вречу“ в село Чупрене;
- фолклорния фестивал в сръбския град Княжевац;
- фолклорния събор „Пей, танцувай и на Зелени дел се любувай“ в квартал
Заножене – град Вършец;
- фолклорния събор „Багачина пее и танцува“ в село Василовци, съвместно с
група „Дъга“ от СУ „Отец Паисий“ – с. Медковец;
- тържествения концерт, посветен на 90-та годишнина на читалището в село
Сливовик;
- концерта, посветен на християнския празник Голяма Богородица в село Расово;
- фолклорния фестивал „Балканът пее и танцува“ в град Берковица;
- програмата, посветена на Деня на християнското семейство;
- празничната среща на фолклорни групи от област Монтана;
- тържеството за отбелязване на 141-та годишнина от Освобождението на
България. През 2019 г. читалището организира:
- изложба, посветена на Бабинден;
- изложба под мотото „Ех, вино руйно, що си толкоз буйно?!“, посветена на
Трифон Зарезан;
- изложба- витрина под надслов „Паметта е най-голямата ни сила“, посветена на
146-та годишнина от обесването на Васил Левски;
- изложба на ръчно изработени мартеници, съвместно с Дневния център за
възрастни хора;
-гражданска инициатива „На раздумка“, посветена на Деня на самодееца;
- включване в националната инициатива „Пробуждане с хоро“;
- изложба на материали, посветени на пролетта;
- участие в гражданска инициатива за изработване и монтиране на нови табели на
паметниците в село Медковец;
- участие в гражданска инициатива за засаждане на дървета и цветя в двора на
местния храм „Света Параскева“, съвместно с Неделното училище към храма и по
повод на християнския празник Благовещение;
- литературно четене на тема „На сцената на живота“ по повод на Международния
ден на театъра;
- включване в инициатива „Щурчово конче“, посветена на детската книга;
- изложба на детски книги, посветена на Седмицата на детската книга;
- изложба, посветена на етническото разнообразие;
- изложба, посветена на Лазаровден, Цветница и Великден;
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- фотоизложба „Аз съм патриот“, посветена на Априлското въстание и
българската памет;
- участие в гражданска инициатива „Европа в България“ с участието на
представители на различни институции;
- гражданска инициатива „Библиотекарят – приятел на всички“, посветена на
професионалния празник на българския библиотекар;
- изложба на спортни аксесоари, използвани в различни видове спорт, под мотото
„Спортът и приятелството“;
- гражданска инициатива „Да почетем паметта на големите“, посветена на
годишнини на български автори, и по повод на Деня на българската просвета и култура
и на славянската писменост;
- съвместна инициатива с МКБППМН за посещение на детските градини;
- изложба, посветена на Христо Ботев, под мотото „Заветите на Ботев“;
- изложба, посветена на билките;
- изложба, посветена на 182-та годишнина от рождението на Васил Левски, и
публично четене на новата книга на Румен Москов – „Делата на Васил Левски –
известни и неизвестни“;
- гражданска инициатива по повод на Деня на младежта под мотото: „Достатъчно
полезна ли е българската младеж в нашето съвремие?“;
- среща под надслов „Заедно за един по-добър свят!“ по повод на Деня на
Съединението;
- среща по мотото „111 години независими и горди!“, посветена на Деня на
независимостта на България;
- гражданска инициатива „Информиран избор всеки ден“;
- изложба на традиционни местни предмети в музейната сбирка на село
Медковец;
- участие в организираните събития, посветени на 75-та годишнина на
гимназиалното образование в Медковец;
- организиране на Традиционния събор „Медковска есен с танц и песен“, посветен
на празника на село Медковец;
- изложба, посветена на Деня на народните будители;
- творческа среща под надслов „Пробудени с поглед в бъдещето“ с деца и
ученици, посветена на Деня на народните будители;
- гражданска инициатива „Училище за толерантност“;
- гражданска инициатива „Изплети топлина“, посветена на проблемите на хората
с увреждания;
- гражданска инициатива „Доброволчеството – хуманизъм в действие“, посветена
на Деня на доброволеца;
- изложба „Да грейне звездата елхова!“, посветена на Коледа..
- участие в осъществяване на обучение на тема: "Насърчаване на медийната
грамотност чрез развитие на критично мислене и цифрова грамотност"
Читалището работи с хора от различни възрастови групи, с хора с увреждания,
етнически малцинства, осъществява дейности за развитие на доброволчеството. В този
аспект читалището доставя книги за четене по домовете на хора с увреждания;
организира граждански инициативи за популяризиране на културата на различни
етноси; включва доброволци в организирането на дейности на читалището - пътувания,
подготовка на празници, посещения на хора с увреждания, инициативи с участието на
деца.
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Библиотеката към читалището е културна, информационна и образователна
институция, която събира, организира, съхранява и предоставя за ползване книги и
информация. Тя подпомага гражданите в процеса на образованието и
самообразованието, съдейства за генерирането и разпространението на знания. През
годините фондът на библиотеката постоянно се обогатява, като читалищната
библиотека в Медковец е класирана на първо място сред селските библиотеки в
Михайловградски окръг в Националния преглед през 1967 г.
През 1983 г. е открита новата триетажна сграда на читалището, в която се
премества и библиотеката. През 2010 г. библиотеката при читалище „Развитие-1898"
печели проект „Българските библиотеки – място за достъп до информация и
комуникация за всеки”, а на 11 май 2011 г. е открита компютърната зала по проекта.
Библиотечният фонд сега наброява над 20 000 библиотечни единици;
библиотеката разполага с детски отдел и читалня.
Музей Медковец
Истинска гордост за с. Медковец е местният музей, който е открит на 1973 г. по
случай 50 годишнината от Септемврийското въстание.
Обновената музейна експозиция е открита през 2013 г и включва интересни
археологически и етнографски експонати от района на Медковец, както и интериор от
къщата на поп Андрей и фотографски кът, посветен на Септемврийското въстание и на
загиналите във войните медковчани.
Културни и исторически паметници
Църквата „Света Параскева“. Построена е през 1859 г. и днес е обявена за
национален паметник на културата. През 1836 г. медковските старейшини
възстановяват разрушената от турците манастирска черква „Света Параскева”. След
султанския Хатихумаюн от 1856 г. медковската община прави постъпки пред
висшестоящите инстанции за построяването на по-голяма сграда и на 30 август 1859 г.
султан Абдул Меджит издава тугра, с която фактически разрешава строежа й.
Основната заслуга за това е на кнез Иван Кулин, който е в основата на прошението до
правителството за строеж на нова сграда. Медковската черква е в истинския смисъл на
думата народно творение – средствата са събрани чрез дарения от жителите на селото, а
в храма са вплетени творческите идеи на българските строители, иконописци и резбари.
Освещаването на църквата става на 14 октомври 1868 г., Петковден – денят на патрона
на култовата сграда.
Иконостасът в нея е дело на дебърски майстори от рода Филипови, а три от
иконите са дело на Станислав Доспевски.
В църквата се пазят няколко ценни свободно стоящи икони от 19 век, два масивни
каменни свещника с ктиторни надписи от 1885 г., сребърен напрестолен кръст с
филигранна изработка, сребърна мощехранителница от 1844 г. и старопечатни книги от
средата и втората половина на 19 век.
За църквата Феликс Каниц пише: „Това българско селище (Медковец) през
последните години е съумяло да издигне една красива черква с кубета, изненадваща с
размерите и величието си“
Други по-значими културни и исторически паметници в общинския център са:
 Къщата-музей на Иван Кулин;
 Къщата на поп Андрей;
 Килийно училище;
 Първо общинско училище;
 Уземна черква.
Културни изяви
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През последните години се регистрира увеличен интерес на гражданите към
културните прояви. Ежегодният културен календар на общината включва разнообразни
културни прояви. По-значимите от тях през 2020 г. са:
21 януари – Честване на Бабинден – НЧ „Просвета – 1927 година“ с. Аспарухово;
10 февруари - Ден на пчеларя /публикация за местен пчелар/ - НЧ „Развитие –
1898 г. с. Медковец“, Дневен център за възрастни хора;
14 февруари – Честване на Трифон Зарезан , Дегустация на домашно вино и
изпълнение на обичая „Зарязване на лози“ - НЧ „Развитие – 1898 г. с.
Медковец“,Дневен център за възрастни хора;
20 февруари - Празник на Народно читалище „Пробуда – 20.02.1929 г.“ с.
Сливовик;
21 февруари - Отбелязване на Международния ден на майчиния език - НЧ
”Димитър Вълнев –1903”и ОУ „Христо Ботев” с. Расово;
22 февруари – Участие на ФФ „Игривите опинки“ към НЧ „Просвета – 1927
година“ с. Аспарухово, в Международен карнавален фестивал „Фършанги“, в с.
Бърдарски геран
област Враца;
01 март - Ден на Баба Марта - НЧ ”Димитър Вълнев –1903”и ОУ „Христо Ботев”,
с. Расово;
07 март - Тодоровден: водосвет и конни надбягвания, НЧ „Пробуда – 20.02.1929
г.“ и кметско наместничество с. Сливовик;
10 март - Световен ден на холокоста и спасението на българските евреи –
презентация, НЧ ”Димитър Вълнев –1903” и ОУ„Христо Ботев”, с. Расово;
16 март - „Хей, ръчички!“ /приказен ден в детската градина/, НЧ „Развитие – 1898
г. с. Медковец“, ДГ „Слънчева дъга“;
21 март - Среща на представители на различни етноси, живеещи в село Расово и
разговор на тема „Расова дискриминация и етническа толерантност“ , НЧ ”Димитър
Вълнев –1903” и ОУ„Христо Ботев”, с. Расово;
27 март - „ Животът е нашата сцена“/представление, организирано от „Театрално
студио“ по повод на Международния ден на театъра/, НЧ „Развитие – 1898 г. с.
Медковец“, Средно училище „Отец Паисий“;
08 април - Празник на ромската култура, НЧ „Развитие – 1898 г. с. Медковец“,СУ
„Отец Паисий“;
23 април - „Книгата като потребност“/среща с читатели по повод на Деня на
книгата и авторското право/, НЧ „Развитие – 1898 г. с. Медковец“ и СУ „Отец Паисий“;
м. април - Априлското въстание в българската история“ /изложба на публикации,
посветени на Априлското въстание/, с. Медковец;
06 май - Традиционен събор на село Расово: Тържествена литургия и концерт;
09 май - „Европа и България“ /среща с представител на административна
институция/, НЧ „Развитие – 1898 г. с. Медковец“,СУ „Отец Паисий“;
18 май - Международен ден на музеите – беседа за необходимостта от музеи, НЧ
”Димитър Вълнев –1903” и ОУ „Христо Ботев”, с. Расово;
28 май – Спасовден, с. Аспарухово, НЧ „Просвета – 1927 година“;
м. май - „Българските автори в моята библиотека“ /среща-разговор, посветена
на годишнини на български автори/, НЧ „Развитие – 1898 г. с. Медковец“, СУ
„Отец Паисий“;
05 юни - „Чисто, чисто и красиво“ /конкурс за снимка за чиста околна среда/, с.
Медковец;
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06 юни - „В молитвите ни дъжд вали“ Традиционен молебен за дъжд на
Спасовден, Община Медковец, НЧ „Развитие – 1898 г. с. Медковец“, Църковно
настоятелство на храм „Света Параскева“;
09 юни - „С приятели на купон“ /празник, посветен на приятелите/, Община
Медковец, НЧ „Развитие – 1898 г. с. Медковец“;
22 юни - „Багачина пее и танцува“, Участие на ФФ „Игривите опинки“ към НЧ
„Просвета – 1927 година“;
24 юни – Еньовден. Събиране на билки, НЧ „Пробуда – 20.02.1929 г.“;
04 юли - Ритуал „Откриване на жътвата“, Участие на ФФ „Игривите опинки“ към
Ч „Просвета – 1927 година“;
7-9 август - Събор на народното творчество, гр. Копривщица, Участие на ФФ
„Игривите опинки“ към НЧ „Просвета – 1927 година“ Участие на ФФ „Игривите
опинки“ към НЧ „Просвета – 1927 година“;
12 август - Международен ден на младежта, /среща на младежки групи с
представители на различни институции/, НЧ „Развитие – 1898 г. с. Медковец“;
28 август - Традиционен събор на село Пишурка, НЧ „Кирил и Методий“ и
кметско наместничество Пишурка;
29 август - Международен фолклорен събор „Стишко посело“ в гр. Пожаревац,
Участие на ФФ „Игривите опинки“ към НЧ „Просвета – 1927 година“;
06 септември - 135 години от Съединението на Княжество България с Източна
Румелия – изложба, НЧ ”Димитър Вълнев –1903”, с. Расово;
м. октомври - Среща с поет и музикант, родени в региона, по повод деня на
музиката и поезията, НЧ „Просвета – 1927 година“, с. Аспарухово;
10-11 октомври - Традиционен събор „Медковска есен с танц и песен“, посветен
на храмовия празник на село Медковец, Община Медковец НЧ „Развитие – 1898 г. с.
Медковец“;
16 октомври - „Силата на хляба“ /ритуално изработване на хляб и хлебни изделия
по повод на Световния ден на хляба/, Община Медковец, НЧ „Развитие – 1898 г. с.
Медковец“, СУ „Отец Паисий“;
21 ноември - Ден на християнското семейство . „Семейство и традиции“
/програма, посветена на празника/, Община Медковец, НЧ „Развитие – 1898 г. с.
Медковец“;
03 декември - „Съкровищница в сърцето“ /програма, посветена на Деня на хората
с увреждания/, Община Медковец, НЧ „Развитие – 1898 г. с. Медковец“, СУ „Отец
Паисий“, Клуб на хората с увреждания, Дневен център за възрастни хора;
05 декември - „Доброволчеството – човеколюбие в действие“ /организирани
дейности по повод на Международния ден на доброволеца/, Община Медковец, НЧ
„Развитие – 1898 г. с. Медковец“, СУ „Отец Паисий“, Клуб на хората с увреждания,
Дневен център за възрастни хора;
06 декември - Храмов празник с водосвет и раздаване на курбан, НЧ „Пробуда –
20.02.1929 г.“ и кметско наместничество Сливовик;
м. декември - „Звездичке елхова, изгрей!“. Запалване на коледните светлини
/празнична програма/, Община Медковец, НЧ „Развитие – 1898 г. с. Медковец“, СУ
„Отец Паисий“.

10. Анализ на връзката на общината със съседните територии
извън административните й граници, с потенциал да влияят върху
развитието на населените места и териториите в рамките на общината
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Целта на анализа на връзката на общината със съседните територии извън
административните й граници, които имат потенциал да влияят върху развитието на
населените места и териториите в рамките на общината е да се разгледат евентуалните
въздействия (както положителни, така и отрицателни) на съседните територии върху
община Медковец, да се идентифицират общи предизвикателства и евентуални
възможности за коопериране с други общини за изпълнение на съвместни проекти.
Както беше посочено в т. 1.6. Историческа обвързаност на общината с други
територии, на част I на ПИРО, налице е историческа свързаност на територията на
общината с други територии, както в област Монтана, така и в страната като цяло.
Тези връзки и зависимости в плановата дейност досега са се разглеждали и
отчитали главно в културно-исторически, и доста по-малко – в социално-икономически
аспект. Прилагането на интегриран подход в стратегическата планова дейност на
общинско равнище през новия планов период 2021 – 2027 г. обаче налага
задължителното откриване, интензифициране и укрепване на връзките на общината със
съседните територии извън административните й граници, които имат потенциал да
влияят върху развитието на населените места и териториите в рамките на общината и за
повишаване на мултипликационния ефект от разработването и изпълнението на
съвместни проекти.
Съседните територии на община Медковец през плановия период 2021 – 2027 г
могат да оказват преди всичко положителни въздействия върху нейното социалноикономическо развитие. Както е видно от Таблица № 1, с. Медковец се намира много
близо до административния център на община Монтана – само на 36,9 км, от
административния център на община Лом – 25,4 км, на община Брусарци – 24,4 км и на
община Якимово – 35,7 км. Общината е сравнително близо и до областните центрове
Враца и Видин Благоприятни за развитие на икономическите връзки са и разстоянията
до останалите общини от област Монтана. Като цяло обаче, на този етап състоянието на
пътищата не може да осигури необходимата транспортна достъпност, която да
интензифицира положителното въздействие на съседните общини върху социалноикономическото развитие на община Медковец.. Тези разстояния, при очертаващите се
перспективи за подобряване на пътната инфраструктурата през плановия период, няма
да бъдат пречка, а по-скоро ще са предпоставка за задълбочаване на интеграционните
връзки между съседните общини за подкрепа на техните потенциали за развитие.
Благоприятното влияние на съседните общини върху развитието на населените
места и териториите в рамките на община Медковец може да се разглежда в следните
основни насоки:
1. Възможност за съвместно кандидатстване с
проекти по Оперативните
програми, изискващи значително съфинансиране от страна на бенефициентите, което е
трудно осъществимо само от една община;
2. Изграждане на значими съвместни инфраструктурни обекти, които могат да
създават заетост на човешките ресурси в общината;
3. Реализация на съвместни проекти и инициативи на територията на съседни
общини за опазване на околната среда, за ограничаване изменението на климата, за
адаптиране към климатичните промени и за намаляване на риска от бедствия;
4. Сътрудничество на бизнеса и създаване на вертикални, хоризонтални и
секторни клъстери в икономиката на съседните общини;
5. Разработване на общи туристически продукти и маршрути, които ще
съдействат за подобряване на икономическото състояние на общината;
6. Развитие на културните връзки и културния обмен между съседните общини;
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7. Разнообразяване на културния живот в общината чрез задълбочаване на
сътрудничеството с културните институции на съседните общини;
8. Изграждане на общи политики за най-ефективно използване на потенциалите
на съседните общини, и др.
На този етап не се отчитат отрицателни въздействия на съседните територии
върху община Медковец. В съседните на общината територии няма промишлени
обекти, които могат да причинят сериозно замърсяване на околната среда.
Конкуренцията между съседните общини от икономическа гледна точка е по-скоро
положителен фактор за тяхното развитие.
Изтичането най-вече на квалифицирана работна ръка от община Медковец към
съседни общини и най-вече – към гр. Монтана, към градовете Враца, Плевен и София,
не би следвало да се отчита като неблагоприятно въздействие на тази общини, а поскоро като последица от икономическо развитие на община Медковец, а и на
равнището на живот на нейните жители.

11. SWOT-анализ
SWOT- анализът e обективно следствие от социално–икономическия анализ и
представя изводите от проучването на състоянието и потенциала на общината, като
акцентира на силните, слабите страни, възможностите и заплахите за развитие.
SWOT-анализът включва оценка на вътрешните фактори, чрез която се
идентифицират силните и слабите страни на община Медковец, оценка на външните
фактори на обкръжаващата среда, които очертават благоприятните възможности и
потенциални заплахи. За целите на стратегическата част на ПИРО, SWOT-анализът е
разработен по основни сектори на социо-икономическата система на общината –
стопански сектор, човешки ресурси, инфраструктурно развитие и опазване на околната
среда. Такава детайлизация на SWOT-анализа ще позволи по-реалистичното
формулиране на визията и приоритетите на ПИРО, както и по-голямата конкретизация
на отделните дейности и мерки в него. Наличието на едни и същи силни страни в
SWOT – анализа на различните сектори е индикатор за това, че общината през новия
планов период трябва да се стреми да се възползва максимално от тези силни страни, за
постигане на т.нар. мултипликационен ефект, който е в основата на интегрирания
подход в регионалното и пространствено планиране. Това означава още, че общината
приоритетно трябва да насочва ограничените си ресурси именно в посока засилване на
силните страни, както и към преодоляване на слабите страни, разкрити чрез секторните
SWOT – анализи, особено ако е открита повторяемост на тези слаби страни в тях.
Известно е правилото на SWOT- матрицата, че силни страни, съчетани с
благоприятни възможности, са предпоставка за постигането на по-голям ефект от
планираните дейности; силни страни, в съчетание със заплахи от околната среда, са в
състояние в голяма степен да намалят, да компенсират неблагоприятните последствия.
И обратното: Слаби страни, съчетани с благоприятни възможности в средата,
значително ще намалят очаквания ефект от предприеманите мерки. Най-лошата
ситуация обаче би била, ако се съчетаят слаби страни със заплахи от средата. Тогава се
получават и най-големите загуби, т.нар. мултипликационни „дефекти“.
SWOT – анализ на стопански сектор
Силни страни
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Оценка(5 –
много
важен
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фактор; 1 –
маловажен
фактор)

1. Благоприятно географско положение

3.5

2. Екологично чиста природа

4.7

3. Добри природо-климатични условия за развитие на земеделие

4.6

4. Голям относителен дял на обработваемата земя, нисък дял на
ерозиралите земи.
5. Наличие на производствен опит и традиции в селското стопанство.

4.4

6. Наличие на исторически и архитектурни паметници, които правят
общината атрактивна за различни форми на алтернативен туризъм
7. Добри условия за инвестиции - наличие на свободни и евтини терени за
строителство и трудови ресурси.
8. Запазена мрежа от детски заведения и училища
9. Ресурси и потенциал за развитие на предприятия от обработващата и
хранително-вкусова промишленост

Слаби страни

1. Ниска конкурентоспособност и ниска добавена стойност на
структуроопределящите отрасли
2. Незадоволителна образователно-квалификационна структура на заетите
лица
3. Монокултурно растениевъдство
4. Влошени демографски показатели
5. Липса на иновации в земеделието
6. Липса на крупни инвеститори
7. Дребен размер на животновъдните ферми
8. Ниска производителност на труда
9. Дефицит на предприемаческа култура, знания и умения
10. Ниски доходи на голяма част от населението
11. Липса на активна политика за привличане на инвеститори в местната
икономика
12. Обезлюдяване на малките населени места
13. Слаба икономическа активност на населението
14. Незадоволително равнище на инфраструктурата
15.Високо равнище на безработица и висок дял на нискообразованите и
ниско квалифицираните безработни

4.4
3.6
4.0
4.5
4.3
Оценка(5 –
много
важен
фактор; 1 –
маловажен
фактор)

4,7
4.6
4.1
4.8
4.0
4.5
4.0
4.3
4.5
4.6
4.2
4.9
4.2
4.4
4.2
Оценка(5 –
много
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Възможности

важен
фактор; 1 –
маловажен
фактор)

1. Подобряване на условията за кредитиране на бизнеса
2. Използване на финансовите инструменти на ЕС за решаване на
проблемите, свързани с модернизация на производството и повишаване
конкурентоспособността на местната икономика
3. Диверсификация на икономиката на общината
4. Възстановяване на традициите в лозарството, овощарството,
зеленчукопроизводството и пчеларството
5.
Развитие
на културно-исторически,
селски,
познавателен,
приключенски и еко туризъм
6. Привличане на външни инвестиции на базата на доброто
геостратегическо положение и близки пазари
7. Провеждане на насърчителна държавна политика по отношение на
МСП
8. Привличане на съфинансиране от външни източници за решаване на
проблеми на територията чрез развитие на формите на публично-частно
партньорство
9. Използване водните ресурси на микроязовирите за осъществяване на
интензивно и еко земеделие и селски туризъм

3.6
4.5
4.5
4.3
4.3
4.2
4.4
3.7
3.9
Оценка(5 –
много
важен
фактор; 1 –
маловажен
фактор)

Заплахи

1. Риск от природни бедствия и лоши климатични условия
2. Икономически упадък, увеличаване на безработицата, нисък жизнен
стандарт
3. Задълбочаване на демографските проблеми, миграция и застаряване на
населението
4. Силна външна конкуренция и фалиране на дребните селскостопански
производители
5. Липса на достатъчно инвестиции от страна на производителите
6. Слаба и недостатъчно активна намеса на държавата за подпомагане на
селското стопанство
7. По-висока субсидирана подкрепа за земеделие в съседни страни
8. Непокриване на ветеринарно-санитарните изисквания за производство
на животновъдна продукция
9. Увеличаваща се зависимост на общинския бюджет от централната
власт поради липса на собствени приходи
10. Влошаване на епизоотичната обстановка в страната и в общината
11. Глобални пандемии

4.5
4.9
4.7
4.0
4.1
4.3
4.2
4.3
4.6
3,1
4.6

От SWOT- анализа на стопанския сектор е видно, че община Медковец не
разполага с голям набор от уникални, безспорни и силно въздействащи предимства
(силни страни), на които безусловно да разчита. Това е така, защото такива силни
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страни са характерни и за част от съседните общини. Това предполага координирани и
непрестанни усилия на местно ниво, с които тези характеристики да се подсилват и
мултиплицират, както и интензифициране на връзките на общината със съседните й
територии, извън нейните административни граници, с потенциал да влияят върху
развитието на населените места и териториите в рамките на общината.
На практика, водещите силни страни са тези, свързани с развитието на
земеделието, преработващата промишленост и алтернативния туризъм. Това ще са и
лостовете, които трябва максимално да се използват в плановия период 2021-2027 г.
Най-съществените слаби страни, за отстраняването на които трябва да се работи
много методично, са : „Ниска конкурентоспособност и ниска добавена стойност на
структуроопределящите отрасли“, „Незадоволителна образователно-квалификационна
структура на заетите лица“, „Липса на крупни инвеститори/работодатели“,
„Обезлюдяване на малките населени места“ , „Ниски доходи на населението“,
„Влошена демографска характеристика“ и др.
Идентифицираните възможности са вече добре познати и общината и местните
заинтересовани страни са демонстрирали, че при определени условия биха могли да се
възползват на наличието им, напр. «Диверсификация на икономиката на общината»,
«Развитие на културно-исторически, селски, познавателен, приключенски и еко
туризъм», «Използване на финансовите инструменти на ЕС за решаване на проблемите,
свързани с модернизация на производството и повишаване конкурентоспособността на
местната икономика» и др.
Заплахите визират преди всичко сериозни макроикономически негативни
събития, от които общината може да се предпази само в партньорство на регионално
или национално ниво. Особено сериозна е заплахата от: „икономически упадък,
увеличаване на безработицата, нисък жизнен стандарт“, продължаваща «по-висока
субсидирана подкрепа за земеделие в съседни страни», «природни бедствия и лоши
климатични условия» и «увеличаваща се зависимост на общинския бюджет от
централната власт поради липса на собствени приходи».
SWOT- анализ на сектор човешки ресурси
Силни страни

1. Добре функционираща образователна система
2. Наличие на свободна и евтина работна ръка
3. Развита социална инфраструктура и социални дейности
4. Развита инфраструктура и традиции в областта на културата, младежките
дейности и спорта
5. Наличие на междуетнически диалог

Слаби страни

1. Намаляване броя на заетите лица

Оценка(5 –
много
важен
фактор; 1 –
маловажен
фактор)

4.5
4.3
4.2
4.0
4.0
Оценка(5 –
много
важен
фактор; 1 –
маловажен
фактор)

4.4
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2. Увеличаване на дела на безработните и зависимите от социална подкрепа
3. Трайно негативни демографски тенденции
4. Ниско образователно равнище на населението и отсъствие на
квалифицирани човешки ресурси (нисък дял на придобилите висше и
средно образование спрямо средните стойности за областта и по-висок дял
на лицата с основно и начално образование)
5.Неефективни политики за задържане на младите хора в общината
6. Ниско развита община по показател индекс на човешко развитие

Възможности

1. Достъп до европейско финансиране на проекти и програми за развитие
на човешките ресурси
2. Подобряване на образователното равнище на малцинствата и социалнослабите
3. Интензивно развитие на местния административен капацитет и
потенциал
4. Участие в програми за обучение на работното място, програми за
професионално обучение
5. Оптимизиране на образователната система спрямо потребностите на
пазара на труда
6. Бурно развитие на информационно-комуникационните технологии

4.4
4.7
4.6
4.6
4.1
Оценка(5 –
много
важен
фактор; 1 –
маловажен
фактор)

4.4
4.3
4.1
4.2
4.5
4.2
Оценка(5 –
много
важен
фактор; 1 –
маловажен
фактор)

Заплахи

1.Задълбочаване на демографските проблеми
2.Увеличаване на безработицата, нисък жизнен стандарт
3. Маргинализация и социално изключване на малцинствените групи
4. Обезлюдяване, икономически, социален и културен упадък на селата в
общината
5. Нарастващо отчуждаване между публичните институции и гражданите,
политическа апатия и неразвито гражданско съзнание

4.9
4.9
4.8
4.8
3.6

От направения SWOT анализ на човешките ресурси могат да се направят следните
изводи:
 Силните страни, осигуряващи известна стабилност и устойчивост в тази
сфера, са преди всичко „Добре функционираща образователна система“, „ Наличие на
свободна и евтина работна ръка“, „Развита социална инфраструктура и социални
дейности“ и „Развита инфраструктура и традиции в областта на културата, младежките
дейности и спорта“;
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 Слабите страни са преобладаващи и изключително сериозни. Сред тях с найголяма тежест се очертават: „Трайно негативни демографски тенденции“,
„Неефективни политики за задържане на младите хора в общината“, „Ниско
образователно равнище на населението и отсъствие на квалифицирани човешки
ресурси“, „Увеличаване на дела на безработните и зависимите от социална подкрепа“.
 Възможностите са сериозен потенциал за растеж, ако бъдат използвани:
„Достъп до европейско финансиране на проекти и програми за развитие на човешките
ресурси“, „Оптимизиране на образователната система спрямо потребностите на пазара
на труда“ и „Бурно развитие на ИКТ“.
 Идентифицираните заплахи са много сериозни и минимизирането на
последствията от тях трябва да бъдат резултат на мащабна и резултатно ориентирана
политика в редица сфери на общественото развитие.
SWOT- анализ на сектор
развитие на инфраструктурата и опазване на околната среда
Силни страни

Оценка(5 –
много
важен
фактор; 1 –
маловажен
фактор)

1. Балансирана (компактна) селищна мрежа
2. Добра транспортна свързаност между общинския център и съставните
села
3. Изградена техническа и социална инфраструктура
4. Осигуреност с питейна вода на населението.
5. Добро състояние на атмосферния въздух, почвите и повърхностните води
6. Съхранена разнообразна природа, наличие на защитени територии и
биоразнообразие
7. Близост до столицата на България

4.1

8. Близост до пристанище Лом и моста Видин -Калафат

4.5

9.Развит капацитет за управление на инфраструктурни проекти

4.3

Слаби страни

1. Занемарено благоустройство в селата на общината
2. Липса на канализация в селата на общината
3. Незадоволително състояние на третокласната и четвъртокласната пътна
мрежа
4. Незадоволително състояние на инфраструктурата на здравеопазването в
селата
5. Незадоволителна система на разделно събиране, временно
съхранение, сортиране, обработка и транспортиране на отпадъците
6. Недостатъчни грижи за зелената система и озеленяването в
селищата на общината
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4.3
4.8
4.6
4.7
4.5
4.0

Оценка(5 –
много
важен
фактор; 1 –
маловажен
фактор)

4.5
4.1
4.2
4.4
3.9
3,2
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7. Остър недостиг на финансов ресурс за поддържане на
съществуващата и за изграждане на нова техническа инфраструктура
Възможности

1. Въвеждане на съвременни технологии, позволяващи реализацията на
мерки за енергийна ефективност
2. Повишаване на инвестиционната активност за използване на
алтернативни енергоизточници
3. Държавната и европейска политика за „зелена икономика“
4. Използване на финансовите инструменти на ЕС за развитие на
производства с нисък риск от замърсяване на околната среда
5. Повишен интерес към биопродуктите, биопроизводството и
екологичното земеделие
6. Интегриране със съседни общини за изпълнение на съвместни проекти,
свързани с опазване на околната среда
7. Използване на финансовите инструменти на ЕС за решаване на
проблемите, свързани с модернизация на инфраструктурата
Заплахи

1. Пренебрегване на грижите към природното и културно-историческо
наследство, благоустройството и инфраструктурните мрежи поради липса
на достатъчно ресурси за поддържането им
2. Намаляване на субсидиите и целевите трансфери от централния бюджет
за общината
3.Промяна в националната политика за финансиране на инфраструктурата,
която да лиши общината до достъп до финансов ресурс
4. Риск от засушаване и възникване на ерозионни процеси
5. Нарушаване структурата на ландшафта и развитие на производства и
дейности с висок риск за околната среда
6. Ниска култура по отношение на природоползването и
природоопазването

4.7
Оценка(5 –
много
важен
фактор; 1 –
маловажен
фактор)

4.5
4.2
4.0
4.4
4.0
4.3
4.6
Оценка(5 –
много
важен
фактор; 1 –
маловажен
фактор)

4.6
4.1
4.8
4.0
4.0
4.3

От направения SWOT анализ в областта на инфраструктурата и околната среда се
оформят следните изводи:
Качеството на отделните елементи на инфраструктурата е задоволително, но все
още далеч от най-добрите съвременни показатели. Високо са оценени като силни
страни: изградената техническа и социална инфраструктура, осигуреността на
населението с питейна вода, доброто състояние на важни екологични компоненти на
жизнената среда: състояние на атмосферния въздух, почвите и повърхностните води,
както и добрата транспортна свързаност между общинския център и съставните села.
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В същото време състоянието на третокласната и четвъртокласна пътна мрежа е
лошо и значителни участъци от нея се нуждаят от рехабилитация. Канализационна
система в селата не е изградена. Незадоволително е състоянието на инфраструктурата
на здравеопазването в селата. Незадоволителна е системата на разделно събиране,
временно съхранение, сортиране, обработка и транспортиране на отпадъците.
Занемарено е благоустрояването и озеленяването в селата на общината. Съществува
остър недостиг на финансов ресурс за поддържане на съществуващата и за изграждане
на нова техническа инфраструктура.
По отношение на заплахите се очертава известен скептицизъм, като това преди
всичко се дължи на сериозния финансов и времеви ресурс, който е необходим за
съществена промяна в състоянието на жизнената среда. Във връзка с това с най-висока
тежест е заплахата от промяна в националната политика за финансиране на
инфраструктурата, която да лиши общината до достъп до финансов ресурс, както и
пренебрегване на грижите към природното и културно-историческо наследство,
благоустройството и инфраструктурните мрежи поради липса на достатъчно ресурси за
поддържането им. Общинското ръководство трябва да проявява системни грижи за
екологичното възпитание и образование на населението, особено на подрастващите и
младежите, с оглед повишаване на екологичната култура по отношение на
екологосъобразното природоползване и природоопазване.

12. Взаимовръзки на анализа с резултатите от проведения
хоризонтален социално-икономически анализ на районите на
национално ниво от Националния център за териториално развитие
Хоризонталният социално-икономически анализ на районите на национално ниво
от Националния център за териториално развитие е изготвен за нуждите на:
а) Оперативна програма за регионално развитие и други програми, финансирани
със средства от ЕСИФ;
б) Националната стратегия за регионално развитие на Република България;
в) Регионалните планове за развитие на районите от ниво 2;
г) Националната концепция за пространствено развитие;
д) Регионалните схеми за пространствено развитие на район от ниво 2 за периода
след 2020 г.
Основната цел на анализа е насочена към подобряване на интеграцията между
секторните политики в полза на регионалното развитие и икономическия растеж и
обвързването им с националното пространство. Социално-икономическият анализ на
районите поставя основите на секторните анализи по отношение на общите параметри
на развитие, но не може да ги замени.
Извършеният анализ на икономическото, социалното и екологичното състояние,
нуждите и потенциалите за развитие на община Медковец във връзка с подготовката на
Плана за интегрирано развитие на общината през плановия период 2021 – 2027 г.,
показва силни взаимовръзки с проведения през 2019 г. хоризонтален социалноикономически анализ на районите на национално ниво от Националния център за
териториално развитие.
Тези взаимовръзки могат да се открият по отношение на:
1. Тематичния обхват на хоризонталния социално-икономически анализ на
районите на национално ниво и тематичния обхват на анализа на икономическото,
социалното и екологичното състояние, нуждите и потенциалите за развитие на община
Медковец.
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Тематичният обхват на хоризонталния социално-икономически анализ покрива
основни тематични направления на ПИРО: икономическо развитие; демографски
анализ; инфраструктурно развитие; развитие на социалната сфера и човешките ресурси
(образование, здравеопазване, социални услуги, заетост и безработица, пазар на труда);
инвестиции; култура и културно наследство; екологично състояние и рискове,
административен капацитет;
2. Методологията и методиката на извършване на социално-икономически анализ
на районите на национално ниво и анализа на икономическото, социалното и
екологичното състояние, нуждите и потенциалите за развитие на община Медковец;
3. Основните източници на достоверна информация и данни за разработване на
двата анализа;
4. Времевия обхват на анализите;
5. Резултатите и изводите от извършения социално-икономически анализ на
районите на национално ниво и анализа на икономическото, социалното и
екологичното състояние, нуждите и потенциалите за развитие на община Медковец.
Налице е единство или сходство в основните изводи от двата анализа:
1. Демографската
ситуация
не
предполага
оптимистични
прогнози.
Демографската ситуация в страната и в общината се характеризира с продължаващо
намаляване и застаряване на населението, намаляваща раждаемост и задържащо се
високо равнище на общата смъртност, отрицателен естествен и механичен прираст.
Влошен е общият коефициент на възрастова зависимост. Неблагоприятни са
тенденциите в структурата на населението, като това в трудоспособна възраст (между
15 и 64-годишна възраст) намалява значително, а абсолютният и относителен дял на
населението на възраст над 65 години нараства. Поради намаляване на раждаемостта в
абсолютни стойности намалява и населението до 14 годишна възраст. Наложителна е
реорганизация на системата за предучилищно и училищно образование, като се
осигури равен достъп до образование за всички и се предотврати отпадането на децата
от училище. Основен фактор за дела на отпадналите ученици както в страната, така и в
общината е наличието на големи ромски общности в съответната територия;
2. Неравномерното разпределение на населението по области в страната и по
населени места в община Медковец ще продължи. Ако не се вземат спешни мерки за
осигуряване на заетост и подобряване на условията на живот, ще се ускорят процесите
на обезлюдяване на малките населени места;
3. Пазарът на труда в страната и в общината показва известно подобрение.
Налице е нарастване на коефициента на икономическа активност и на коефициента на
заетост както за страната като цяло, така и за община Медковец. Коефициентът на
безработица намалява. Влошаването на възрастовата структура на населението обаче
рефлектира върху размера и качеството на трудовите ресурси. Застаряването на
работната сила в условия на динамичен пазар на труда с постоянно променящи се
изисквания към квалификацията и професионалните умения на заетите, поражда
необходимостта от насърчаване на ученето през целия живот Сравнително ниски са
стойностите на показателя население на възраст 25-64 години с висше образование,
като за община Медковец те са по-ниски както спрямо този показател за страната,
така и за Северозападен район за планиране като цяло;
4. Степента на регионално развитие зависи изключително от развитието на
общинския център. Община Медковец попада в категорията на слабоурбанизираните
общини, в които населените места се обезлюдяват със сравнително по-бързи темпове,
задълбочават се негативните демографски тенденции, затруднява се функционирането
на пазара на труда, на системите на здравеопазването, образованието и социалните
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услуги. Населението в тези райони с неговите демографски характеристики е поуязвимо и по-застрашено от бедност и от по-голям риск от социално изключване;
5. Здравеопазването трудно преодолява системните си слабости. Сериозен
проблем в здравеопазването е отдалечеността на отделните населени места от мястото
на предлагане на медицинска помощ (първична, специализирана, болнична, спешна и
неотложна). Повишаването на здравната култура, особено сред малцинствените групи,
които се характеризират с ограничен достъп до здравни услуги, е сериозно
предизвикателство;
6. Социалната система покрива широк спектър от услуги, предоставени в
общността и в специализирани институции за нуждаещите се групи от населението и
ориентирани към пълноценно удовлетворяване на потребностите им в среда, по-близка
до домашната;
7. Инвестициите в спортна инфраструктура са инвестиции в здравето на нацията;
8. Културните прояви и културните институции са с богати традиции, а ролята на
културата като фактор за подобряване качеството на живота и за постигане на
устойчиво развитие непрекъснато нараства. Читалищата, като призната обществена
културна институция, имат специфична мисия за съхранение и развитие на
традиционните културни ценности;
9. Културното наследство е основен извор на национална идентичност.
Характерно за културата в районите на България и в община Медковец е нейното
многообразие, проявяващо се в недвижимите и движимите културни ценности, в
„нематериалното културно наследство”. Сравнително малко са реализираните проекти
за реставрация, адаптация и социализация на археологическите и природни
забележителности;
10. Техническата инфраструктура е структуроопределяща за териториалното
развитие. Въпреки съществените усилия за подобряване на енергийните
характеристики на сградите - частни и публични, все още разхищението на енергия в
сградния фонд в страната и в общината е много голямо. В програмите за енергийна
ефективност е необходимо да се залагат мерки не само за подобряване на енергийните
характеристики на сградите, но и за подобряване на ефективността на сградните
инсталации. Сериозен проблем за страната и за общината е високото ниво на загуби на
вода, което показва неефективно използване и разхищение на ресурсите от питейна
вода, дължащо се преди всичко на амортизацията на водопреносната мрежа. Процесът
на отвеждане и пречистване на отпадъчните води изостава;
11. Широколентовият достъп до интернет е един от основните инструменти за
подобряване на икономическото и социално благосъстояние на населението и за
преодоляване на териториалните дисбаланси в страната и в общината.
Разпространението на широколентовия достъп позволява и прави лесно достъпни
икономическите и социалните ползи от информационните и комуникационните
технологии (ИКТ), свързани и с преодоляване на пречките в разстоянието и развитието,
особено на по-отдалечените населени места;
12. Компонентите на околната среда са в относително добро състояние;
13. Територията на страната и на общината се отличават с голямо
биоразнообразие и защитени територии;
14. Климатичните промени и природните бедствия заплашват да се превърнат в
реална пречка пред икономическото и социално развитие на регионите и на общината;
15. Предимства и неусвоен потенциал съществуват в почти всички сектори на
социално-икономическия живот на страната и на община Медковец, и др.

95

План за интегрирано развитие на община Медковец, област Монтана 2021 – 2027 г.

Наличието на тези взаимовръзки показва общия характер и важността на
разкритите проблеми както на регионално, така и на общинско равнище. Това
потвърждава необходимостта от единен подход и съгласуване на стратегическите
планови документи на всички равнища – национално, регионално и местно, за тяхното
най-ефективно разрешаване през плановия период 2021 – 2027 г.

ЧАСТ II. ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА
МЕДКОВЕЦ ЗА ПЕРИОДА 2021 - 2027 Г.
Планът за интегрирано развитие на община Медковец 2021 – 2027 г. обвързва
сравнителните предимства и потенциал на местно ниво с ясно дефинирана визия,
стратегически цели и приоритети за постигане на стратегическите цели. На всеки от
формулираните приоритети съответства пакет от мерки/проекти и конкретни дейности,
свързани с реализацията на мерките/проектите.
Според Методическите указания за разработване и прилагане на планове за
интегрирано развитие на община (ПИРО) за периода 2021-2027 г. на Министерството
на регионалното развитие и благоустройството от м. март 2020 г., стратегическата част
на ПИРО се структурира в низходящ ред така: Визия – Стратегически цели –
Приоритети – Мерки/проекти – Дейности.
Визията отразява желанието за достигане на определено ниво на развитие на
община Медковец. Тя е консолидирана, обобщена представа/желание на една общност
за стандарта на живот и качествата на средата, която изгражда, поддържа и обитава.
ВИЗИЯ:
„Община Медковец – община, преодоляла същественото социално-икономическо
изоставане и демографските проблеми, с интегрирано развитие на местната
икономика, на
техническата и на социалната инфраструктура, с добри
икономически, социални и екологични условия в населените места, с оптимална
среда за развитие на бизнеса и за пълноценна реализация на човешкия фактор“.
Стратегически цели:
Стратегическа цел I: Развитие на конкурентоспособна местна икономика, чрез
ефективно използване на ресурсите и привличане на инвестиции в селското стопанство,
преработващата промишленост, туризма и съпътстващи дейности и услуги за
намаляване на безработицата и повишаване на доходите.
Стратегическа цел II: Балансирано териториално развитие, чрез комплексно
подобряване състоянието на техническата и социална инфраструктура и жизнената
среда, съхраняване и опазване на природното богатство и културно-историческо
наследство.
Стратегическа цел III: Развитие на човешките ресурси, подобряване качеството
и стандарта на живот, насърчаване на образованието и социалното включване.
На посочените стратегически цели съответстват следните основни приоритети
на ПИРО, насочени към потенциала за развитие на община Медковец:
Приоритет 1: Икономическо развитие на общината, насърчаване на
предприемачеството, инвестициите и иновациите в секторите на икономиката на
общината, с приоритет - селско стопанство, преработваща промишленост, туризъм и
съпътстващи дейности и услуги.
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Приоритет 2: Развитие на инфраструктурата, опазване на околната среда,
природното богатство и културно-историческото наследство.
Приоритет 3: Преодоляване на демографската криза, подобряване качеството на
живот и жизнената среда, повишаване на заетостта, доходите и задържане на младите
хора в общината.
Приоритет 4: Подобряване на качеството и достъпа до административни,
образователни, здравни, социални и културни услуги.
В съответствие с използването на интегрирания подход за планиране на
регионалното и пространственото развитие, стратегическите цели и приоритетите в
ПИРО са съгласувани и предвиждат взаимодействието с факторите, условията и
потенциала за специфичното развитие на общината, залегнали в Общия устройствен
план за развитие на общината.
Планът за интегрирано развитие на община Медковец разработен като част от
общата система от стратегически документи, установена със законодателните
разпоредби и в рамките на националната политика за регионално развитие и е в унисон
с предвижданията на Националната концепция за пространствено развитие и другите
секторни политики в страната.
Целите и приоритетите на ПИРО са определени в съответствие с целите и
приоритетите на стратегическите документи за регионално и пространствено развитие
на по-високите нива, като са обвързани с постигането на конкретни резултати за
територията на община Медковец. Те отразяват местните потенциали за развитие и са
съсредоточени върху решаването на конкретните проблеми на общината.
Приоритетите, дефинирани в ПИРО, логически произтичат от аналитичната част на
документа, като са фокусирани върху конкурентните предимства на общината. Всеки
от приоритетите е свързан със съответна стратегическа цел и представлява пократкосрочна и конкретна цел, която води до постигането на по-общата
стратегическата цел.
Основните приоритети на Плана за интегрирано развитие на община Медковец за
периода 2021– 2027 г. се декомпозират на конкретни мерки и дейности за тяхното
постигане.17
Първи основен приоритет: Икономическо развитие на общината,
насърчаване на предприемачеството, инвестициите и иновациите в секторите на
икономиката на общината, с приоритет - селско стопанство, преработваща
промишленост, туризъм и съпътстващи дейности и услуги.
Конкретните мерки/дейности по първи основен приоритет са следните:
Мярка

Дейност

1.1. Създаване на нови и разрастване на съществуващите
фирми в сферата на селското стопанство, преработващата

1.1.1. Създаване на нови
фирми в сферата на

Съгласно Методическите указания за разработване и прилагане на планове за интегрирано
развитие на община (ПИРО) за периода 2021-2027 г. на Министерството на регионалното развитие и
благоустройството от м. март 2020 г., мярката и дейността съвпадат, когато мярката включва само 1
дейност. Различни дейности се посочват само в случай на комплексни мерки, които се осъществяват
чрез повече от 1 дейност
17
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промишленост, търговията и услугите

селското стопанство,
преработващата
промишленост,
търговията и услугите
1.1.2. Разрастване и
модернизация на
съществуващите фирми
в сферата на селското
стопанство,
преработващата
промишленост,
търговията и услугите

1.2. Разработване на програма за привличане на нови
инвестиции за развитие на икономиката на общината
1.3.Съдействие на бизнеса за поддържане и създаване на
нови работни места
1.4. Изготвяне и разпространение на информационни
материали, ориентирани към потенциални инвеститори,
промотиращи общината и възможностите за инвестиции
1.5. Насърчаване на предприемачите за развитие на
иновативни предприятия в структуроопределящите
отрасли на местната икономика
1.6. Провеждане на регулярни срещи на ръководството на
общината с представители на бизнеса при изготвяне на
инвестиционните програми
1.7. Насърчаване стартирането на неселскостопански
дейности в селата на общината
1.8. Предоставяне на пасища, мери и ливади от
общинския поземлен фонд за насърчаване създаването на
животновъдни ферми
1.9. Подобряване на научно-техническото,
1.9.1.Организиране,
информационното и пазарното обслужване на местните
съвместно с Областна
селскостопански производители
дирекция по безопасност
на храните - Монтана на
информационна
кампания за въвеждане и
сертифициране по
НАССР на
животновъдните ферми в
общината
1.9.2.Организиране,
съвместно с ОДБХ Монтана на
информационна
кампания за внедряване
на стандарти за качество
и изисквания за хуманно
отглеждане на
животните
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1.9.3. Осигуряване на
необходимите пазарни
площи за реализация на
земеделската продукция
1.10.Съдействие на фермерите за провеждане на обучения
за стимулиране на биологичното земеделие и за
разширяване на площите, предназначени за развитие на
биологично земеделие
1.11.Идентифициране на подходящи общински сгради и
терени за стопанска дейност с възможности за продаване,
отстъпване на право на строеж, даване под наем или
концесия, както и предоставяне за безвъзмездно ползване
1.12.Съдействие на общината за развитие на рибовъдство
и риболовен туризъм в язовирите на общината
1.13. Създаване на рекламни материали за историческите
и културни забележителности и туристическите обекти в
общината
1.14.Участие на общината с проекти по Оперативни
програми и Проекти
1.15. Развитие на сътрудничеството, икономическите и
културни връзки с други общини в страната и чужбина
1.16.Организиране на културни събития за
популяризиране на алтернативен туризъм на територията
на общината
1.17. Развитие на туристическата инфраструктура в
общината

1.17.1.Изграждане на
екопътеки
1.17.2.Подобряване
достъпа до
историческите, културни
и природни
забележителности в
общината
1.17.3. . Разширяване
легловата база на
туризма в общината

1.18. Обособяване на зона за прилагане на интегриран подход
„Централната част на село Расово - зона с преобладаващ
социален характер“
1.19. Обособяване на зона за прилагане на интегриран подход
„Културно-исторически, етнографски и християнски комплекс
– с. Медковец“

Втори основен приоритет: Развитие на инфраструктурата, опазване на
околната среда, природното богатство и културно-историческото наследство
Конкретните мерки/дейности по втори основен приоритет са следните:
Мярка

Дейност
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2.1. Съдействие от страна на Общината при ремонта и
поддръжката на пътищата от републиканска пътна
мрежа на територията на община Медковец
2.2. Реконструкция и рехабилитация на съществуващи
улици и принадлежностите към тях в селищата на
общината
2.3. Рехабилитация на уличното осветление в селищата
на община Медковец
2.4. Повишаване енергийната ефективност на
обществени сгради
2.5. Въвеждане на ВЕИ в обекти на общинската
инфраструктура
2.6. Реконструкция на част от водоснабдителните
системи в селата
2.7. Ремонт и обновяване на площади в населените
места в общината

Конкретните дейности, т.е.
списъкът на обектите ще се
уточнява текущо, в рамките
на плановия период
Списъкът на обектите ще се
уточнява текущо, в рамките
на плановия период
Списъкът на обектите ще се
уточнява текущо, в рамките
на плановия период
Списъкът на обектите ще се
уточнява текущо, в рамките
на плановия период

Списъкът на обектите ще се
уточнява текущо, в рамките
на плановия период
2.8. Осигуряване на висококачествен широколентов
Списъкът на обектите ще се
достъп до всички населени места в общината
уточнява текущо, в рамките
на плановия период
2.9. Рехабилитация, ремонт и обновяване на
Списъкът на обектите ще се
обществени зелени площи-паркове, градини и детски
уточнява текущо, в рамките
площадки за населените места в община Медковец
на плановия период
2.10. Извършване на основни и текущи ремонти на
Списъкът на обектите ще се
училищата и детските градини
уточнява текущо, в рамките
на плановия период
2.11. Ремонт и обновяване на здравни служби и
Списъкът на обектите ще се
медицински кабинети
уточнява текущо, в рамките
на плановия период
2.12.Рехабилитация на съществуващи и изграждане на Списъкът на обектите ще се
нови спортни площадки за фитнес на открито в община уточнява текущо, в рамките
Медковец
на плановия период
2.13. Ремонт на язовирите общинска собственост
Списъкът на обектите ще се
уточнява текущо, в рамките
на плановия период
2.14. Почистване на речни корита и дерета в селищата
на община Медковец
2.15. Почистване на нерегламентирани сметища в
покрайнините на селищата в общината
2.16. Ремонт и обновяване на сгради на кметства в
Списъкът на обектите ще се
общината
уточнява текущо, в рамките
на плановия период
2.17.Дообзавеждане на читалища в общината
2.18. Ремонт и оборудване на помещенията и сградите Списъкът на обектите ще се
на пенсионерските клубове в община Медковец
уточнява текущо, в рамките
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на плановия период
2.19. Изграждане на обредни домове в гробищните
паркове на територията на община Медковец
2.20. Реставриране на паметници на културата и
забележителности свързани с историята на община
Медковец
2.21.Надграждане на системата за видеонаблюдение на
територията на общината и осигуряване свързаността й
с РУ на МВР – гр. Монтана
2.22. Реконструкция, ремонт и
оборудване/обзавеждане на съществуващата спортна
инфраструктура в селата на общината
2.23. Финансова подкрепа на общината за поддържане
в добро състояние на църковните храмове

Списъкът на обектите ще се
уточнява текущо, в рамките
на плановия период

Списъкът на обектите ще се
уточнява текущо, в рамките
на плановия период

2.24. Ремонт на общинска сграда с. Медковец
2.25.Ремонт на общинска сграда – II- ри корпус с. Медковец
2.26. Ремонт на общинска сграда - I -ви корпус с. Медковец
2.27.Ремонт на покривна конструкция на общинска сграда с.
Пишурка
2.28.Ремонт на здравен кабинет с. Аспарухово
2.29. Основен ремонт и промяна на предназначението на
втори етаж на общинска сграда с. Расово в общински
център за временно настаняване на социално слаби лица
2.30. Основен ремонт на сграда-лечебница с. Медковец
2.31. Ремонт на автоспирка с. Аспарухово
2.32. Ремонт на преходен участък на ул. Васил Левски с.
Аспарухово
2.33. Ремонт на общинска сграда младежки клуб с.
Аспарухово

2.34. Ремонт и благоустрояване на гробищен парк с.
Медковец
2.35. Доставка и монтаж на отоплителен котел в ОУ
„Отец Паисий“ – с. Медковец
2.36. Изграждане на пречиствателни модули за
отпадни води от смесен тип и доизграждане,
реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна
мрежа- с.Медковец“
Трети основен приоритет: Преодоляване на демографската криза,
подобряване качеството на живот и жизнената среда, повишаване на заетостта,
доходите и задържане на младите хора в общината
Конкретните мерки/дейности по трети основен приоритет са следните:
Мярка

Дейност

3.1.Участие на общината в програми, насочени към
осигуряване на заетост на продължително безработни
лица
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3.2. Съдействие на Бюрото по труда за организиране на
обучителни курсове за квалификация и преквалификация
на безработни лица и лица в неравностойно положение
3.3. Съдействие на бизнеса за осигуряване на адаптирани
работни места за нуждите на хора с увреждания
3.4. Насърчаване на работодателите за наемане на работа на
младежи до 29 години
3.5. Разработване и провеждане на активни политики за
интеграция на етническите общности
3.6. Разработване и провеждане на активни политики за
обхващане на всички деца в детските градини на
общината
3.7. Разработване на политики за подобряване на
социалния статус на рисковите групи
3.8. Подпомагане на социално слаби граждани
3.9. Изграждане на детски площадки и кътове за отдих и
игри на открито в населените места
3.10. Адаптиране на съществуващите детски площадки и
спортни съоръжения в детските градини и училищата към
изискванията за безопасност и функционалност
3.11. Благоустрояване на централната част и на паркови
територии в населените места

Списъкът на обектите ще
се уточнява текущо, в
рамките на плановия
период
Списъкът на обектите ще
се уточнява текущо, в
рамките на плановия
период
Списъкът на обектите ще
се уточнява текущо, в
рамките на плановия
период

3.12. Разработване на общинска стратегия за развитието
на спорта
3.13. Поддържане и модернизация на съществуващите Списъкът на обектите ще
спортни бази на територията на общината
се уточнява текущо, в
рамките на плановия
период
3.14. Кандидатстване по европейски програми за развитие
на спорта в общината
3.15. Разширяване дейността на спортните клубове с деца
и юноши
3.16.Осигуряване на целогодишен достъп до спортни
съоръжения за масов спорт и игра на децата и младежите
3.17.Финансово подпомагане развитието на масов детско
– юношески спорт и участието в турнири
3.18.Финансиране на спортни прояви на територията на
общината
3.19. Разработване на дългосрочни програми за развитие
на основните културни институции в общината
3.20.Стимулиране дейността на читалищата в населените 3.20.1. Ежегодна оценка
места на общината
на потребностите на
читалищата по
обективни критерии
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3.20.2. Включване на
читалищата в проекти за
подобряване на тяхната
ефективност и
материално-техническа
база
3.21. Участие на общината в НП „Помощ за
пенсиониране“
3.22. Поддържане в добър вид на гробищните паркове и
оброци на територията на общината
3.23. Поддръжка на общинската дълготрайна декоративна
растителност
3.24.Съвместно с църковното настоятелство разкриване
на неделни училища за възпитание в християнски
ценности
3.25. Разработване съвместно с ветеринарните власти на
Общинска програма за контрол върху кучешката
популация на територията на общината
3.26.Осъществяване на контрол при изпълнението на
дезинсекции, дератизации и дезакаризации в общината
3.27. Изготвяне на планове за управление на Защитените
местности в общината
3.28. Поощряване на граждански инициативи за опазване
на природата
3.29. Провеждане на информационни кампании във
всички населени места за подобряване екологичната
култура на населението
3.30.Приемане на годишни програми за ограничаване на
рисковете от бедствия и аварии
3.31.Съдействие на Бюрото по труда при организиране на
обучения за стартиране и управление на собствен бизнес
3.32.Изпълнение на дейности по проект „Топъл обяд в
условията на пандемия от Ковид-19“
3.33. Въвеждане на система за разделно събиране на
отпадъците
3.34.Финансово подкрепа на общината за самодейна
театрална трупа – читалище с. Медковец
Четвърти основен приоритет: Подобряване на качеството и достъпа до
административни, образователни, здравни, социални и културни услуги
Конкретните мерки/дейности по четвърти основен приоритет са следните:
Мярка

Дейност

4.1. Повишаване капацитета на общинската
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администрация за управление, изпълнение, наблюдение
и оценка на планови стратегически документи

програми за обучение на
общинските служители,
които изпреварващо да
посрещат нуждите от
обучение на персонала
4.1.2.Участие в
обучителни семинари и
специализирани
квалификационни
курсове
4.1.3. Обмен на опит с
други общини
4.1.4.Въвеждане на
добри практики за
подобряване работата на
общинската
администрация

4.2. Повишаване капацитета на общинската
администрация за използване на европейски фондове
4.3. Разширяване обхвата на предоставяните услуги на
„едно гише” и електронните административни услуги
4.4. Повишаване информираността на гражданите за
дейността и резултатите от работата на администрацията
чрез по-широко използване на електронните и печатни
медии
4.5. Включване на гражданите и бизнеса в процеса на
планиране на проектите
4.6. Подобряване на финансовия мениджмънт на
общината

4.7. Разработване, съвместно с училищата в общината на
програма за превенция на ранното отпадане на децата от
училище
4.8. Съдействие на общината за провеждане на
разяснителни кампании за необходимостта от
придобиване на образователен ценз с оглед бъдеща
реализация на младежите в рамките на общината
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4.6.1. Подобряване на
контрола и гарантиране
на прозрачност при
изразходване на
публичните средства
4.6.2. Повишаване
събираемостта на
местните данъци и такси
4.6.3.Оптимизиране на
системата на заплащане
на общинските
служители, съобразена с
квалификацията и
периодичното оценяване
на резултатите от труда

План за интегрирано развитие на община Медковец, област Монтана 2021 – 2027 г.

4.9.Създаване на условия за пълноценно използване на
свободното време на младите хора
4.10. Подкрепа от страна на общината за пълноценна
интеграция и социализация на учениците от различните
малцинствени групи
4.11. Насърчаване активното участие на младите хора в
превантивни програми и кампании за намаляване на
престъпността, насилието и зависимостите
4.12. Разширяване участието на млади хора в дейности,
заложени в Общинския културен календар, Общинския
спортен календар, клубна и читалищна дейност
4.13.Осигуряване на облекчен достъп до медицински
услуги на всички жители на общината

4.14. Провеждане на информационни и разяснителни
кампании за повишаване на здравната култура на
населението и превенция на хронични и епидемиологични
заболявания
4.15. Включване на подрастващите в здравнопрофилактични и образователни програми за подобряване
на здравната, половата и общата култура
4.16. Подобряване на качеството и разширяване на
услугата Домашен социален патронаж, в населените
места на общината
4.17. Администриране на услугата „Личен асистент”
4.18. Участие на общината в програми и проекти със
социална насоченост
4.19. Ежегодно подпомагане дейността на културните
институции, чрез финансиране на културния календар на
Община Медковец
4.20. Организиране на местни културни празници и
инициативи, свързани с местните обичаи и традиции
4.21. Поддържане и обновяване на интернет страницата на
общината
4.22. Насърчаване дейността на самодейните
художествени състави
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4.13.1.Създаване на
условия за
профилактични прегледи
по населени места с
изнесени центрове
4.13.2.Осигуряване на
медицински специалисти
в здравните кабинети и в
детските градини и
училища
4.13.3.Осигуряване на
целодневно медицинско
обслужване на деца и
ученици в детските
градини и училищата
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4.23. Сключване на договори за партньорство с други
общини в страната и в чужбина
4.24.Участие на общината в съвместни културни
мероприятия с партньорски организации в страната и в
чужбина
Част III. ОПИСАНИЕ НА КОМУНИКАЦИОННАТА СТРАТЕГИЯ, НА
ПАРТНЬОРИТЕ И ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ И ФОРМИТЕ НА
УЧАСТИЕ В ПОДГОТОВКАТА И ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПИРО ПРИ
СПАЗВАНЕ НА ПРИНЦИПИТЕ НА ПАРТНЬОРСТВО И ОСИГУРЯВАНЕ НА
ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ
Комуникационната стратегия като управленска категория включва всички
инструменти и процеси, които помагат да се достави правилното послание към точните
хора по максимално ефективен начин. Съставни части на всяка комуникационна
стратегия са: целева аудитория; цел на комуникационната стратегия; принципи на
стратегията; комуникационно послание; форми и канали на комуникация.
Целева аудитория на Комуникационната стратегия е населението на община
Медковец. Комуникационната стратегия трябва да повиши информираността на
целевата аудитория за визията, целите, приоритетите и мерките на Плана за
интегрирано развитие на община Медковец за периода 2021 – 2027 г.
Основната цел на Комуникационната стратегия е да стимулира съпричастността и
участието на населението на община Медковец и на структурите на гражданското
общество, развиващи дейност на нейната територия, при разработването, приемането и
изпълнението на ПИРО за периода 2021 – 2027 г. Едновременно с това е насочена и
към подкрепа за изграждане на облик на община Медковец като активна страна в
провеждането на политики за усъвършенстване на териториалното и пространствено
развитие и формирането на позитивни нагласи към дългосрочното стратегическо
планиране. Комуникационната стратегия се разработва в помощ на развитието и
поддържането на ефективни взаимоотношения с гражданите и техните сдружения;
неправителствените организации; външните инвеститори; бизнеса, който развива
своята дейност на територията на общината; на осигуряването на информация,
необходима за идентифициране на възникващи проблеми, повишаване нивото на
разбиране, генериране на подкрепа за инициативите на местната власт за успешната
реализация на ПИРО.
Комуникационното послание е, че ПИРО се разработва в интерес на всички групи
от населението, за да се превърне община Медковец в община, преодоляла
същественото социално-икономическо изоставане и демографските проблеми, с
интегрирано развитие на местната икономика, на техническата и на социалната
инфраструктура, предлагаща благоприятни възможности за живот и труд, с добри
икономически, социални и екологични условия в населените места, с оптимална среда
за развитие на бизнеса и за пълноценна реализация на човешкия фактор, и че само с
широката обществена подкрепа и участие тази цел може да бъде постигната.
Основните принципи на комуникационната стратегия са:
публичност и
създаване на условия за провеждане на дебат; предоставяне на балансирана и
обективна информация на целевата аудитория;
осигуряване на
възможност
гражданите да изразяват своите очаквания и предложения; защита на обществения
интерес; изграждане на съпричастност в населението и структурите на гражданското
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общество към проблемите на общината и мотивирането им за участие в нейното
управление; прозрачност и информираност; ефективност на дейностите по стратегията.
Форми на комуникация при осъществяване на комуникационната стратегия са
публични
дискусии, презентации, фокус-групи, печатни материали, а основни
комуникационни канали са интернет -страницата на общината и регионалните медии.
Съгласно Закона за регионалното развитие, основни принципи, на които се
основава провеждането на държавната политика за регионално развитие, са принципите
на партньорство, публичност и прозрачност на всички нива, при осъществяване на
планирането, програмирането, финансирането, наблюдението и оценката за изпълнение
на плановите документи. В съответствие със закона, основен принцип при
разработването на Плана за интегрирано развитие на община Медковец 2021-2027 г. е
принципът на партньорство, а чрез осигурената информация и публичност се гарантира
неговия успех и широка обществена подкрепа.
Планът за интегрирано развитие на община Медковец 2021-2027 г. се разработва,
обсъжда и съгласува със заинтересуваните органи и организации, с икономическите и
социалните партньори, както и с физически лица и представители на юридически лица,
имащи отношение към развитието на общината. Главната цел на действията за
прилагане на принципа на партньорството е да се осигури прозрачност и да се
информират заинтересованите страни и участниците в процеса на изработването и
изпълнението на ПИРО за очакваните резултати и ползите за местната общност като
цяло, както и да се мотивират заинтересованите страни за активно участие в процеса на
неговата реализация.
Реалното участие на икономическите и социални партньори на Общината във
всички етапи на разработване, изпълнение, наблюдение, оценка и актуализация на
Плана за интегрирано развитие на Община Медковец за периода 2021 – 2027 г. се
препоръчва като задължително условие за успешната му реализация, защото:
1. Партньорите могат да имат важни знания в определена икономическа и
социална сфера на развитие, която може да бъде слабо позната на общинските
служители, които не са се сблъсквали често с конкретните проблеми;
2. Партньорите контролират капитала и човешките ресурси;
3. Партньорите са заинтересовани от развитието на своята община, защото
икономическият растеж в общината означава и увеличение на техните доходи;
4. Участието на партньорите при подготовката, съгласуването, обсъждането и
контрола на изпълнението гарантира прозрачност, компетентност, ефективност и
реалистичност на ПИРО;
5. Чрез участието на партньорите, ПИРО се обогатява както с друга гледна точка,
освен тази на местната власт, така и с инструментите на гражданското общество, които
се основават на прякото участие на гражданите и техните организации в управлението
на общината.
Поддържането на изградените вече ефективни партньорства ще даде възможност
в процеса на изпълнение да се постигне по-голяма икономическа целесъобразност и да
се укрепи потенциала за разкриване на нови пътища към привличането на средства.
Участието на обществеността в процесите по разработване, наблюдение, оценка и
актуализация на ПИРО може да създаде благоприятни очаквания за бързото
икономическо и социално развитие на община Медковец. Положителните
икономически очаквания могат да увеличат преките инвестиции и да увеличат
въздействието на обществената политика.
Планът за интегрирано развитие на община Медковец за периода 2021 – 2027 г. се
разработи чрез прилагане на принципа на партньорство. Това включи информиране на
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всички заинтересовани страни. Даде се възможност за изразяване на мнения и
представяне на предложения, както чрез формални и неформални работни срещи с потесен кръг участници, така и чрез работа във фокус-групи и организиране на публични
дискусии със социалните и икономически партньори и гражданското общество.
Обменът на мнения и информация се състоя и чрез провеждане на анкети, вземане
на интервюта, допитвания и отзиви, с кметовете и кметските наместници в населените
места в общината, с общинските съветници, с представители на общинската
администрация, на бизнеса, на образователните и социални институции, на неформални
структури на гражданското общество, с граждани.
Спазването на принципите на партньорство и осигуряване на информация и
публичност се осъществяват чрез следните конкретни действия:
1. Представяне в подходяща форма на информация за предвижданията на Плана
за интегрирано развитие за периода до 2027 г., за ролята на гражданите и на бизнеса по
отношение определянето на приоритетите за развитие на общината и реализацията им и
очакваните резултати в икономическата, социалната сфера, в областта човешките
ресурси, на инфраструктурата и околната среда;
2. Фокусиране вниманието върху възможностите за изграждане на публичночастни партньорства и реализацията на проекти на тази основа в публичния сектор,
насочени към подобряване на услугите, предоставяни на гражданите и бизнеса;
3. Разясняване на конкретните задачи, които стоят пред Кмета, Общинския съвет,
общинската
администрация,
социалните
и
икономическите
партньори,
неправителствените организации и гражданското общество, за осигуряване на висока
ефективност при изпълнението на ПИРО;
4. Разясняване на необходимостта и значението на стратегическото планиране на
развитието на общината, за повишаване ефикасността на публичните разходи и
осигуряването на по-голяма добавена стойност за общината;
5. Привличане вниманието на заинтересованите страни и гражданското общество
за формиране на позитивно обществено мнение и активна гражданска позиция по
отношение участието и подкрепата на ръководството на общината за реализация на
ПИРО.
Основната цел на прилагането на принципите на информираност и публичност
във връзка с ПИРО е да се повиши обществената осведоменост, както и прозрачността
относно прилагането на мерките за местно развитие. Осигуряването на нужната
информация и публичност е основна предпоставка за успешното разработване и
изпълнение на Плана за интегрирано развитие на община Медковец за периода 2021 –
2027 г.
В началния етап на разработване на Плана обществеността беше приканена да
споделя предложения за разработването на ПИРО в писмен вид, както и да присъства
на организираните открити обсъждания на Плана от работната група по неговото
изработване. За целта на сайта на Общината бяха публикувани съответни съобщения,
информиращи обществеността за стартирането на процеса на планиране, анкетна карта
за предварително проучване на актуалните икономически, социални, инфраструктурни
проблеми и проблемите на човешките ресурси в общината и за нагласите на жителите
на общината за визията, основните цели и приоритети на ПИРО, а също така бяха
използвани и други местни медии.
Такъв подход трябва да се следва и при актуализирането и усъвършенстването на
Плана за интегрирано развитие на община Медковец 2021-2027 г. Възможностите на
модерните телекомуникационни средства могат успешно да се използват в процеса на
приобщаване на партньорите и широката общественост към приоритетите и целите на
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ПИРО. Откритите обсъждания на Плана за интегрирано развитие на община Медковец
2021-2027 г. във всеки етап от неговото изпълнение могат да бъдат обявявани в
печата, самият ПИРО и неговите изменения да бъдат публикувани в Интернетстраницата на общината и в други местни публични институции.
Основна отговорност за осигуряване на информация и публичност на процеса на
разработване, съгласуване, актуализиране и изпълнение на ПИРО, имат Кмета на
общината и Общинският съвет, в съответствие с техните компетенции. Но във всички
етапи ще участват, и ще се разпределят отговорности между всички групи партньори:
териториални и местни административни структури
на изпълнителната власт,
икономически и социални партньори, НПО, граждански сдружения, широка
общественост, като в зависимост от етапа, нивото на съучастие ще бъде в различна
степен. Ще се прилагат и трите форми на взаимодействие между посочените групи:
информиране, консултиране и съгласуваност, ангажираност и активно участие.
В процеса на изпълнение на Плана за интегрирано развитие на община Медковец
2021-2027 г. основните инструменти за осигуряване на информация и публичност са
годишните доклади и междинната оценка, както и последващата оценка след края на
периода на действие на ПИРО. Те ще бъдат изготвeни и обсъдени при спазване и
изпълнение на основните форми на взаимодействие за осъществяване на партньорства
и осигуряване на публичност: информиране, консултиране и съгласуваност, и с активно
участие на всички заинтересувани страни. Ще се публикуват на Интернет-страницата
на общината.
Важен фактор са действията на партньорите в процеса на реализация на Плана за
избягване на потенциалните екологични рискове. В етапите на наблюдение и оценка на
ПИРО e желателно активно участие на местните и регионалните екологични власти за
своевременно кooрдиниране и комуникиране при разрешаване на потенциални
„конфликти” между икономическото развитие на общината и околната среда.
ЧАСТ IV. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЗОНИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ИНТЕГРИРАН
ПОДХОД ЗА УДОВЛЕТВОРЯВАНЕ НА ИДЕНТИФИЦИРАНИТЕ НУЖДИ И ЗА
ПОДКРЕПА НА ПОТЕНЦИАЛИТЕ ЗА РАЗВИТИЕ И НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ
ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИ ОБЩИНИ И ДЪРЖАВАТА ПРИОРИТЕТНИ ЗОНИ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ
Планът за интегрирано развитие на общината е пресечната точка на регионалното
и устройственото планиране. Като стратегически документ той интегрира регионалното
и пространственото развитие и служи за определяне на актуалните потенциали за
развитие на общината и населените места, които се отчитат при разработването на
инвестиционни програми и финансови инструменти, включително съфинансирани от
фондовете на Европейския съюз.
В тази връзка определянето на приоритетни зони за развитие и прилагането на
интегриран подход и сътрудничество с други общини и държавата при реализиране на
потенциалите за развитие на общината ще доведе до повишаване благосъстоянието на
общността и икономическото развитие на региона.
За реализирането на тази цел през новия планов период 2021 – 2027 г., община
Медковец ще насочи своите усилия за обособяването на две зони за интегриран
подход:
1. Зона за интегриран подход „Централната част на село Расово - зона с
преобладаващ социален характер“
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2. Зона за интегриран подход „Културно-исторически,
християнски комплекс – с. Медковец“

етнографски

и

Зона за интегриран подход ЦЕНТРАЛНАТА ЧАСТ НА СЕЛО РАСОВО ЗОНА С ПРЕОБЛАДАВАЩ СОЦИАЛЕН ХАРАКТЕР“
Комплексът от обекти и дейности за обществено обслужване, предвидени с
обособяването на зоната, ще съдействат за по-нататъшното развитие и утвърждаване на
село Расово като втори опорен център на община Медковец.
Зоната за интегриран подход към момента представлява селска територия с
преобладаващи обществено - обслужващи функции, с комплексни проблеми, свързани
със застрояването, обитаването, транспортното обслужване, с
незадоволително
състояние на икономиката и на техническата инфраструктура. Зоната е със сграден
фонд от различни типове жилищни и административни сгради с потребност от
обновяване. В сравнение с останалите села от общината, с. Расово има задоволителни
демографски показатели, добре функционираща образователна, културна и социална
инфраструктура и има потенциал за тяхното развитие и в бъдеще. В същото време са
налични недоизградени и неблагоустроени елементи на обществено - обслужващата
среда – обществени пространства, улично осветление, паркове и детски площадки,
недобро състояние на улични, тротоарни и алейни настилки, , а новоизградената
канализация се нуждае от основен ремонт. Като втори опорен център на община
Медковец, село Расово през новия програмен период ще бъде обект на различни
интервенции, включващи реализацията на различни проекти и дейности, които го
определят като зона за интегриран подход. Концепцията за изграждане на такава зона
предстои да бъде изяснявана, като тя ще включва различни обекти и общественообслужващи дейности, ще се осъществява на отделни етапи както през програмния
период 2021 – 2027 г., така и след това.
Към настоящия момент усилията на общината ще бъдат насочени към уточняване
на концепцията и идейния проект за зоната, а практическото изграждане на самата Зона
за интегриран подход ще започне през втората половина на програмния период
Чрез мултипликационните си ефекти, зоната за интегриран подход ще съдейства за
развитието на втория опорен център на общината – с. Расово, като съвременно селище от
урбанизиран тип, което предлага благоприятна среда за живот, работа и реализация на човешкия
фактор, със съвременна социална, пътна и водоснабдителна инфраструктура, мотивираща младите
хора да останат и да се развиват в родния край.
Община Медковец има готовността да започне осъществяването на концепцията за Зоната
при първата възможност за намиране на финансов ресурс от собствени и привлечени средства.
Местоположение и териториален обхват на зоната за интегриран подход
„Централната част на село Расово - зона с преобладаващ социален характер“
Зоната за интегриран подход се намира на територията на с. Расово. Вж. Схема №
3.
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Сх. № 3. Схема на с. Расово, обл. Монтана

Зоната за интегриран подход „Централната част на село Расово - зона с
преобладаващ социален характер“ ще обхваща приблизителна площ около 84900 кв.м.,
кв. 31,25, 24, 19, 10, 19А,20 по Плана на с. Расово.(вж. схема №4).
Зоната за интегрирано развитие включва централната част на селото
с
концентрация на обществено – обслужващи сгради:
1.Сградата на Кметството, която се намира на главната улица „Георги Димитров”,
в комплект със:
 пощенска станция;
 пенсионерски клуб;
 младежки клуб и фитнес зала;
 хранителен магазин;
 обществена трапезария и ресторант;
 Център за временно настаняване на социално слаби хора и хора с увреждания;
 общинска сграда, находяща се в УПИ I-676 в с.Расово, предназначена за летен
театър,
тържества и младежки увеселения –разположени на улиците”Георги
Димитров” и ул.”Александър Македонски”;
2. Народно читалище „Димитър Вълнев” в централната част на селото - централен
парк.;
3.Основно училище”Христо Ботев” –разположено на три улици-„Хан Аспарух”,
„Васил Коларов” и „Александър Македонски”;
4.Църква ”Св. вкмч. Георги”,- ул.”Васил Коларов”;
5. Манастир „Достойно Есть”- ул.”Васил Коларов”, в един двор с църквата;
6.Здравна служба- намира се на централен площад;
7.Детска градина, - централен площад, парк;
8.Паметник на загиналите във войните- централен площад;
9.Хранителен магазин- ул.”Георги Димитров”;
10.Кафе –бар- централен площад;
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11.Изоставена и полуразрушена дискотека, частна собственост.- централен площад;
12.Частен имот, разположен до църквата и манастира, на площ около четири
декара, в който има стари сгради и в които може да бъде изграден етнографския
музей - разположен на две улици- „Васил Коларов”, „Свилен Русев”.
Зоната за интегрирано развитие е разположена между улиците”Свилен Русев”„Васил Коларов”- „Хан Аспарух” -„Александър Македонски”-„Панайот Хитов”„Георги Димитров”- „Цветан Йонов Бояджиев”
Територията е с преобладаващи обществени функции и няма концентрация на
жилищни сгради, което обуславя ниската населеност. Териториалният обхват на Зоната
е представен в Схема № 4.

Сх. № 4. Териториален обхват на Зоната за интегриран подход

Сегашно състояние и необходими дейности по изграждане на Зоната за
интегриран подход „Централната част на село Расово - зона с преобладаващ
социален характер“ :
1.Сградата на кметството – сградата е в сравнително добро състояние, но в
последните години не са правени почти никакви външни и вътрешни ремонти.Това
налага да се извършат следните дейности:
 Ремонт на покрива;
 Внедряване на енергоспестяващи мерки, в това число и външно саниране;
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 Основен ремонт на кабинетите, както и основен ремонт и цялостно оборудване
на санитарните възли, с оглед подобряване на работната среда и условията на труд на
служителите в кметството.
2.Пощенска станция - пощенската станция се намира на първия етаж на
общинската сграда. Състои се от салон за граждани и салон за служителите.
Дейностите, които трябва да се извършат, са следните:
 Двете помещения трябва да се ремонтират. Трябва да се смени и дограмата.
3.Пенсионерски клуб. Изграден е в общинската сграда на първия етаж, в
съседство с пощата. Помещава се в едно помещение. Трябва да се извършат следните
дейности:
 Частичен ремонт на помещението;
 Ново оборудване.
4.Младежки клуб и фитнес зала: Помещава се на втория етаж на общинската
сграда, над помещенията на пощата и пенсионерския клуб. Предназначението му е да
даде възможности на младите хора за спорт и забавление. В процес на изграждане.
Закупени са някои фитнес уреди. За довършване са някои ремонтни работи, както и
дооборудване, което да гарантира целите и задачите, а от там - и предназначението на
клуба.
5.Хранителен магазин. Магазинът е един от петте хранителни магазини на
територията на селото. Помещава се в общинската сграда и е частна собственост. Не е
от най добрите хранителни магазини, но изпълнява предназначението си, а именно - да
доставя хранителни продукти за населението на селото и да създава конкурентна среда
в областта на доставката и продажбата на хранителните стоки. В партньорство с
общината ще се търсят възможности за подобряване на обслужващите му функции.
6.Обществена трапезария и ресторант – заемат другата част на общинската
сграда. На сградата е извършен основен ремонт. Възстановен е ресторанта на селото, с
малка и голяма зала за 150 човека. Към тях е изградена обществената трапезария с
ново кухненско оборудване. Проблеми за решаване:
 Дооборудване;
 Саниране на сградата.
7.Център за временно настаняване на социално слаби хора и хора с
увреждания. Позициониран е на втория етаж на общинската сграда. Предназначението
му е да настанява и да се грижи за социално слаби хора и хора увреждания, за които
няма кои да полага нужните грижи. Проблемите на центъра са следните:
 Оборудване на помещенията с всичко необходимо за битуване на
ползвателите;
 Изграждане на отоплителна система.
8.Общинска сграда, находяща се в УПИ I-676 в с.Расово, предназначена за
летен театър, тържества и младежки увеселения. Много и различни са местата за
осъществяване на социалните, културните и човешки взаимоотношения между хората,
жители на дадено населено място. Читалището, училището, различните клубове и
институции са някои от тях. Но когато става въпрос за масовост, за събиране на много
хора на едно място, безусловно такова място си остава централният площад . Той е
този, който може да събере млади и стари на едно място, той е този, който осъществява
контактите между всички възрастови групи. В общинската сграда, намираща се до
площада в центъра на селото, на площ от 200 м2, ще бъде изградена една
многофункционална зала - за летен театър, масови тържества (сватби, кръщенета,
рождени дни и др.), и младежки увеселения (дискотеки, концерти и др.). Тоест, тази
зала ще е предпоставка за надграждане на възможностите за осъществяване на
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социалните, културни и човешки контакти на жителите на в селото. Тъй като
изграждането на такава зала е още в самото си начало, дейностите, които трябва да се
извършат са следните:
 Ремонт на покривната конструкция;
 Ремонт на стени, таван и под;
 Оборудване- подвижни сцени, подходящо осветление за всяка една от
основните дейности.
9. Народно читалище „Димитър Вълнев” – люлката на културата в селото.
Състоянието на сграда е добро. Реализиран е проект по ПРСР, с които е извършен
ремонт на сградата. Най важните дейности, които трябва да се извършат, са следните:
 Ремонт и сценично оборудване;
 Ремонт и оборудване на двата салона за зрителите.
10.Основно училище”Христо Ботев” – училището има добра материална база и
оборудване. Проблемите са няколко, които могат да се решат с ремонти, както следва:
 Ремонт и оборудване на спортната зала;
 Ремонт и оборудване на кухненския блок;
 Изграждане на нова вертикална планировка, кътове и поливна система;
 Основен ремонт на оградата на училището.
11.Църква ”Св. вкмч. Георги”- През 2018г е реализиран проект по ПРСР с
наименование: Ремонт, реставрация и възстановяване на храм "Св.вкмч.Георги" както и
на прилежащите :камбанария, сграда за провеждане на църковни тържества и
църковно-просветна дейност , покрита сезонна сграда за обслужване на дейността на
църквата в с.Расово и подобряване на прилежащите пространства”. Дейностите, които
трябва да се извършат, са:
 Изграждане на вертикалната планировка и поливна система;
 Изграждане на паркинг пред църквата.
12. Манастир „Достойно Есть” и параклис „Света Троица”- намира се в един
двор с църквата Извършен е основен ремонт на покрива на манастира и предстои да се
извърши следното:
 Основен ремонт на сградата;
 Изграждане на вертикалната планировка.
13.Здравна служба- През последните години са извършени вътрешни ремонти на
кабинетите и здравната служба, обособен е и зъболекарски кабинет. Предстои да се
извърши следното:
 Външно саниране на сградата.
14.Детска градина. В отлично състояние. Реализиран проект по оперативна
програма”Регионално развитие”. В последните години е сменено цялото оборудване,
сменени всички битови уреди с нови, нова ограда, видео наблюдение, закупени нови
детски съоръжения.
15.Централен площад, парк: Разположен е от двете страни на главната
улица”Георги Димитров”. Проблемите са свързани с тревните площи, парковите
съоръжения, парковото осветление, за решаването на които е необходимо следното:
 Изграждане на цялостна вертикална планировка, която да включва подмяна на
тревните площи, паркови съоръжения - пейки, перголи, атракции; изграждане на нови
алеи, подходящо залесяване;
 Изграждане на поливна система.
 Видео наблюдение;
 Построяване на две нови автобусни спирки.
16.Изграждане на комбинирана спортна площадка по проект по ПРСР.
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 В проекта са предвидени изграждането на три игрища - футболно, волейболно
и баскетболно.
 Ще бъде изграден кът за отдих, до спортното съоръжение.
17.Изграждане на етнографски музей и възстановяване на стари занаяти.
18.Изграждане на общоселски пазар.
19. Монтиране на ВЕИ (фотоволтаични слънчеви панели) на покривите на
обществени сгради в с. Расово
Финансова обосновка
А. Необходими средства:
За осъществяване на посочените по-горе дейности ще са необходими около 40
милиона лв.
Б. Източници на средства за изграждане на Зоната за интегриран подход
„Централната част на село Расово - зона с преобладаващ социален характер“:
1. Проекти по Национални програми и Оперативни програми на ЕС;
2. Републикански и общински бюджет;
3. Дарения от бизнеса, граждански организации и сдружения, индивидуални
дарения
При изграждането на Зоната ще се разчита и на участието и доброволния труд на
гражданите
Мотиви и очаквани ефекти от изграждане на Зоната за интегриран подход
„Централната част на село Расово - зона с преобладаващ социален характер“ –
Необходимостта от изграждане на Зона за интегриран подход „Централната част
на село Расово - зона с преобладаващ социален характер“ е продиктувана от редица
предпоставки:
Още преди няколко години в предходния Общински план за развитие на община
Медковец 2014 – 2020 г. е предвидено село Расово да се обособи и утвърди като
вторичен опорен център на общината, но все още това не е постигнато, макар че
съществуват необходимите предпоставки за това:
- Село Расово по брой на населението по постоянен и настоящ адрес е найголямото след общинския център;
- Благодарение на благоприятното си разположение спрямо останалите селища в
общината, то може да изпълнява организиращи функции по отношение на околната
територия;
- Село Расово притежава значителен дял земеделски земи и плодородни почви,
подходящи за отглеждане на зърнено-хлебни, зърнено-фуражни и технически култури,
трайни насаждения, но наред с това има възможности за разнообразяване на
стопанските дейности с културен, исторически, селски, познавателен и поклоннически
туризъм;
- Съхранени природна среда и биологично разнообразие;
- Възможности за използване на природните ресурси за развитие на екологично
земеделие, преработвателна промишленост, търговия;
- Предвидената за изграждане зона за интегриран подход ще помогне да бъдат
запазени църквата „Св. вкмч. Георги” и манастирът „„Достойно Есть”като уникални
исторически ценности и ще има възможност те да се позиционират като важна атракция, която
привлича не само поклонници и посетители от общината, но и от региона и страната;
- Доброто поддържане на църковно-историческия комплекс и на музейната сбирка
ще предразполага туристите на територията на с. Расово да останат да посетят и
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другите интересни места не само в селото, а и в общината, а не просто да продължат по
пътя си;
- Реализацията на проекта за изграждане на зоната за интегриран подход ще
спомогне община Медковец да не остане непозната и непопулярна като туристическа
дестинация за потенциалните посетители от България и от чужбина.
С изграждането на зоната за интегриран подход ще се постигнат следните цели:
- Съхраняване, реставрация и опазване на обекти с историческо значение за бъдещите
поколения;
- Повишаване привлекателността на общината като туристическа дестинация;
- Промотиране на възможностите за финансиране на местни инициативи, както и да се
усъвършенства местния капацитет за усвояване на средства от Европейския съюз и от Национални
програми;
- Превръщане на центъра на село Расово в привлекателен многофункционален
културен център, който да играе ролята на социално средище на общността.
Функционалното решение трябва да е съвкупност от няколко основни дейности –
експозиционна, културна, спортно-рекреационна, както и да се съобрази функционално
с нуждите на населението и визуално - с връзките на сградите с площадните и паркови
пространства. Проектът трябва да е съвкупност от интегрирани функционални зони –
социални и културни, с пълна и оправдана функционалност, както и да се предвиди
устойчивост за бъдещ период на развитие.
Инвестицията в осъществяване на проекта за зоната е и инвестиция в човешкия потенциал:
източник на родолюбие и любов към историята на България и към местния край, мотивиращ
фактор за младите хора да останат в общината и да работят за нейното развитие и благоденствие.
Зона за интегриран подход „КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИ, ЕТНОГРАФСКИ
И ХРИСТИЯНСКИ КОМПЛЕКС – С. МЕДКОВЕЦ“
Културно-историческа обосновка за изграждането на зоната за интегриран
подход
Село Медковец участва в историческия процес от праисторическо време досега.
Намереният богат археологически материал свидетелства, че в землището на Медковец
са съществували поне 7-8 праисторически, антични и средновековни селища. На
територията на общината се намират
редица археологически местности и
забележителности, разгледани по-подробно в точка 7 (Анализ на културноисторическото наследство) на ПИРО, които се превръщат в привлекателна дестинация
за все повече туристи и излетници. Открити са артефакти с висока културноисторическа стойност от ранножелязната, елинистичната и римската епоха и от
средновековието, които са изложени в местната музейна сбирка.
Село Медковец разкрива своята история и със запазените къща-музей, първо
общинско училище, както и със забележителната църква „ Св. Параскева“ („Св.
Петка“) и многобройните паметници и паметни плочи.
Село Медковец дава много борци за свобода, национална независимост и
социална справедливост (например войводата кнез Иван Кулин, символът на
Септемврийското въстание – поп Андрей и др).
Музейната сбирка включва интересни археологически и етнографски експонати,
както и интериор от къщата на поп Андрей и фотографски кът, посветен на
Септемврийското въстание и на загиналите във войните медковчани.
За почитателите на културния туризъм интерес представлява също и богатото
нематериално културно наследство - запазените интересни обичаи при празнуването на
116

План за интегрирано развитие на община Медковец, област Монтана 2021 – 2027 г.

празници като Коледа, Лазаровден, Трифон Зарезан, Спасовден и особено Тодоровден,
когато се провеждат характерните и традиционни за района конни надбягвания
(кушии), както и съвременните културни прояви.
В този смисъл Медковец е историческо селище с общонационално значение. Към
този момент обаче културно-историческото му богатство е малко познато и досега не са
използвани възможностите за практикуване на алтернативни форми на туризъм –
културен, исторически, познавателен, поклоннически, и т.н. Това се дължи както на
недостатъчната реклама, така и на незадоволителното състояние на историческите,
културните и християнските обекти и основната причина е финансова. При наличие на
достатъчна инициатива от страна на местната власт и съответен финансов ресурс тези
обекти могат да станат съдържание на устойчив и конкурентноспособен туристически
продукт, което е и една от основните идеи за изграждането на зона за интегриран
подход „Културно-исторически, етнографски и християнски комплекс – с. Медковец“.
Местоположение и териториален обхват на зоната за интегриран подход
„Културно-исторически, етнографски и християнски комплекс – с. Медковец“
Зоната за интегриран подход се намира на територията на с. Медковец. Вж.
Схема № 5.

Сх. № 5. Схема на с. Медковец, обл. Монтана
Зоната за интегриран подход „Културно-исторически, етнографски и християнски
комплекс – с. Медковец“ ще обхваща приблизителна площ от около 28 000 кв. м.: УПИ
XII, кв.79 и 87; УПИ VIII, IX, X, XIX, кв. 78; УПИ VI – 818; ПИ 839 и УПИ I – 838, кв.
144 по Плана на с. Медковец. (Вж. схема № 6.)
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Сх. № 6. Териториален обхват на Зоната за интегриран подход
Зоната за интегриран подход ще включва следните обекти:
1. Църква „Света Параскева“, която се намира на ул. „Възраждане“ № 2.
2. Народно читалище „Развитие – 1898 г. с. Медковец“ – ул. „Георги Димитров“
№ 23.
3. Музейна сбирка – с. Медковец – ул. „Г. Димитров“ № 24 А.
4. Музей на пчеларството – ул. „Г. Димитров“ № 25.
5. Паметник на загиналите във войните за национална независимост на България
медковчани.
6. Бюст-паметник
на
кнез
Иван
Кулин
–
ръководител
на
националноосвободителното движение против турското робство в Северозападна
България.
7. Свети места: оброк „Свето Възнесение Господне“, оброк „Свети Тодор“, оброк
„Свети Йеремия“, оброк „Света Петка“.
8. Мандра „Медковец“, изградена по инициатива на едно от първите овчарски
дружества в региона.
9. Исторически обект „Пенков кладенец“, от епохата на Римската империя;
10. Извор „Стублата“, от същата епоха.
11. „Медов геран“, от същото време.
Сегашно състояние:
Сегашното състояние на обектите в Зоната е следното:
1. Църквата „Света Петка“ е изградена през 19 век, благодарение на дарения на
хората от селото. Новата сграда е открита в 1866 г. През последните години бяха
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извършени сериозни ремонти, които подобриха общото й състояние и визия. В двора й
се провеждат занятията и на първото неделно училище в общината.
2. НЧ „Развитие -1898 г. с. Медковец“ е читалище с богата история, сътворена от
стотици хора, посветили себе си на духовното възпитание на местното население чрез
многобройни културни изяви. То разполага с добре уредена библиотека с богат книжен
фонд, компютърна зала и прекрасни помещения за репетиции и представления.
Сградата се нуждае от ремонт на покрива, смяна на дограмата, на електрическата
инсталация и ВиК мрежата.
3. Музейната сбирка на с. Медковец е в добро състояние и разполага с интересни
експонати, свързани с историята на региона. Тя има нужда от изграждане на
допълнителни помещения, за да се обогати експозицията.
4. Музей на пчеларството. Той е във фаза „работен проект“, а чрез неговото
изграждане се цели проследяването на развитието във времето на този древен и
изключително полезен за природата и човека занаят. Предвижда се да има действащ
пчелин и магазин за биопродукти, както и постоянно изложение. Интересен
исторически факт е, че с най-важния пчелен продукт се свързва и произходът на името
на село Медковец.
5. Паметник на загиналите във войните медковчани. Намира се на централния
площад на селото и е израз на признателността на поколенията към героите, дали
живота си за националната независимост на България.
6. Бюст-паметник на кнез Иван Кулин. Той е разположен в централния парк на
селото. Кнезът е изключителен патриот и е един от
ръководителите на
националноосвободителното движение в Северозападна България. Той е организатор
на въстанието против турската власт в Белоградчишко през 1850 г. Паметникът се
нуждае от реставрация.
7. Светите места (оброците) се намират в различни краища на селското землище и
са израз на вярата на нашите предци в справедливостта и силата на православното
християнство, както и в могъществото на природата, малка частица от която сме и ние.
Тези места също се нуждаят от реставрация, която включва изграждане на пътища, за
да могат да се посещават по всяко време на годината от местните хора и туристите.
8. Мандрата в Медковец се намира близо до железопътната гара. Сградата се
нуждае от ремонт и от възстановяване на работния процес в първоначалния му вариант,
за да се онагледи специфичната технология на производството.
9. Историческите обекти по точки 9, 10 и 11 ни връщат далеч назад във времето,
заредени са с особена енергия и са свързани с интересни и поучителни поверия и
легенди. Кладенците се нуждаят от реставрация и от изграждане на пътища и подходи
към тях.
Необходими дейности по изграждане на Зоната за интегриран подход
„Културно-исторически, етнографски и християнски комплекс – с. Медковец“
Всеки един от посочените обекти има нужда от облагородяване на терена, на
който е разположен, от изграждане на съвременни пътища и паркоместа. За
реализиране на идеите за действаща мандра и музей на пчеларството, както и за
възстановяването на оброците и кладенците ще са необходими сериозни проекти, а
впоследствие и значителни финансови средства.
Финансова обосновка
А. Необходими средства:
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За осъществяване на посочените по-горе дейности ще са необходими около 48
милиона лева.
Б. Източници на средства за изграждане на Зоната за интегриран подход
„„Културно-исторически, етнографски и християнски комплекс – с. Медковец“:
1. Проекти по Национални програми и Оперативни програми на ЕС;
2. Републикански и общински бюджет;
3. Дарения от бизнеса, граждански организации и сдружения, индивидуални
дарения.
При изграждането на Зоната ще се разчита и на участието и доброволния труд на
гражданите
Очаквани ефекти от изграждане на Зоната за интегриран подход „Културноисторически, етнографски и християнски комплекс – с. Медковец“
- Предвидената за изграждане зона за интегриран подход ще помогне да бъдат
запазени уникални обекти с културно-историческа стойност – църквата, оброците,
древните водоизточници, музеите.
- Ще се даде възможност за привличане на посетители, поклонници и туристи не
само от общината, но и от региона и страната.
- Доброто поддържане на културно-историческия, етнографски и християнски
комплекс ще предразполага туристите на територията на с. Медковец да останат да
посетят и другите интересни места не само в селото, а и в общината, а не просто да
продължат по пътя си.
- Уникалният музей на пчеларството ще привлича не само любознателни туристи,
но и начинаещи и професионалисти-медари, с възможност за провеждане на различни
обучения, обмяна на опит, браншови срещи и други подобни форуми.
- Реализацията на проекта за изграждане на зоната за интегриран подход ще
спомогне община Медковец да не остане непозната и непопулярна като туристическа
дестинация за потенциалните посетители от България и от чужбина.
- Създаване на заетост и увеличаване на доходите на част от жителите на селото.
- Стимул за развитие на неселскостопански дейности – хотелиерство, туризъм и
други обслужващи дейности.
- Създаване на благоприятни условия, стабилизиращи местната икономика и
водещи до балансирано и устойчиво развитие.
- Създаване на цялостен интегриран туристически продукт в рамките на община
Медковец и съседните общини.
- Популяризиране на приноса на ЕС за развитието на социално-икономическите
процеси в региона, промотиране на възможностите за финансиране на местни
инициативи, както и усъвършенстване на местния капацитет за усвояване на средства
от Европейския фонд за регионално развитие.
Част V. ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПИРО И ОПИСАНИЕ НА
ИНТЕГРИРАНИЯ ПОДХОД ЗА РАЗВИТИЕ
Както е известно, интегрираният подход е един от новите моменти в
регионалното и пространствено планиране през плановия период 2021 – 2027 г.
Интегрираният подход в стратегическо планиране на регионалното и пространственото
развитие изисква да се търси и да се отчита не само локалният ефект от отделните
мерки в Плана за интегрирано развитие на община Медковец 2021-2027 г., но и да се
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държи сметка за възможния и съзнателно търсен мултипликационен ефект от тези
мерки. Мултипликационният ефект е:
1. Интегрален;
2. Синергетичен, т.е. по-голям от сумата на ефектите от отделните мерки, ако
последните биха се провеждали поединично, без връзка и взаимодействие с другите
мерки;
3. Метричен и неметричен, като качествените ефекти в крайна сметка могат да
доведат до подобряване и на метричните резултати от функционирането на социоикономическата система;
4. Постоянно нарастващ, умножаващ се ефект. Реализиран в една сфера, винаги
води след себе си, пряко или косвено, до съответни ефекти и в други, по-близки или подалечни, по-пряко или по-непряко свързани с конкретната сфера подсистеми.
Макар да са относително самостоятелни, икономическата, социалната и
инфраструктурната системи на територията на общината, процесите на реализиране на
мерките в тези системи функционално се преплитат помежду си, зависят едни от други,
предопределят се едни други. Така подобряване качеството на човешките ресурси и на
инфраструктурата ще доведе до ускоряване развитието на икономиката; развитието на
икономиката, от своя страна, ще позволи подобряване на инфраструктурата,
повишаване качеството на човешките ресурси и мотивация на хората да останат и да
работят в общината, повишавайки нейната привлекателност като предпочитано място
за живот, труд и отдих. С подобен мултипликационен ефект ще бъдат и мерките,
насочени към опазване и подобряване на околната среда.
Независимо от това, че всяка от посочените сфери има своите собствени цели,
приоритети и бюджети, при интегрирания подход за развитие трябва да се държи
сметка
как тези институционално отделни елементи си въздействат взаимно.
Принципът на интегрирания подход следва да бъде водещ при разработването на
стратегическия раздел на ПИРО и съответно да бъде прилаган по отношение на всяка
част от неговата структура.
Всичко това налага, както при формулирането, така и при изпълнението на
мерките и дейностите в стратегическата част на Плана за интегрирано развитие на
община Медковец 2021 – 2027 г., представени в Програмата за реализация на ПИРО,
съзнателно да се търсят, да се разкриват и да се развиват интеграционните връзки на
всички равнища, както вътре в общината, така и в нейната обвързаност с други
територии, извън нейния обхват.
Програмата за реализация на Плана за интегрирано развитие на община Медковец
2021 – 2027 г. е представена в ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.
Планът за интегрирано развитие на община Медковец представлява стратегически
документ относно политиката за постигане на устойчиво интегрирано развитие на
общината, докато Програмата за неговата реализация има оперативен характер и
конкретизира начина, практическите мерки, инвестиционните дейности и
проектите/проектните идеи, за постигане целите на развитието. Програмата за
реализация на Плана за интегрирано развитие на община Медковец 2021 – 2027 г. има
за задача на основата на целите и приоритетите за развитие на общината, залегнали в
ПИРО, да осигури вътрешната и външната съгласуваност на факторите на развитието и
ресурсите за реализацията му, като оптимизира възможностите за финансиране,
институционална подкрепа и техническа помощ за изпълнение на ПИРО.
Основните
структурни
елементи
на
Програмата
са
мерките
и
проектите/проектните идеи по съответните приоритети на ПИРО. Програмата за
реализация на ПИРО има многогодишен характер (7-годишен период на действие) и
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може да бъде актуализирана периодично, в зависимост от условията и прогнозите за
реализацията на ПИРО, с цел осигуряване на ефективност и ефикасност при
изпълнението му и постигане целите и приоритетите за развитие.
Програмата за реализация на Плана за интегрирано развитие на община Медковец
2021 – 2027 г. съдържа Индикативен списък на важни за общината проекти, които ще
се разработват и изпълняват в рамките на Програмата (ПРИЛОЖЕНИЕ №1А).
Индикативният списък е изготвен по образец, регламентиран в Методически
указания за разработване и прилагане на планове за интегрирано развитие на община
(ПИРО) за периода 2021-2027 г. от м. март 2020 г. на Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.
Индикативният списък с проекти, които са от по-голяма важност за развитието на
общината и за постигане целите на ПИРО е неразделна част от Програмата за
реализация, тъй като проектите по своята същност могат да представляват мерки,
съвкупност от мерки или част от мерки за реализация на отделните приоритети. В този
смисъл, включените в Приложение №1А проекти по съответните мерки могат да
фигурират и в Приложение №1.
Условието за включване на конкретни проекти или проектни идеи в Приложение
№1А е, че общината, съвместно с партньорите са преценили, че : а) съответният проект
е от особена важност за развитието на общината и следва да бъде реализиран
приоритетно и б) съответният проект има известна степен на проектна готовност.
В тази връзка е възможно на етапа на изготвяне на ПИРО общината да няма
готовност със списък съгласно приложение №1А, но той може да бъде добавен покъсно, при актуализация на Програмата за реализация на ПИРО. Индикативният списък
с проекти може да бъде актуализиран, като нови проекти се включват при спазване на
принципа на партньорство, чрез съответните мерки от комуникационната стратегия.
Съгласно Методически указания за разработване и прилагане на планове за
интегрирано развитие на община (ПИРО) за периода 2021-2027 г. от м. март 2020 г. на
Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Програмата за
реализация на Плана за интегрирано развитие на община Медковец 2021 – 2027 г.
съдържа и Индикативна финансова таблица (ПРИЛОЖЕНИЕ № 2).
Индикативната финансова таблица представлява обща оценка на необходимите
ресурси за реализация на приоритетите на Плана за интегрирано развитие на община
Медковец 2021 – 2027 г. и описва финансовата рамка на поетите ангажименти по
изпълнението на ПИРО. Ресурсите за реализацията на ПИРО включват всички
планирани средства за реализацията на идентифицираните за развитието на общината
мерки и проекти/проектни идеи. В този смисъл Индикативната финансова таблица
включва в прогнозен план пълния обем на финансовите ресурси (собствени и
привлечени) за инвестиции, текущи разходи, средства, получени като безвъзмездни
помощи, субсидии (трансфери) или друг вид публични и частни средства и разходи,
които ще бъдат реализирани на територията на общината и ще допринасят за
развитието й през периода до 2027 г., в съответствие с приоритетите и целите на Плана
за интегрирано развитие на община Медковец 2021 – 2027 г.
Следва да се има предвид, че общата сума на посочените финансови ресурси,
включително по отделните приоритети, е индикативна и може да претърпи корекции в
зависимост от възприетите подходи и степента на изпълнение на приоритетите,
промените в пазарните условия, необходимостта от гъвкаво управление и
оптимизиране на предвидените средства, чрез преразпределение между отделните
приоритети на базата на аргументирани промени в предвидените мерки и проекти.

122

План за интегрирано развитие на община Медковец, област Монтана 2021 – 2027 г.

Програмата за реализация на ПИРО и приложенията към нея подлежат на
периодична актуализация с цел включване на нови мерки, дейности, проекти или
източници на финансиране.
Част VI. МЕРКИ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ ИЗМЕНЕНИЕТО НА КЛИМАТА И
МЕРКИ ЗА АДАПТИРАНЕ КЪМ КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ И ЗА
НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ
Измененията в климатичните фактори – глобалното затопляне, природните
бедствия, рисковите територии и зони, дават отражение и върху разработваните
концепции и стратегии за пространствено планиране, върху управлението на водите,
земята и природните ценности.
Стратегическите документи в областта на околната среда на национално ниво
поставят общи цели и редица изисквания, свързани с изменението на климата и
адаптация към климатичните промени, които следва да бъдат
съобразени с
характерните особености и проблеми на всеки регион, област и община. През 2019 г.
Прaвитeлcтвoтo на Р България oдoбри Нaциoнaлнa cтрaтeгия зa aдaптaция към
измeнeниeтo нa климaтa и Плaн зa дeйcтвиe, като нa нaциoнaлнo нивo рaзрaбoтвaнeтo
нa cтрaтeгиятa e зaлeгнaлo в Зaкoнa зa oгрaничaвaнe измeнeниeтo нa климaтa.
Дoкумeнтът oчeртaвa cтрaтeгичecкaтa рaмкa и приoритeтитe пo oтнoшeниe нa
aдaптaциятa към измeнeниeтo нa климaтa дo 2030 г. Цeлтa e дa ce нaмaли уязвимocттa
нa cтрaнaтa cпрямo пocлeдицитe oт измeнeниeтo нa климaтa и дa ce пoдoбри кaпaцитeта
зa aдaптaция нa eкoлoгичнитe, coциaлнитe и икoнoмичecкитe cиcтeми към
въздeйcтвиятa нa измeнeниeтo нa климaтa. Нaциoнaлнaтa cтрaтeгия зa aдaптaция към
измeнeниeтo нa климaтa oбхвaщa дeвeт ceктoрa - „Ceлcкo cтoпaнcтвo“, „Гoри“,
„Биoлoгичнo рaзнooбрaзиe и eкocиcтeми“, „Вoди“, „Eнeргeтикa“,
„Трaнcпoрт“,
„Грaдcкa cрeдa“, „Чoвeшкo здрaвe“ и „Туризъм“.Чacт oт дoкумeнтa e и рaзрaбoтeният
Плaн зa дeйcтвиe, в кoйтo ca oпрeдeлeни цeлитe и приoритeтитe зa пoдoбрявaнe нa
кaпaцитeтa зa aдaптaция. В плaнa дeтaйлнo ca рaзпиcaни дeйнocти зa вceки oт
ceктoритe, в тoвa чиcлo нeoбхoдим финaнcoв рecурc, oчaквaни рeзултaти, oтгoвoрни
инcтитуции зa тяхнoтo прилaгaнe. За първи път в Бългaрия e изгoтвeн и
мaкрoикoнoмичecки aнaлиз, в който ca oцeнeни coциaлнo-икoнoмичecкитe пocлeдици
oт въздeйcтвиятa oт измeнeниe нa климaтa. Изчиcлeниятa пoкaзвaт, чe aкo нe ce
прeдприeмaт дeйcтвия, измeнeниeтo нa климaтa щe oкaжe нeгaтивнo влияниe във
финaнcoвo oтнoшeниe, кaтo e възмoжнo дa ликвидирa икoнoмичecкия рacтeж нa
cтрaнaтa дo 2050 г.
Адаптирането на подходите в планирането към измененията на климата в община
Медковец, област Монтана ще осигури запазването на екологичния комфорт в
урбанизираните територии и намаляването на рисковете от природни бедствия хидроложки, метеорологични, геофизични и биологични природни явления и бедствия.
В община Медковец през 2015 г. е направена екологична оценка на Общия
устройствен план, която определя доколко и по какъв начин процесите на регионалното
и пространствено развитие влияят върху състоянието на околната среда и качеството
на живот на територията на общината, какви са основните проблеми, свързани с
изменението на климата и какви са мерките, които са предвидени за предотвратяване,
намаляване и възможно най-пълно компенсиране на неблагоприятните последствия от
осъществяване на ОУПО.
Доколкото Общият устройствен план е документ с дългосрочна визия за развитие
за 15-20 години напред, а Планът за интегрирано развитие на общината е с хоризонт 7
123

План за интегрирано развитие на община Медковец, област Монтана 2021 – 2027 г.

години, може да се приеме, че анализите, оценките, прогнозите и мерките в Доклада за
екологична оценка на ОУПО относно ограничаване изменението на климата,
адаптиране към климатичните промени и намаляване на риска от бедствия, са актуални
и по отношение на Плана за интегрирано развитие на община Медковец за плановия
период 2021 – 2027 г. Макар да не се предвижда разработване на предварителен доклад
за екологична оценка на ПИРО, следва да се отбележи, че в съответствие с
действащата нормативна уредба, при изпълнението на всяка от мерките в Плана за
интегрирано развитие на общината, свързана с реализация на инвестиционни проекти,
за които е задължителна ОВОС, такава ще бъде извършвана преди икономическата
оценка, финансиране и стартиране на съответните обекти.
В Доклада за екологична оценка на ОУПО анализът на текущото състояние на
околната среда е направен по основни компоненти на средата: въздух; води; почви;
ландшафт; биологично разнообразие – растителност, животински свят, защитени зони и
защитени територии; отпадъци; вредни физични фактори. В този доклад са предвидени
редица адекватни мерки за ограничаване изменението на климата, както и мерки за
адаптиране към климатичните промени и за намаляване на риска от бедствия.
Предвидените мерки са съобразени основно с:
1. Директивите на ЕС в областта на околната среда;
2. Националната стратегия за адаптация към изменението на климата и Плана за
действие;
3. Плановете за управление на риска от наводнения, както и със забраните,
ограниченията и регламентите на чл. 143, 146, 149, ал. 2 и ал. З от Закона за водите;
4. Целите и приоритетите на програмите на Националния доверителен екофонд и
Третия национален план за действие по изменение на климата, предвиждащи
намаляване на емисиите парникови газове във всички сектори;
5. Закона за защита при бедствия;
6. Национална стратегия за намаляване на риска от бедствия 2018-2030 г.
7. Областния план за защита при бедствия на Област Монтана;
8. Общински План за защита при бедствия;
9.Общинската Програма за управление на дейностите по отпадъците на община
Медковец 2014 – 2020 г.
10. Програма за енергийна ефективност на община Медковец за периода 20192023 г.
11. Общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми
енергийни източници и биогорива за периода 2019 – 2021 г.
Предвидените мерки в Плана за интегрирано развитие на общината са напълно
съобразени с набелязаните в Доклада за екологична оценка на ОУПО мерки за
ограничаване изменението на климата, както и с мерките за адаптиране към
климатичните промени и за намаляване на риска от бедствия.
В Общинския План за защита при бедствия в община Медковец се посочва, че на
територията на общината е възможно възникването на различни по вид бедствия, които
могат да предизвикат значителни загуби в човешки и материални ресурси. Най характерни от тях са: земетресения, наводнения; усложнена зимна обстановка; пожари;
радиоактивно замърсяване и други аварийни събития с възможни радиационни
последствия за населението и околната среда; химично замърсяване - промишлени
аварии, свързани с отделяне на опасни вещества.
Възникването на бедствия на територията на община Медковец може да доведе
до сериозни затруднения в нормалната работа на инфраструктурата в районите на
бедствията, да се нарушат жизнено важни системи за управление и нормалното
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функциониране на стопанските обекти. Основната цел на Общинския План за защита
при бедствия е защитата на живота и здравето на населението, опазване на околната
среда и имуществото при бедствия, възникнали на територията на община Медковец.
Набелязване на превантивни мерки за предотвратяването или намаляване
неблагоприятните последици в резултат от бедствия и извънредни ситуации,
организиране и координиране на дейностите по защитата при възникването им оказване помощ на пострадалите, ресурсно осигуряване, подпомагане и възстановяване
на засегнатите райони, ограничаване мащабите на възможните последствия,
ликвидиране на последствията за населението и околната среда.
Във връзка с това, в Плана за защита при бедствия в община Медковец са
набелязани следните мерки за предотвратяване или намаляване на последиците от
бедствия:
 Мерки за предотвратяване или намаляване на риска от сеизмично въздействие;
 Мерки за предотвратяване или намаляване на риска от наводнения;
 Мерки за предотвратяване или намаляване на риска при радиационна авария;
 Мерки за намаляване на риска от обилни снеговалежи, снежни бури и
заледяване;
 Мерки за предотвратяване и намаляване на риска от големи пожари;
 Мерки за предотвратяване и намаляване на риска при аварии с промишлени
отровни вещества.
Освен че всички мерки в Плана за интегрирано развитие на община Медковец 2021
– 2027 г. пряко и косвено са съобразени и хармонизирани с набелязаните в Доклада за
екологична оценка на ОУПО мерки за ограничаване изменението на климата, както и с
мерките за адаптиране към климатичните промени и за намаляване на риска от
бедствия, в ПИРО са набелязани и конкретни мерки в тази насока, с което се слага
допълнителен акцент върху важността на проблема за ограничаване изменението на
климата, за адаптиране към климатичните промени и за намаляване на риска от
бедствия.
Тези мерки са:
1.10.Съдействие на фермерите за провеждане на обучения за стимулиране на
биологичното земеделие и за разширяване на площите, предназначени за развитие на
биологично земеделие;
2.4. Повишаване енергийната ефективност на обществени сгради;
2.5. Въвеждане на ВЕИ в обекти на общинската инфраструктура;
2.13. Ремонт на язовирите – общинска собственост;
2.14. Почистване на речни корита и дерета в селищата на община Медковец;
2.15. Почистване на нерегламентирани сметища в покрайнините на селищата на
общината;
3.27. Изготвяне на планове за управление на Защитените местности в общината;
3.28. Поощряване на граждански инициативи за опазване на природата;
3.29.Провеждане на информационни кампании във всички населени места за
подобряване екологичната култура на населението, и др.

Част VII. НЕОБХОДИМИ ДЕЙСТВИЯ И ИНДИКАТОРИ ЗА
НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА НА ПИРО
Ефективната реализация на Плана за интегрирано развитие на община Медковец
през 7-те години на неговото действие изисква способност за адаптация към
променящите се характеристики на общината и на околната нормативно-правна,
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икономическа и социална среда. За да бъде ПИРО основа за разработване на
стратегическите документи и през последващия планов период, е необходимо той да е
актуален и в края на 2027 г. Това определя нуждата от разработване на система за
наблюдение и оценка на Плана за интегрирано развитие на община Медковец за
периода 2021 – 2027 г.
Целта на системата е да се определи степента на изпълнение на планираните цели,
да се проследи съответствието на ПИРО с променящите се условия и да се аргументира
нуждата от неговата актуализация.
Системата за наблюдение и оценка на ПИРО включва следните основни
компоненти:
- Системата от индикатори за наблюдение;
- Системата на докладване, форми и начини за осигуряване на информация;
- Актуализация.
Основните задачи на системата за наблюдение и оценка на Плана за интегрирано
развитие на община Медковец за периода 2021 – 2027 г. , са:
1. Осигуряване на необходимата информация за извършване на наблюдението,
оценката и актуализацията на ПИРО, в т.ч. – определяне на източниците, начините и
периодичността за събиране, обработка и анализиране на необходимата информация;
2. Приложение на системата от индикатори на Плана за интегрирано развитие на
община Медковец за периода 2021 – 2027 г. ;
3. Определяне на съответните звена, които трябва да осъществяват необходимите
действия по наблюдението, оценката и актуализацията на ПИРО;
4. Регламентиране на функциите на тези звена и последователността на
извършваните дейности във времето;
5. Осигуряване на пълноценна координация и взаимодействие на участващите
структури в този процес;
6. Успешно публично представяне на резултатите от наблюдението, оценката и
актуализацията на ПИРО.
Източниците на информация за наблюдение и оценка на регионалното развитие
се определят в Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие.
Наблюдението, оценката и актуализацията на Плана за интегрирано за развитие на
Община Медковец 2021 – 2027 г. се осъществява на основата на данни на НСИ, ИСУН,
ЕВРОСТАТ, Агенция по заетостта към МТСП, АПИ, Дирекция регионална служба по
заетостта - Монтана, Бюро по труда – с. Медковец, информационния портал за
европейските фондове в България, данни от отделни фирми и лични стопанства в
общината, както и на основата на данни от други надеждни национални, регионални и
местни източници на информация. При извършването на специфични тематични
наблюдения и оценки ще се включат и резултати от анкетни проучвания за мнението и
настроенията на населението, живеещо в общината.
Основни участници в процесите на наблюдение, оценка и актуализация на Плана
са Общинският съвет на Община Медковец, Кмета на общината, специализираните
дирекции в местната администрация, различните институции, осигуряващи
необходимата информация и заинтересованите страни – представители на областната
администрация, неправителствения сектор, частния сектор, образователните и
културни институции, професионалните общности, заедно с отделните жители на
общината. Кметовете и кметските наместници в съставните села на общината също са
част от системата за наблюдение, оценка и актуализация на ПИРО. Те наблюдават
осъществяването на общите дела на общинското развитие в рамките на селищата и
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осигуряват информация за състоянието и тенденциите в развитието на техните
землища.
Обвързването на изброените звена в единна система за взаимодействие позволява
всеобхватно наблюдение на ПИРО и точна оценка на неговия прогрес и на
ограничаващите го фактори.
Финансовото и техническото обезпечаване на дейността по наблюдението и
оценката на ПИРО се осигурява от бюджета на Община Медковец.
В съответствие с чл. 23 на Закона за регионалното развитие, Кметът на общината:
1. организира изработването на Плана за интегрирано развитие на общината и го
внася за обсъждане и приемане от Общинския съвет;
2. ръководи, организира и контролира дейността по изпълнението на Плана за
интегрирано развитие на общината;
3. представя Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Плана за
интегрирано развитие на общината за одобряване от Общинския съвет;
4. осигурява публичност и прозрачност на Плана за интегрирано развитие на
общината, както и на действията по реализацията му.
Съществена функция на Кмета е планиране на вътрешна организационна
структура, където детайлно са разпределени задълженията на специализираните
дирекции в общината, поддържащи процеса по наблюдение на ПИРО.
В съответствие с чл. 23 на Закона за регионалното развитие Общинският съвет:
1. обсъжда и приема Плана за интегрирано развитие на общината по предложение
на Кмета на общината;
2. контролира осигуряването на съответствие на Общия устройствен план с
Плана за интегрирано развитие на общината;
3 одобрява Годишните доклади за наблюдение на изпълнението на Плана за
интегрирано развитие на общината по предложение на Кмета на общината.
За реализацията на Плана за интегрирано за развитие на Община Медковец 2021
– 2027 г. се извършва междинна оценка в средата на периода на неговото действие.
Междинната оценка е ключов инструмент за оценка на изпълнението на ПИРО и
представлява логическо продължение на предходните годишни доклади. Изводите на
междинната оценка водят до евентуална актуализация на ПИРО.
Междинната оценка включва:
1. оценка на първоначалните резултати от изпълнението;
2. оценка на степента на постигане на съответните цели;
3. оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси;
4. изводи и препоръки за изпълнението на ПИРО.
През периода на действие на ПИРО могат да се извършват допълнителни
тематични оценки и оценки за специфични случаи, по преценка на общинските органи
за управление.
За изпълнението на ПИРО се извършва последваща оценка на въздействието, не
по-късно от една година след изтичането на периода на неговото действие.
Последващата оценка включва:
1. оценка на степента на постигане целите и устойчивостта на резултатите;
2. оценка на общото въздействие;
3. оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси;
4. изводи и препоръки относно провеждането на политиката за регионално и
местно развитие.
Планът за интегрирано за развитие на община Медковец 2021 – 2027 г. е отворена
система и може да се актуализира. Веднъж приет, той би трябвало да остане
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относително “твърд” в стратегическата си насоченост и цели, но отворен и гъвкав – по
отношение на мерките, дейностите и проектите, които ще се изпълняват.
Системата от индикатори за наблюдение и оценка на изпълнението на Плана за
интегрирано за развитие на Община Медковец 2021 – 2027 г. има за крайна цел да
повиши ефективността и ефикасността на използваните материални, финансови и
човешки ресурси за постигане на желаните резултати и въздействие.
Избраните индикатори за наблюдение и оценка на изпълнението на Плана за
интегрирано развитие на община Медковец 2021 – 2027 г. отговарят на изискванията на
Методическите указания за разработване и прилагане на планове за интегрирано
развитие на община (ПИРО) за периода 2021-2027 г. на Министерството на
регионалното развитие и благоустройството от м. март 2020 г., а също така отразяват и
спецификата на района.
Индикаторите за наблюдение и оценка на изпълнението на ПИРО за периода
2021-2027 г. са посочени в Матрица на индикаторите (ПРИЛОЖЕНИЕ № 3).
Избраните индикатори са:

Конкретни – ясни са за разбиране и лесни за събиране и обобщаване на
информацията;

Измерими - за тях съществуват методи и инструменти за измерване на
стойностите им, налични са и в случай на нужда може да бъде агрегирана достатъчно
информация и количествени данни;

Достъпни - има информационно осигуряване от надеждни източници с
необходимата периодичност и качество и са достъпни на приемлива цена;

Адекватни - обосновани и подходящи по отношение на целите и
приоритетите за развитие;

Обвързани са с времето - на базата на периодична информация,
позволяват сравнения между базови, междинни и целеви стойности в процеса на
наблюдение на напредъка и постигането на целите.
При разработването и прилагането на системата от индикатори за наблюдение и
оценка на изпълнението на ПИРО са взети предвид общите индикатори в областта на
регионалната политика и за постигане на растеж и заетост чрез структурната помощ на
ЕС през периода 2021-2027 г., както и Списъка на общите индикатори, съгласно
проектите на Регламенти на ЕС за периода 2021-2027 г.
Системата от индикатори за наблюдение на изпълнението на ПИРО, въз основа на
събраната обективна информация и данни, отчита напредъка и степента на постигане
на целите и приоритетите за развитие на общината по физически и финансови
характеристики. Индикаторите за наблюдение обхващат физическите характеристики
(параметри) по отношение реализацията на поставените цели и приоритети за развитие,
като стойностите им могат да бъдат абсолютни или относителни.
За целите на ПИРО са използвани два вида индикатори: за продукт и за резултат.
Индикаторите за продукт се отнасят до наблюдението и оценката на
изпълнението на определените приоритети и мерки за развитие на общината.
Дефинираните индикатори са количествено измерими и осигуряват обективност по
отношение на оценките и изводите за конкретните постижения при реализацията на
мерките и постигнатото пряко въздействие в съответната област.
Индикаторите за резултат отчитат изпълнението на стратегическите цели и имат
значение за цялостната оценка на ефективността на избраната стратегия и политика за
устойчиво интегрирано местно развитие за съответния период. Степента на
въздействие се отчита с количествено и/или качествено измерими индикатори, а в
някои случаи – с качествени оценки относно достигнатата степен в социалното,
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икономическото и инфраструктурното развитие на общината и приноса на това
развитие за общото развитие на региона.
Най-общо индикаторите за продукт измерват напредъка по отношение на
приоритетите и мерките, а индикаторите за резултат – по отношение на целите.
Индикаторите за резултат се формулират само по отношение на целите. Индикаторите
за продукт не е задължително да се формулират за всяка отделна мярка, дейност или
проект – включването на индикатори по отношение на мерките зависи от конкретната
ситуация.
Част VIII. ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА, СЪГЛАСНО УСЛОВИЯТА НА
ЧЛ. 32 ОТ ЗРР
Съгласно Чл. 32, ал.1 на Закона за регионалното развитие, едновременно с
разработването на ПИРО
се извършва екологична оценка или се преценява
необходимостта от извършване на екологична оценка по реда на Закона за опазване на
околната среда. Такава оценка на Плана за интегрирано развитие на община Медковец
за периода 2021 – 2027 г. не се налага, по съображения, представени в част VI. Мерки
за ограничаване изменението на климата и мерки за адаптиране към климатичните
промени и за намаляване на риска от бедствия. Планът за интегрирано развитие на
община Медковец за периода 2021 – 2027 г. е рамков документ и не съдържа
инвестиционни предложения, попадащи в обхвата по приложение No 1 към чл.92, т.1 и
приложение No 2 към чл.93, ал.1 т. 1 и 2 от ЗООС и/или други инвестиционни
предложения с предполагаемо значително въздействие върху околната среда.
Съгласно Чл. 32, ал. 2, на Закона за регионалното развитие, по преценка на
кметовете на общини, като компетентни органи за разработването на ПИРО, може да се
извършва предварителна оценка за социално-икономическото им въздействие.
Предварителната оценка за социално-икономическо въздействие е изготвена
успоредно с подготовката на проекта на Плана за интегрирано развитие на община
Медковец за периода 2021 – 2027 г. Тя съдържа:
1. Оценка на структурата и съдържанието на плановия документ;
2. Оценка на вътрешната и външна съгласуваност на ПИРО, в 4 поднаправления:

а) Съответствие между анализа на социално-икономическото развитие и SWOT
анализа;
б) Съответствие между идентифицираните проблеми в аналитичната част и
предвидените цели, приоритети и мерки в стратегическата част на ПИРО;
в) Външна съгласуваност с принципите и целите на европейската и националната
регионални политики и с документите от по-високо ниво;
3. Оценка на въздействието на ПИРО върху процесите на социално-икономическо
развитие на община Медковец;
4. Оценка на финансовите въздействия на Плана за интегрирано развитие на
община Медковец 2021-2027 г.;
5. Оценка за реалистичност, приложимост и изпълнимост на документа;
а) Оценка на реалистичността на целите и индикаторите за измерване на резултатите;
б) Оценка на реда и начина за наблюдение, оценка, прилагане принципа на
партньорство и публичност.
I. Общ преглед на структурата и съдържанието на плановия документ
Планът за интегрирано развитие на община Медковец е разработен като
средносрочен документ за периода 2021-2027 г., с помощта на който се определят
визията, стратегическите цели и приоритетите за развитието на общината, както и
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мерките/дейностите и ресурсите за неговата реализация. Основната цел е ПИРО да бъде
практическо средство и методическо ръководство за управление на общината с
участието на всички заинтересовани страни в рамките на местното развитие - общинска
администрация, неправителствени организации и частен бизнес.
В структурно отношение Планът за интегрирано развитие на община Медковец
2021 – 2027 г. съдържа две основни части: Аналитична и Стратегическа.
Аналитичната част обхваща обща характеристика на общината, задълбочен
анализ на икономическото състояние на общината, на развитието на социалната сфера
и на човешките ресурси, на инфраструктурното развитие, на екологичното състояние,
на
административния капацитет на общинската администрация, на културноисторическото наследство, на състоянието на селищната мрежа и жилищния сектор, на
връзката на общината със съседните територии извън административните й граници. В
тази част е разработен секторен SWOT-анализ и са изяснени взаимовръзките на
резултатите от аналитичната част с резултатите от проведения хоризонтален социалноикономически анализ на районите на национално ниво от Националния център за
териториално развитие.
Стратегическата част на Плана за интегрирано развитие на община Медковец
2021 – 2027 г. включва разделите: Цели и приоритети за развитие на община Медковец
за периода 2021 - 2027 г.; Описание на комуникационната стратегия, на партньорите и
заинтересованите страни и формите на участие в подготовката и изпълнението на
ПИРО, при спазване на принципите на партньорство и осигуряване на информация и
публичност; Определяне на зони за прилагане на интегриран подход за
удовлетворяване на идентифицираните нужди и за подкрепа на потенциалите за
развитие и на възможностите за сътрудничество с други общини - приоритетни зони за
въздействие; Индикативен списък на важни за общината проектни идеи с
проектобюджети и оптимален график на изпълнение; Обща оценка на необходимите
ресурси за реализация на ПИРО; Програма за реализация на ПИРО и описание на
интегрирания подход за развитие; Мерки за ограничаване изменението на климата и
мерки за адаптиране към климатичните промени и за намаляване на риска от бедствия;
Необходими действия и индикатори за наблюдение и оценка на ПИРО.
Основни компоненти на стратегическата част на ПИРО са визията,
стратегическите цели, основните приоритети, и конкретните мерки и дейности за
постигане на целите и приоритетите на ПИРО. Целите и приоритетите на ПИРО са
определени в съответствие с целите и приоритетите на стратегическите документи за
регионално и пространствено развитие на по-високите нива, като са обвързани с
постигането на конкретни резултати за територията на община Медковец. Те отразяват
местните потенциали за развитие и са съсредоточени върху решаването на конкретните
проблеми на общината. Приоритетите, дефинирани в ПИРО, логически произтичат от
аналитичната част на документа, като са фокусирани върху конкурентните предимства
на общината. Всеки от приоритетите е свързан със съответна стратегическа цел и
представлява по-краткосрочна и по-конкретна цел, която води до постигането на пообщата стратегическата цел.
Между визията, стратегическите цели, приоритетите на ПИРО и конкретните
мерки и дейности има добре изразена връзка, така че изпълнението на мерките и
дейностите естествено ще доведат до реализация на стратегическия документ през
периода 2021-2027 г.
В Плана за интегрирано развитие на община Медковец 2021 – 2027 г са включени
3 стратегически цели и 4 основни приоритета, както следва:
Стратегически цели:
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Стратегическа цел I: Развитие на конкурентоспособна местна икономика, чрез
ефективно използване на ресурсите и привличане на инвестиции в селското стопанство,
преработващата промишленост, туризма и съпътстващи дейности и услуги за
намаляване на безработицата и повишаване на доходите.
Стратегическа цел II: Балансирано териториално развитие, чрез комплексно
подобряване състоянието на техническата и социална инфраструктура и жизнената
среда, съхраняване и опазване на природното богатство и културно-историческо
наследство.
Стратегическа цел III: Развитие на човешките ресурси, подобряване качеството
и стандарта на живот, насърчаване на образованието и социалното включване.
На посочените стратегически цели съответстват следните основни приоритети
на ПИРО, насочени към потенциала за развитие на община Медковец:
Приоритет 1: Икономическо развитие на общината, насърчаване на
предприемачеството,
инвестициите и иновациите в секторите на общинската
икономика, с приоритет - селско стопанство, преработваща промишленост, туризъм и
съпътстващи дейности и услуги.
Приоритет 2: Развитие на инфраструктурата, опазване на околната среда,
природното богатство и културно-историческото наследство.
Приоритет 3: Преодоляване на демографската криза, подобряване качеството на
живот и жизнената среда, повишаване на заетостта, доходите и задържане на младите
хора в общината.
Приоритет 4: Подобряване на качеството и достъпа до административни,
образователни, здравни, социални и културни услуги.
Към Приоритет 1 са включени 19 мерки; към Приоритет 2 – 36 мерки; към
Приоритет 3 – 34 мерки; към Приоритет 4 – 24 мерки.
Формулираните мерки и дейности към отделните приоритети са логически
обвързани с идентифицираните в аналитичната част на Плана за интегрирано развитие
на община Медковец 2021 – 2027 г. проблеми и нужди на целевата територия. По този
начин с реализацията на ПИРО ще се постигне желаното положително въздействие в
социално-икономическото развитие на общината и ще се подобри текущото й
състояние.
В общото структуриране на стратегическата част на разработения План за
интегрирано развитие на община Медковец 2021 – 2027 г. не се наблюдават
повторения или застъпване на части от целите, приоритетите и мерките.
В плановия документ е включена Програма за реализация на ПИРО (Приложение
№ 1), включваща индикативен бюджет и източници на финансиране, както следва:
Републикански бюджет, Общински бюджет, средства от Европейските фондове,
Национални програми, частни инвестиции и други привлечени средства.
Предвидените действия и индикатори за наблюдение и оценка на ПИРО отговарят
на изискванията, заложени в Методическите указания за разработване и прилагане на
планове за интегрирано развитие на община (ПИРО) за периода 2021-2027 г. на
Министерството на регионалното развитие и благоустройството от м. март 2020 г.
Прилагането на принципа на партньорство и осигуряване на информация и
публичност между Общинската администрация, бизнеса, неправителствените
организации и други заинтересовани лица е реализирано при разработването на
плановия документ, чрез проведени анкети, допитвания, интервюта, работа във фокус
групи и обществени обсъждания.
Изводът, който се налага е, че Планът за интегрирано развитие на община
Медковец 2021 – 2027 г. е добре структуриран, съдържателен и отговаря на всички
131

План за интегрирано развитие на община Медковец, област Монтана 2021 – 2027 г.

нормативни изисквания за разработването на този вид планови и стратегически
документи.
ІІ. Вътрешна и външна съгласуваност
1. Съответствие между анализа на социално-икономическото развитие и SWOT
анализа
Анализът на силните и слабите страни, на възможностите и заплахите е
достатъчно подробен и задълбочен и е разработен по основни сектори на социоикономическата система на общината – стопански сектор, човешки ресурси,
инфраструктурно развитие и опазване на околната среда. Такава детайлизация на
SWOT-анализа позволява реалистично формулиране на визията и приоритетите на
ПИРО, както и по-голяма конкретизация на отделните мерки и дейности в него.
Наличието на едни и същи силни страни в SWOT – анализа на различните
стопански сектори е индикатор за това, че общината през новия планов период трябва
да се стреми да се възползва максимално от тези силни страни, за постигане на т.нар.
мултипликационен ефект, който е в основата на интегрирания подход в регионалното и
пространствено планиране. Това означава още, че общината приоритетно трябва да
насочва ограничените си ресурси именно в посока засилване на силните страни, както и
към преодоляване на слабите страни, разкрити чрез секторните SWOT – анализи,
особено ако е открита повторяемост на тези слаби страни в тях.
SWOT- анализът е изпълнен в съответствие със стандартната методология, според
която силните и слабите страни са резултат от влиянието на вътрешни фактори, а
възможностите и заплахите - на външни фактори. В ПИРО успешно са изведени
силните и слабите страни, възможностите и заплахите, въз основа на резултатите от
анализа на социално-икономическата среда, който е пълен и задълбочен.
Изведените водещи силни страни в SWOT- анализа на стопанския сектор са
свързани с развитието на селското стопанство, преработващата промишленост,
алтернативния туризъм и свързаните с тях подотрасли и дейности в общинската
икономика. Това ще са и лостовете, които трябва максимално да се използват в
плановия период 2021-2027 г.
Водещите проблеми на общината, посочени в квадранта „Слаби страни“ на
SWOT- анализа, за отстраняването на които трябва да се работи много методично, са: «
Ниска конкурентоспособност и ниска добавена стойност на структуроопределящите
отрасли », «Обезлюдяване на малките населени места» «Незадоволителна
образователно-квалификационна структура на заетите лица», , „Ниски доходи на
голяма част от населението“, „Влошена демографска характеристика“ , „Липса на
крупни инвеститори“, и др.
Основните възможности за развитие на община Медковец, обобщени в SWOTанализа на стопанския сектор, са: «Диверсификация на икономиката на общината»,
«Използване на финансовите инструменти на ЕС за решаване на проблемите, свързани
с модернизация на производството и повишаване конкурентоспособността на местната
икономика», «Развитие на културно-исторически, селски, познавателен, приключенски
и еко туризъм», „Провеждане на насърчителна държавна политика по отношение на
МСП и земеделието“, и др.
Изведени са и следните потенциални заплахи за бъдещето на общината, както
следва:
1. Икономически упадък, увеличаване на безработицата, нисък жизнен стандарт;
2. Задълбочаване на демографските проблеми, миграция и застаряване на
населението;
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3. Увеличаваща се зависимост на общинския бюджет от централната власт
поради липса на собствени приходи;
4. Слаба и недостатъчно активна намеса на държавата за подпомагане на селското
стопанство;
5. Силна външна конкуренция и фалиране на дребните селскостопански
производители;
6. По-висока субсидирана подкрепа за земеделие в съседни страни;
7. Липса на достатъчно инвестиции от страна на производителите;
8. Риск от природни бедствия и лоши климатични условия;
9. Непокриване на ветеринарно-санитарните изисквания за производство на
животновъдна продукция.
Изведените водещи силни страни в SWOT- анализа на сектор „Човешки
ресурси“, са:
1. Добре функционираща образователна система;
2. Наличие на свободна и евтина работна ръка;
3. Наличие на междуетнически диалог;
4. Развита социална инфраструктура и социални дейности;
5. Развита инфраструктура и традиции в областта на културата, младежките
дейности и спорта.
Водещите проблеми на общината, посочени в квадранта „Слаби страни“ на
SWOT- анализа, са: „Трайно негативни демографски тенденции“, „Неефективни
политики за задържане на младите хора в общината“, „Ниско образователно равнище
на населението и отсъствие на квалифицирани човешки ресурси“, „Увеличаване на дела
на безработните и зависимите от социална подкрепа“.
Основните възможности за развитие на община Медковец, обобщени в SWOTанализа на човешките ресурси са сериозен потенциал за растеж, ако бъдат използвани.
Сред тях водещо място имат: „Достъп до европейско финансиране на проекти и
програми за развитие на човешките ресурси“, „Оптимизиране на образователната
система спрямо потребностите на пазара на труда“, „Участие в програми за обучение на
работното място, програми за професионално обучение“, „Подобряване на
образователното равнище на малцинствата и социално-слабите“ и „Интензивно
развитие на местния административен капацитет и потенциал“.
В резултат на секторния SWOT- анализ, са изведени следните потенциални
заплахи за бъдещето на общината, свързани с развитието на човешкия фактор:
1. Задълбочаване на демографските проблеми;
2. Увеличаване на безработицата, нисък жизнен стандарт;
3. Обезлюдяване, икономически, социален и културен упадък на селата в
общината;
4. Маргинализация и социално изключване на малцинствените групи;
5. Нарастващо отчуждаване между публичните институции и гражданите,
политическа апатия и неразвито гражданско съзнание.
Изведените водещи силни страни в SWOT- анализа на сектор „Развитие на
инфраструктурата и опазване на околната среда“, са: „Добро състояние на
атмосферния въздух, почвите и повърхностните води“, „Изградена техническа и
социална инфраструктура“, „Осигуреност с питейна вода на населението», „Съхранена
разнообразна природа, наличие на защитени територии и биоразнообразие“ „Добра
транспортна свързаност между общинския център и съставните села“, и др.
Водещите проблеми на общината, посочени в квадранта „Слаби страни“ на
SWOT- анализа, са: „Занемарено благоустройство в селата на общината“,
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„Незадоволително състояние на инфраструктурата на здравеопазването в селата“,
Незадоволително състояние на пътната мрежа“, „Липса на канализация в селата на
общината“, „ Недостатъчни грижи за зелената система и озеленяването в селищата на
общината“.
Основните възможности за развитие на община Медковец, обобщени в SWOTанализа на сектор „Развитие на инфраструктурата и опазване на околната среда, са: “
Използване на финансовите инструменти на ЕС за развитие на производства с нисък
риск от замърсяване на околната среда“, “Въвеждане на съвременни технологии,
позволяващи реализацията на мерки за енергийна ефективност“, „Повишаване на
инвестиционната активност за
използване на алтернативни енергоизточници“,
„Интегриране със съседни общини за изпълнение на съвместни проекти, свързани с
опазване на околната среда“, и др.
В резултат на секторния SWOT- анализ, са изведени следните потенциални
заплахи за бъдещето на общината, свързани с развитието на инфраструктурата и
опазването на околната среда:
1. Промяна в националната политика за финансиране на инфраструктурата, която
да лиши общината до достъп до финансов ресурс;
2. Пренебрегване на грижите към природното и културно-историческо
наследство, благоустройството и инфраструктурните мрежи поради липса на
достатъчно ресурси за поддържането им;
3. Намаляване на субсидиите и целевите трансфери от централния бюджет за
общината;
4. Риск от засушаване и възникване на ерозионни процеси;
5. Нарушаване структурата на ландшафта и развитие на производства и дейности
с висок риск за околната среда;
6. Ниска култура по отношение на природоползването и природоопазването.
Дефинираните цели в стратегическата част на Плана за интегрирано развитие на
община Медковец 2021-2027 г. са насочени към намаляване на слабите страни и
преодоляване на заплахите. Те имат за цел развитие и оползотворяване на наличния
потенциал и възможностите, които предоставя средата.
Целите са определени в съответствие с “Методически указания за разработване
и прилагане на планове за интегрирано развитие на община (ПИРО) за периода 20212027 г.“ на Министерството на регионалното развитие и благоустройството от м. март
2020 г., като е приложена комбинацията от метода на еквивалентността и метода на
конверсията.
Целите и приоритетите са съгласувани от гледна точка на спецификата на
района, възможностите за интегрирано развитие и връзката на общината със съседните
територии извън административните й граници, с потенциал да влияят върху
развитието на населените места и териториите в рамките на общината. Планирани са
действия за развитие на потенциала и специфичните конкурентни предимства на
общината за преодоляване на наличните дефицити, в съответствие с извършения анализ
на силните и слабите страни, възможностите и заплахите.
2. Съответствие между идентифицираните проблеми в аналитичната част и
предвидените цели, приоритети и мерки в стратегическата част на ПИРО
Ситуационният анализ на общината е структуриран тематично в дванадесет
параграфа, включени в Част I. Териториален обхват и анализ на икономическото,
социалното и екологичното състояние, нуждите и потенциалите за развитие на община
Медковец.
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В параграф Обща характеристика на общината
е направен анализ на
местоположението и географските особености на община Медковец, на природноресурсния потенциал - релеф, почви, климат, води и полезни изкопаеми, защитени
зони, защитени територии и биоразнообразие. Местоположението на общината е
анализирано от гледна точка на предимствата и ограниченията за развитие.
Структурата на природния комплекс е разгледана достатъчно подробно, като са
описани релефа, климата, почвите и водните ресурси.
В анализа е намерила място оценката на компонентите на природната среда,
защитените територии и техните най-важни характеристики. Сравнителните природогеографски предимства на общината и тяхното ефективно използване и усвояване са от
важно значение за устойчивото и балансирано развитие на територията.
В параграфа Селищна система и урбанизация е направена характеристика на
селищната система и на урбанистичната структура на общината и са представени
общите характеристики на населените места извън общинския център, синтезирани на
базата на анкетно проучване, допитване и доклади на кметовете в селата.
В общата характеристика на общината е включен анализ на етническия състав на
населението и на историческата обвързаност на общината с други територии.
В параграфа Състояние на местната икономика, е направен анализ на
състоянието на водещите отрасли - селско стопанство, преработваща промишленост,
търговия и услуги, транспорт, туризъм.
Направена е оценка на състоянието инвестициите и инвестиционната политика на
общината през предходния планов период 2014 – 2020 г.
В параграфа Развитие на социалната сфера и човешките ресурси е направена
демографска характеристика на общината, на пазара на труда, заетостта и
безработицата.
Динамиката и структурата на човешките ресурси са представени чрез анализа на
основни демографски фактори като брой население, разпределение по населени места,
възрастова структура, образователно равнище, естествен прираст, механичен прираст,
безработица и трудова заетост, благосъстояние и жилищна политика. Направените
изводи отразяват правилно демографската ситуация в общината и са свързани с
продължаващите процеси на депопулация на общинската територия, влошена
възрастова, образователна и професионална структура на населението и наличието на
все още над средното за страната равнище на безработица. Тези изводи са от особена
важност за демографската рамка на реализация на ПИРО.
Отчетени са факторите, повлияващи икономиката на общината, произтичащи от
членството на България в ЕС. Икономиката на общината е показана в нейното развитие
и структура. Направена е обща характеристика на общинската икономика и са изведени
основните тенденции в развитието.
Подробният икономически анализ по отделни сектори описва последователно
структурата и тенденциите в развитието на селското стопанство, преработващата
промишленост, търговията и услугите, туризма. Анализът на всеки отделен сектор
изяснява мястото на сектора в развитието на общината, посочени са характерните
тенденции и проблеми на съответния отрасъл.
Извършен е секторен анализ на образованието - образователна структура и
образователна инфраструктура; на здравното обслужване, на социалната
инфраструктура и социални услуги и на спорта в общината.
В третата част на ситуационния анализ на ПИРО е анализирано
инфраструктурното развитие, свързаност и достъпност на територията, в следните
направления: транспортна инфраструктура - пътна мрежа, транспортна мрежа и
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транспортно обслужване; водоснабдяване; енергийна инфраструктура и енергийна
ефективност. Оценено е екологичното състояние и рисковете за околната среда и
населението на общината от антропогенната дейност на хората и обективните природни
фактори. Приведени са подробни данни, подкрепящи направените изводи. Изводите,
изведени на база анализа, подчертават отсъствието на вредни за околната среда
процеси, липсата в района на сериозни промишлени източници на замърсяване на
околната среда. Това, заедно с благоприятните климатични условия, е фактор за
развитие на
земеделие и животновъдство, както и на интегриран културноисторически, селски, еко туризъм, ловен туризъм и др.
Отделено е внимание на административния капацитет на общинската
администрация за реализация на Плана за интегрирано развитие на общината за
периода 2021 – 2027 г.
В аналитичната част на ПИРО е направен анализ на културно-историческото
наследство в общината, и е акцентувано на анализа на елементите на културното
наследство в общинския център.
В аналитичната част на ПИРО е анализирана още връзката на общината със
съседните територии извън административните й граници, с потенциал да влияят върху
развитието на населените места и териториите в рамките на общината.
За целите на стратегическата част на ПИРО, е извършен SWOT-анализ, който е
разработен по основни сектори на социо-икономическата система на общината –
стопански сектор, човешки ресурси, инфраструктурно развитие и опазване на околната
среда. Такава детайлизация на SWOT-анализа позволява по-реалистичното
формулиране на визията и приоритетите на ПИРО, както и по- голямата конкретизация
на отделните мерки и дейности. В края на аналитичната част на ПИРО са изследвани
взаимовръзките на анализа с резултатите от проведения хоризонтален социалноикономически анализ на районите на национално ниво от Националния център за
териториално развитие.
В така представения ситуационен анализ са обхванати основните статистически
данни, моментното състояние и главните тенденции в развитието на всеки един от
анализираните сектори. Направени са важни изводи, които са отправни точки за
извършването на SWOT- анализа и формулирането на приоритетите за развитие.
Планирани са действия за развитие на потенциала и конкурентните предимства на
общината за преодоляване на посочените дефекти, въз основа на анализа на силните и
слабите страни, възможностите и заплахите.
Стратегическата част на ПИРО е в съответствие с аналитичната и между двете
има тясна и ясно изразена връзка и зависимост. Предвидените цели, приоритети и
мерки в стратегическата част на ПИРО са насочени към решаване на проблемите и
задоволяване на идентифицираните в анализа нужди на целевата територия и нейното
население. В дългосрочен аспект изпълнението на ПИРО трябва да доведе до
икономическо съживяване на общината, намаляване на безработицата, ръст на
доходите и жизнения стандарт, преодоляване на демографската криза, подобряване на
инфраструктурата и др. положителни въздействия.
2.3. Външна съгласуваност с принципите и целите на европейската и
националната регионални политики и с документите от по-високо ниво
Планът за интегрирано развитие на община Медковец 2021 – 2027 г. е разработен
съгласно изискванията на Закона за регионално развитие / в сила от 31.08.2008 г., посл.
изм. и доп. ДВ. бр.21 от 13 март 2020 г./ и Правилника за неговото приложение,
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съгласно които той е неразделна част от системата документи за стратегическо
планиране на регионалното и пространственото развитие.
Оценката на съответствието установява наличие на логическа съгласуваност на
предложените цели, приоритети и мерки/дейности и висока степен на обвързаност с
основните цели и приоритети на разработените стратегически документи на
национално ниво, попадащи във времевия хоризонт на ПИРО, като: Националната
концепция за пространствено развитие 2013 – 2025 г. (актуализация 2019 г.),
Националната стратегия за регионално развитие на Република България за периода
2012-2022 г., и Интегрираната териториална стратегия за развитие на Северозападен
регион на планиране за периода 2021 – 2027 г. Освен това, Планът изцяло е съобразен
със специфичните условия, ред и изисквания за прилагане на нормативните документи,
свързани с местното самоуправление, териториалното устройство, опазването на
околната среда, кадастъра и имотния регистър за територията на общината.
Планът за интегрирано развитие на община Медковец е разработен и в
съответствие с целите на кохезионната политика на ЕС за периода 2021-2027 г. и с
изискването този документ да допринася в максимална степен за постигането на цел 5
на кохезионната политика: „Европа по-близо до гражданите чрез насърчаване на
устойчивото и интегрирано развитие на градските, селските и крайбрежните райони и
на местните инициативи“.
Планът за интегрирано развитие на община Медковец за периода 2021 – 2027 г. е
разработен също в съответствие с Методическите указания за разработване и
прилагане на планове за интегрирано развитие на община (ПИРО) за периода 2021-2027
г. на Министерството на регионалното развитие и благоустройството от м. март 2020
г., определящи унифицирани процедури за изработване, оценка, одобряване и
прилагане на плановете за интегрирано развитие на община.
Планът за интегрирано развитие на община Медковец 2021-2027 г. има характер
на отворен документ, който може да се развива, усъвършенства и актуализира в
съответствие с динамично променящите се условия.
Реализирането на разработените в Плана за интегрирано развитие на община
Медковец 2021-2027 г стратегически цели ще доведе до:
- Подобряване на бизнес средата и насърчаване на икономическия растеж –
привличане на инвестиции, намаляване на безработицата, по-висока заетост, доходи и
жизнен стандарт;
- Развитие на конкурентноспособна местна икономика;
- Съхраняване на демографския потенциал и осигуряване на необходимата среда
за развитие на човешките ресурси в общината;
- Развитие на инфраструктурата като фактор за стабилизиране на икономическите
и социалните процеси в населените места на общината;
- Подобряване на средата на обитаване – по-добра вътрешна свързаност между
населените места в общината, подобрена инфраструктура, достъпни здравни, социални
и образователни услуги, запазване и утвърждаване на природното богатство и
културно-историческото наследство;
- Повишаване ролята на местната власт за ускоряване развитието на общината;
- Изграждане на ефективна и прозрачна администрация и финансов мениджмънт в
община Медковец.
В Плана за интегрирано развитие на община Медковец 2021-2027 г. ясно са
очертани възможностите за преодоляване на различията между отделните селища и
предпоставките и условията за оптимизиране на функциите на общинския център,
който ще играе все по-важна роля за повишаване на конкурентоспособността на
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икономиката и устойчивото развитие на общината. Изпълнението на приоритетите,
мерките и дейностите, предвидени в ПИРО ще допринесат за изпълнение на целите на
Националната концепция за пространствено развитие 2013-2025 г.
В Плана за интегрирано развитие на община Медковец 2021-2027 г. е постигната
съгласуваност с принципите и целите на европейската регионална политика, свързани с
конвергенция, регионална конкурентоспособност и заетост и териториално
сътрудничество. При формулирането на целите в стратегическата част на ПИРО са
отчетени особеностите на района за планиране и основните направления на
европейската регионална политика.
По този начин реализацията на Плана за интегрирано развитие на община
Медковец 2021-2027 г. и постигането на неговите стратегически цели директно ще
допринесе за реализацията на
регионалните, национални и европейски цели,
дефинирани в плановите и стратегически документи от по-високо ниво.
3.Оценка на въздействието на Плана за интегрирано развитие на община
Медковец 2021-2027 г. върху процесите на социално-икономическо развитие на
общината
Като цяло, аналитичната част на ПИРО дава относително пълна картина за
текущото състояние на социално-икономическото развитие на община Медковец
към края на 2020 г. Плановият документ е балансиран както по отношение на
обхвата, структурата и съдържанието, така и по отношение на обема и представената
статистическа информация.
Общата оценка на Плана за интегрирано развитие на община Медковец 20212027 г. в частта анализ на социално-икономическото развитие е следната:
 изследвани са главните аспекти на местното развитие;
 откроени са основните приоритети и проблеми, което е позволило обвързването
и обобщаването им в анализа на силните и слабите страни, възможностите и заплахите;
 отразени
са
специфични
области
като
икономическо
развитие,
конкурентоспособност, развитие на човешките ресурси, заетост и безработица;
 не са налични противоречия между текстове в отделните раздели, отразени са
взаимовръзките между отделните сектори;
 представената статистическа информация е актуална, като са използвани данни
на НСИ, Главна дирекция „Грао“, ТСБ – Монтана и данни от други достоверни местни
източници – общинска администрация и др. официални местни институции.
На база на извършения анализ на социално-икономическото състояние на
общината и предвид заложените в Плана за интегрирано развитие на община Медковец
2021-2027 г. индикатори за наблюдение и оценка на изпълнението, може да се направят
съответните изводи за въздействието на документа. Стойностите на ключовите
индикатори позволяват да се сравнят и преценят очакваните социални и икономически
ефекти и въздействия от реализацията на ПИРО.
Ако Планът за интегрирано развитие на община Медковец 2021-2027 г. и
заложените в него мерки и конкретни проекти станат реалност, по безспорен начин
може да се твърди, че както социалните, така също икономическите и екологичните
показатели на община Медковец до края на плановия период (2027 г.) ще регистрират
ръст, доближаващи я до стандартите за устойчиво развиваща се територия, в която на
населението е осигурен по-висок жизнен стандарт и доходи, по-добри обществени
услуги, по-уютна жизнена и околна среда.
Очакваните положителни въздействия върху социално-икономическото развитие
на общината са следните:
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- Икономическо съживяване и растеж, чрез рационално използване на всички
разполагаеми в общината ресурси за селскостопанско производство, преработваща
промишленост, логистика, туризъм и съпътстващи дейности и услуги;
- Преодоляване на демографската криза - увеличаване на раждаемостта,
намаляване емиграцията, повишаване броя на населението, броя на учениците в
училище и броя на децата в детските градини до 2027 г.;
- Намаляване на безработицата, повишаване коефициента на заетост и
коефициента на икономическа активност;
- Постигнато по-високо качество на административни, образователни, здравни и
социални услуги;
- Подобряване инфраструктурата на общината;
- Увеличаване дела на обработваемата земеделска земя;
-Развитие на културата, културните институции и традиции, на спорта и
младежките дейности;
- Повишаване на енергийната ефективност и увеличаване дела на ВЕИ;
- Увеличаване дела на населението с подобрено водоснабдяване и осигурен
широколентов достъп до интернет;
- Ремонтирани пътища, улици, площади и обновен общински сграден фонд;
- Увеличаване на доходите на населението, и др. положителни въздействия.
При определяне на приоритетите за развитие на община Медковец успешно е
постигната връзка с набелязаните стратегически цели, като всеки един от тях
допринася за постигането им и ще окаже определено положително социалноикономическо въздействие върху целевата територия и нейното население.
Идентифицираните основни проблеми, потенциал и предимства в развитието на
община Медковец са позволили да се определят приоритети, които да доведат до едно
балансирано и устойчиво развитие с оптимален ефект през следващите седем години.
Като цяло, формулираните стратегически цели, приоритети, мерки и дейности,
както и финансовата им обвързаност чрез индикативен бюджет позволяват да се
направи извода, че успешното изпълнение на ПИРО ще доведе до значителен
икономически ръст и съществено подобрение на качеството на живот в община
Медковец в края на плановия период. Набелязаните приоритети и мерки, с които
трябва да се постигне визията и стратегическите цели в стратегическата част на ПИРО
са уместни от гледна точка на стимулирането на икономическия и социален живот в
района.
Анализът на социално-икономическото въздействие на Плана за интегрирано
развитие на община Медковец 2021-2027 г. показва, че той може да даде значителен
тласък на икономиката на общината през периода 2021-2027 г. и да доведе до решаване
на важни демографски и социални проблеми в община Медковец.
Очакванията са, че чрез реализацията на заложените мерки и дейности в
дългосрочен период ще се разшири обхвата на местната икономика и усвои потенциала
й за създаване на работни места, генериране на доходи и повишаване на жизнения
стандарт, което да доведе до повишаване на равнището и развитие на човешкия
капитал.
В Плана за интегрирано развитие на община Медковец 2021-2027 г. са отразени
конкретни количествени очаквания по отношение на индикаторите за мониторинг и
това дава възможност да се прецени очакваното социално-икономическо въздействие
на ПИРО и да се установи точно дали то ще оправдае изразходването на планираните
финансови ресурси.
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4. Оценка на финансовите въздействия на Плана за интегрирано развитие на
община Медковец 2021-2027 г.
Предвидените финансови средства за реализация на Плана за интегрирано
развитие на община Медковец 2021-2027 г. са съобразени със социалноикономическото и инфраструктурно развитие на общината, което през новия програмен
период ще се осъществява под комбинираното влияние на две групи фактори стимулиращи и задържащи развитието й. От друга страна, разпределението между
необходимите финансови средства по отделните приоритети е премерено чрез
значимостта и капиталоемкостта на отделните дейности.
Финансовите ресурси за изпълнение на ПИРО са представени в индикативния
бюджет в Приложение № 1. Изразът „Не е приложимо“, както и празните клетки в
индикативния бюджет за някои мерки и дейности означават, че или за тези мерки
индикативен бюджет към момента на разработване на ПИРО не може да бъде
определен, или че изпълнението на тези мерки ще се включи в обхвата на служебните
задължения на общинските служители в Община Медковец. При обоснована
необходимост от допълнително заплащане, както и от други разходи, свързани с тези
мерки, като източник на финансиране ще се използва общинският бюджет или
одобрени разходи по проектите, изпълнявани от общината.
В Програмата за реализация на ПИРО на община Медковец за периода 2021 –
2027: описание на предвидените мерки и дейности (Приложение № 1), финансовите
ресурси са детайлизирани в достатъчна степен по мерки, проекти и дейности, по години
и срокове за реализация и прогнозни източници за финансиране.
В стратегическата част на Плана за интегрирано развитие на община Медковец
2021-2027 г. са посочени основните източници на финансови средства, които условно
могат да се обособят в следните групи – Общинско финансиране, Външно публично
финансиране и Частно финансиране.
Необходимите финансови ресурси по отделни приоритети, и общо за целия
ПИРО, са обобщени в Приложение № 2 – Индикативна финансова таблица, и детайлно
описани в Приложение № 1. В Приложение № 2 е направено аргументираното
уточнение, че поради смесения характер на финансирането по отделни мерки,
определянето на относителния дял на финансовите ресурси по източници на
финансиране ще се извършва текущо, в процеса на реализация на ПИРО в рамките на
плановия период 2021 -2027 г.
Планът за интегрирано развитие на община Медковец 2021-2027 г. предвижда
най-големи инвестиции за реализиране на Приоритет 2 „Развитие на инфраструктурата,
опазване на околната среда, природното богатство и културно-историческото
наследство“.
На второ място по обем на предвидените инвестиции е Приоритет 1
„Икономическо развитие на общината, насърчаване на предприемачеството,
инвестициите и иновациите в секторите на общинската икономика, с приоритет селско стопанство, преработваща промишленост, туризъм и съпътстващи дейности и
услуги”.
На следващо място по обем на предвидените средства е Приоритет 3
„Преодоляване на демографската криза, подобряване качеството на живот и жизнената
среда, повишаване на заетостта, доходите и задържане на младите хора в общината” ,
Приоритет 4 „Подобряване на качеството и достъпа до административни,
образователни, здравни, социални и културни услуги“, е на четвърто място.
За реализация на мерките и дейностите по всички приоритети на ПИРО
основната част от финансовите средства ще бъдат с източник фондове на ЕС и
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Републикански бюджет. От разпределението на публичните разходи в бюджета на
община Медковец по функции е видно, че тя няма финансов капацитет за
самостоятелно финансиране на голямата част от мерките и дейностите в ПИРО.
В бюджета няма възможност и за заделяне на много средства за разработване,
управление, изпълнение и съфинансиране на проекти и дейности от ПИРО.
Трудностите пред общината в голяма степен ще са при осигуряването на собственото
финансиране. Един европейски проект изисква доста голям собствен ресурс да бъде
реализиран, преди средствата по него да бъдат възстановени. Собственият финансов
принос на бенефициентите в повечето случаи е задължителен и ще се движи в различни
граници, според финансиращата програма. Това налага общините да осигуряват
самостоятелно съответния процент от средствата за съфинансиране от други
източници. В тази връзка община Медковец трябва да има готовност за структуриране
на едно сложно финансиране, което да обезпечи реализирането на икономически
рентабилни проекти. Важно е, че в ПИРО се отделя внимание и върху реализиране на
проекти чрез публично-частни партньорства (ПЧП), което е модерен и алтернативен
начин за финансиране. Неговите форми, структуриране и механизми са нормативно
уредени със Закона за концесиите в сила от в сила от 01.01.2018 г.
От гледна точка на ресурсите, Планът за интегрирано развитие на община
Медковец 2021-2027 г. е много голяма финансова програма, годишните разходи по
която в отношение към БВП са доста високи. ПИРО предвижда големи инвестиции в
инфраструктурата и растеж на икономиката на общината, постигане на
конкурентоспособност, намаляване на безработицата и подобряване стандарта на живот
на хората, и по-малки по размер разходи за развитие на социалната сфера, на
човешките ресурси и подобряване на жизнената среда, както и за изграждане на
ефективна и прозрачна администрация в община Медковец.
За изпълнението на Плана за интегрирано развитие на община Медковец 20212027 г. следва да се търсят източници на средства извън общинския бюджет –
Оперативни програми, финансирани от фондовете на ЕС, Програма за развитие на
селските райони, ПУДООС, Програми на българските министерства и други. Като
алтернативи за съфинансиране на проекти могат да се ползват краткосрочни банкови
заеми, целеви субсидии и помощи от държавния бюджет.
5. Оценка за реалистичност приложимост и изпълнимост на Плана за
интегрирано развитие на община Медковец 2021-2027 г.
5.1. Оценка на реалистичността на целите и индикаторите за измерване на
резултатите
Реализацията на ПИРО на община Медковец през плановия период 2021 – 2027
г. е обвързано с постигането на три основни стратегически цели, на които съответстват
4 приоритета.
Заложените приоритети отразяват изчерпателно специфичните конкурентни
предимства на общината за планиране на нейното развитие за периода 2021-2027 г и
водят до постигане на стратегическите цели и реализиране на дългосрочната визия за
развитие на общината.
Като цяло заложените цели в Плана за интегрирано развитие на община
Медковец 2021-2027 г.
са реалистични и изпълними, насочени към решаване
проблемите на целевата територия и нейното население, съобразно наличните ресурси,
потенциал и възможности за привличане на инвестиции.
За измерване на степента на изпълнение и постигане целите на ПИРО е
изградена добре структурирана система от индикатори.
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Системата от индикатори за наблюдение и оценка на изпълнението на Плана за
интегрирано за развитие на община Медковец 2021 – 2027 г. има за крайна цел да
повиши ефективността и ефикасността на използваните материални, финансови и
човешки ресурси за постигане на желаните резултати и въздействие.
Избраните индикатори за наблюдение и оценка на изпълнението на Плана за
интегрирано развитие на община Медковец 2021 – 2027 г. отговарят на изискванията на
“ Методическите указания за разработване и прилагане на планове за интегрирано
развитие на община (ПИРО) за периода 2021-2027 г. на Министерството на
регионалното развитие и благоустройството от м. март 2020 г., а също така отразяват и
спецификата на района.
Избраните индикатори са:

Конкретни – ясни са за разбиране и лесни за събиране и обобщаване на
информацията;

Измерими - за тях съществуват методи и инструменти за измерване на
стойностите им, налични са и в случай на нужда може да бъде агрегирана достатъчно
информация и количествени данни;

Достъпни - има информационно осигуряване от надеждни източници с
необходимата периодичност и качество и са достъпни на приемлива цена;

Адекватни - обосновани и подходящи по отношение на целите и
приоритетите за развитие;

Обвързани са с времето - на базата на периодична информация,
позволяват сравнения между базови, междинни и целеви стойности в процеса на
наблюдение на напредъка и постигането на целите.
При разработването и прилагането на системата от индикатори за наблюдение и
оценка на изпълнението на ПИРО са взети предвид общите индикатори в областта на
регионалната политика и за постигане на растеж и заетост чрез структурната помощ на
ЕС през периода 2021-2027 г., както и Списъка на общите индикатори, съгласно
проектите на Регламенти на ЕС за периода 2021-2027 г.
Системата от индикатори за наблюдение на изпълнението на ПИРО, въз основа на
събраната обективна информация и данни, отчита напредъка и степента на постигане
на целите и приоритетите за развитие на общината по физически и финансови
характеристики.
За целите на Плана за интегрирано развитие на община Медковец 2021 – 2027 г.
са използвани два вида индикатори: за продукт и за резултат.
Избраните индикатори за продукт се отнасят до наблюдението и оценката на
изпълнението на определените приоритети и мерки за развитие на общината.
Дефинираните индикатори са количествено измерими и осигуряват обективност по
отношение на оценките и изводите за конкретните постижения при реализацията на
мерките и постигнатото пряко въздействие в съответната област.
Избраните индикатори за резултат ще отчитат изпълнението на стратегическите
цели и имат значение за цялостната оценка на ефективността на избраната стратегия и
политика за устойчиво интегрирано местно развитие за съответния период. Степента на
въздействие ще се отчита с количествено и/или качествено измерими индикатори, а в
някои случаи – с качествени оценки относно достигнатата степен в социалното,
икономическото и инфраструктурното развитие на общината и приноса на това
развитие за общото развитие на региона.
Наличието на добре подбрани индикатори позволява да се изгради ефективна
система за наблюдение на изпълнението на Плана за интегрирано развитие на община
Медковец 2021 – 2027 г. Те са конкретни, ясно формулирани, добре подбрани, лесно
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измерими. Заложените целеви стойности за всеки индикатор са адекватни на
ситуацията и възможностите за развитие на общината, което от своя страна е гаранция
за реалистичност и приложимост на ПИРО.
5.2. Оценка на реда и начина за наблюдение, оценка, прилагане принципа на
партньорство и публичност
Механизмите за оценка и наблюдение на изпълнението на Плана за
интегрирано развитие на община Медковец 2021 – 2027 г се позовават на
действащите нормативни документи, методически указания и добри практики от
предишния програмен период 2014-2020 г.
В стратегическата част на Плана за интегрирано развитие на община Медковец
2021 – 2027 г са уточнени основните компоненти на системата за наблюдение и оценка
на ПИРО и нейните основни задачи. Системата за наблюдение включва предмета на
наблюдението, участниците в този процес, източниците на информация, реда и начина
за наблюдение, оценка, и прилагане принципа на партньорство и публичност.
Предмет на наблюдение на Плана за интегрирано развитие на община Медковец
2021 – 2027 г. е изпълнението на целите и приоритетите, заложени в ПИРО.
Основни участници в процесите на наблюдение, оценка и актуализация на Плана
са Общинският съвет на Община Медковец, Кмета на общината, специализираните
дирекции в местната администрация, различните институции, осигуряващи
необходимата информация и заинтересованите страни – представители на областната
администрация, неправителствения сектор, частния сектор, образователните и
културни институции, професионалните общности, заедно с отделните жители на
общината. Кметовете и кметските наместници в останалите села също са част от
системата за наблюдение, оценка и актуализация на ПИРО. Те наблюдават
осъществяването на общите дела на общинското развитие в рамките на селищата и
осигуряват информация за състоянието и тенденциите в развитието на техните
землища.
В документа, на базата на нормативните изисквания, залегнали в Закона за
регионалното развитие и Правилника за неговото прилагане, изчерпателно са
описани ролята и отговорностите на Общинския съвет и на Кмета на общината по
отношение управлението на ПИРО, в т.ч. по отношение на реда и начина за
наблюдение, оценка, прилагане принципа на партньорство и публичност.
Източниците на информация за наблюдение и оценка на регионалното развитие
са определени в Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие.
Наблюдението, оценката и актуализацията на Плана за интегрирано за развитие на
община Медковец 2021 – 2027 г се осъществява на основата на данни на НСИ, ИСУН,
ЕВРОСТАТ, Агенция по заетостта към МТСП, АПИ, Дирекция регионална служба по
заетостта - Монтана, Бюро по труда- с. Медковец, информационния портал за
европейските фондове в България, данни от отделни фирми и лични стопанства в
общината, както и на основата на данни от други надеждни национални, регионални и
местни източници на информация. При извършването на специфични тематични
наблюдения и оценки ще се включат и резултати от анкетни проучвания за мнението и
настроенията на населението, живеещо в общината.
Обвързването на изброените звена в единна система за взаимодействие позволява
всеобхватно наблюдение на ПИРО и точна оценка на неговия прогрес и на
ограничаващите го фактори.
За изпълнението на Плана за интегрирано развитие на община Медковец 2021 –
2027 г. се извършват междинна и последваща оценка. Оценката предоставя
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информация за ефективността от провежданата общинска политика. Тя осигурява на
управлението механизми за контрол чрез информация за разходите и за резултатите,
подпомага съответните органи на местното самоуправление да преценят въздействието
от изпълнението на ПИРО, да го подобрят, като го преосмислят от гледна точка на
заложените цели и приоритети и възможностите за тяхното реализиране. Чрез оценката
се изяснява и ефектът от планираните дейности, тя може да подобри също така и
прозрачността в процеса на прилагане на ПИРО и да насърчи повишаването на
отговорността на местната власт пред широката общественост.
Резултатите от наблюдението на Плана за интегрирано развитие на община
Медковец 2021 – 2027 г се обобщават в изготвени редовни Годишни доклади, които
съдържат информация за: общите условия за изпълнение на ПИРО и в частност промените в социално-икономическите условия и политиките за развитие на
национално, регионално и местно ниво; постигнатия напредък по изпълнението на
целите и приоритетите на ПИРО въз основа на индикаторите за наблюдение;
действията, предприети от местната власт с цел осигуряване на ефективност и
ефикасност при изпълнението на Плана за интегрирано развитие на община Медковец
2021 – 2027 г; заключения и предложения за подобряване на резултатите от
наблюдението.
Годишните доклади за наблюдението на изпълнението на ПИРО осигуряват
информация за изготвяне на междинната и последващата оценка.
Положителен момент при формулиране на механизмите за изпълнение на
Плана за интегрирано развитие на община Медковец 2021 – 2027 г е
препоръчителното създаване на специална експертна група за наблюдение и
оценка на изпълнението на ПИРО.
Механизмът за прилагане на принципа на партньорство и осигуряване на
информация и публичност може да се разгледа в следните аспекти:
 В процеса на изготвянето на Плана за интегрирано развитие на община
Медковец 2021 – 2027 г
Планът за интегрирано развитие на община Медковец 2021 – 2027 г е разработен
чрез прилагане на принципа на партньорство, който включва и информиране на всички
заинтересовани страни. Дадена е възможност за изразяване на мнения и представяне на
предложения чрез формални и неформални работни срещи с по-тесен кръг участници,
осъществяване на широко консултиране чрез организиране на обществено обсъждане, в
т.ч. и чрез интернет, участие във формални структури за планиране със състав, основан
на принципа на партньорството – местна власт, социални и икономически партньори,
гражданско общество и др. Обменът на мнения и информация е осъществен и чрез
провеждане на анкети, фокус-групи, допитвания и справки с широк кръг участници.
Проведени са консултации и предварителна съгласуваност с ангажиране и
активно участие на представители на заинтересованите страни.
 По време на изпълнението на Плана за интегрирано развитие на община
Медковец 2021 – 2027 г.
В процеса на изпълнение на ПИРО основните инструменти за осигуряване на
информация и публичност са годишните доклади и междинната оценка, както и
последващата оценка след края на периода на действие на ПИРО. Те ще бъдат
изготвeни и обсъдени при спазване и изпълнение на основните форми на
взаимодействие за осъществяване на партньорства и осигуряване на публичност:
информиране, консултиране и съгласуваност, и с активно участие на всички
заинтересувани страни. Ще се публикуват на страницата на Община Медковец в
интернет.
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В рамките на всеки проект, предвиден за изпълнение до 2027 г. ще бъдат
предвидени мерки и адекватни действия за информиране и публичност, в т.ч.
периодични информационни кампании сред целевите групи.
Поддържането на изградените вече ефективни партньорства ще даде
възможност в процеса на изпълнение да се постигне по-голяма икономическа
целесъобразност и да се укрепи потенциала за разкриване на нови пътища към
привличането на инвестиции и допълнителни финансови средства.
Участието на партньорите на всички нива на подготовка, съгласуване,
обсъждане и контрол на изпълнението гарантира прозрачност, компетентност,
ефективност и реалистичност на Плана за интегрирано развитие на община Медковец
2021 – 2027 г. Чрез тях той се обогатява както с друга гледна точка, освен тази на
местната власт, така и с инструментите на гражданското общество, които се основават
на прякото участие на гражданите и техните организации в местното самоуправление.
Осигуряването на необходимата и своевременна информация и публичност на
процеса на разработване, актуализиране, съгласуване и изпълнение на ПИРО се
осъществява от Кмета на община Медковец и Общинския съвет в съответствие с
техните компетенции. В процеса на наблюдение на изпълнението на Плана за
интегрирано развитие на Община Медковец 2021 – 2027 г следва да се осигурява
участието на граждани, физически и юридически лица, като се спазва принципа за
партньорство, публичност и прозрачност.
Предизвикателството, което е на дневен ред пред общинското ръководство и
общинската администрация е да бъдат осъществени необходимите стъпки за
непрекъснатото информиране и въвличане на социално-икономическите партньори и
заинтересованите страни в ефективното изпълнение, наблюдението и оценката на
ПИРО.
Информираността на гражданите и обществената подкрепа са от особено
значение за успешното реализиране на Плана за интегрирано развитие на община
Медковец 2021 – 2027 г и за осигуряването на интегрирано устойчиво местно развитие.
Заключение
Общото заключение от Предварителната оценка на Плана за интегрирано
развитие на Община Медковец 2021 – 2027 г е, че документът е разработен в
съответствие с нормативната база и по-конкретно - Закона за регионалното развитие,
Правилника за неговото прилагане и Методическите указания за разработване и
прилагане на планове за интегрирано развитие на община (ПИРО) за периода 20212027 г. на Министерството на регионалното развитие и благоустройството от м. март
2020 г.
Документът отговаря на националната политика в областта на регионалното
развитие и съответства на Европейската регионална политика.
Общите цели на Плана за интегрирано развитие на община Медковец 2021 –
2027 г са насочени към постигане на висок и устойчив икономически растеж, висок
жизнен стандарт, устойчиво и балансирано развитие при съхраняване на природната и
развитие на селищната среда. Като цяло целите на ПИРО са оправдани предвид
реалните условия; връзките между избраните приоритети и цели са кохерентни и добре
развити.
От гледна точка на ресурсите, Планът за интегрирано развитие на община
Медковец 2021 – 2027 г. е ресурсоемък и максимално напрегнат, но като цяло е
реалистичен и изпълним. Бюджетните ресурси на община Медковец са ограничени и е
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необходимо ежегодно да се прави преглед на мерките и дейностите, включени в ПИРО
и да се преоценява тяхната приоритетност и възможности за реализация.
Индикаторите като цяло са адекватни и измерими, като дават възможност за повсеобхватна и задълбочена оценка на изпълнението, макар да са свързани със
събирането на голям обем информация за изпълнението.
Планът за интегрирано развитие на община Медковец 2021-2027 г. има характер
на отворен документ, който може да се развива, усъвършенства и актуализира в
съответствие с динамично променящите се условия.
На разработения План за интегрирано развитие на община Медковец 2021 –
2027 г. основателно може да се даде висока оценка. Той може да бъде реално работещ
инструмент, позволяващ на общинското ръководство да взема оптимални управленски
решения, които да са в унисон с формулираната визия на общината: „Община
Медковец – община, преодоляла същественото социално-икономическо изоставане
и демографските проблеми, с интегрирано развитие на местната икономика, на
техническата и на социалната инфраструктура, с добри икономически, социални
и екологични условия в населените места, с оптимална среда за развитие на
бизнеса и за пълноценна реализация на човешкия фактор“.
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Приложение № 1
ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПИРО НА ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ ЗА ПЕРИОДА 2021 – 2027 : ОПИСАНИЕ НА
ПРЕДВИДЕНИТЕ МЕРКИ И ДЕЙНОСТИ
П
Р
И
О
Р
И
Т
Е
Т

Територия/зона
за прилагане на
интегриран
подход
(зона на
въздействие)19

Индикативен
бюджет
(лв)

Източник на
финансиране

Срок
за изпълнение

АдминистраМ
тивна
Я
ДейструкР
ност/
тура
К
Про(звено в
А
ектКратко описание
общинана
та), отгоидея18
ворно
за реализация на
мярката
Първи основен приоритет: Икономическо развитие на общината, насърчаване на предприемачеството, инвестициите и иновациите в
секторите на общинската икономика, с приоритет - селско стопанство, преработваща промишленост, туризъм и съпътстващи дейности
и услуги
1
2
3
4
5
6
7
8
9
I.
1.1.
Създаване на нови и разрастване на съществуващите
фирми в сферата на селското стопанство, преработващата
промишленост, търговията, услугите и туризма
I.
1.1.1.
Създаване на нови фирми в сферата на селското
Цялата
Не е
Бизнес
постоянен Общ.адмистопанство, преработващата промишленост, търговията,
територия прилонистрация
20
услугите и туризма
жимо

Мярката и дейността съвпадат, когато мярката включва само 1 дейност. Различни дейности и проектни идеи се посочват само в случай на комплексни мерки, които се
осъществяват чрез повече от 1 дейност
19
Посочва се дали съответната мярка ще се осъществява само на територията на определена зона за прилагане на интегриран подход (зона за въздействие), в друга
територия извън зоните или на цялата територия на общината. В случай, че мярката ще се реализира в приоритетна зона за прилагане на интегриран подход (зона за
въздействие) се посочва само наименование/номер на зоната
20
Изразът „Не е приложимо“, както и празните клетки означават, че или за тези мерки индикативен бюджет към момента на разработване на ПИРО не може да бъде
определен, или че изпълнението на тези мерки ще се включи в обхвата на служебните задължения на общинските служители в Община Медковец. При обоснована
18
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I.

1.1.2.

Разрастване и модернизация на съществуващите фирми в
сферата на селското стопанство, преработващата
промишленост, търговията, услугите и туризма
Разработване на програма за привличане на нови
инвестиции за развитие на икономиката на общината

Цялата
територия
Цялата
територия

I.

1.2.

I.

1.3.

Съдействие на бизнеса за поддържане и създаване на нови
работни места

Цялата
територия

I.

1.4.

Цялата
територия

I.

1.5.

I.

1.6.

I.

1.7.

Изготвяне и разпространение на информационни
материали, ориентирани към потенциални инвеститори,
промотиращи общината и възможностите за инвестиции
Насърчаване на предприемачите за развитие на иновативни
предприятия в структуроопределящите отрасли на
местната икономика
Провеждане на регулярни срещи на ръководството на
общината с представители на бизнеса при изготвяне на
инвестиционните програми
Насърчаване стартирането на неселскостопански дейности
в селата на общината

I.

1.8.

Цялата
територия

I.

1.9.

Предоставяне на пасища, мери и ливади от общинския
поземлен фонд за насърчаване създаването на
животновъдни ферми
Подобряване на научно-техническото, информационното и
пазарното обслужване на местните селскостопански
производители
Организиране, съвместно с Областна дирекция по
безопасност на храните - Монтана на информационна
кампания за въвеждане и сертифициране по НАССР на

I.

1.9.1.

Цялата
територия
Цялата
територия
Цялата
територия

Цялата
територия

Не е
приложимо
Не е
приложимо
Не е
приложимо
1 000
Не е
приложимо
Не е
приложимо
Не е
приложимо
Не е
приложимо

500

Бизнес

постоянен

Общ.администрация

Общ.
бюджет

постоянен

Общ.администрация

Общ.
бюджет

постоянен

Общ.администрация

Общ.
бюджет
Проект
Общ.
бюджет

2021-2027

Общ.администрация

постоянен

Общ.администрация

Общ.
бюджет

2021-2027

Общ.администрация

Бизнес
Общ.
бюджет
Общ.
бюджет

постоянен

Общ.администрация

2021 2023

Общ.администрация

Проект
Общ.бю
джет

2021-2027

Общ.администрация
ОДБХ

необходимост от допълнително заплащане , както и от други разходи, свързани с тези мерки, като източник на финансиране ще се използва общинският бюджет или одобрени
разходи по проектите, изпълнявани от общината.
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I.

1.9.2.

I.

1.9.3.

животновъдните ферми в общината
Организиране, съвместно с ОДБХ - Монтана на
информационна кампания за внедряване на стандарти за
качество и изисквания за хуманно отглеждане на
животните
Осигуряване на необходимите пазарни площи за
реализация на земеделската продукция

Цялата
територия

500

Проект
Общ.бю
джет

2021-2027

Общ.администрация
ОДБХ

Цялата
територия

5 000

2021-2027

Общ.администрация

Съдействие на фермерите за провеждане на обучения за
стимулиране на биологичното земеделие и за разширяване
на площите, предназначени за биологично земеделие
Идентифициране на подходящи общински сгради и терени
за стопанска дейност, с възможности за продаване,
отстъпване на право на строеж, даване под наем или
концесия, както и предоставяне за безвъзмездно ползване
Съдействие на общината за развитие на рибовъдство и
риболовен туризъм в язовирите на общината

Цялата
територия

Не е
приложимо
Не е
приложимо

Проект
Общ.
бюджет
Проект

2021-2027

Общ.администрация

Общ.
бюджет

2021-2027

Общ.администрация

Проект
Бизнес

2022 2027

Общ.администрация

Създаване на рекламни материали за историческите и
културни забележителности и туристическите обекти в
общината
Участие на общината с проекти по Оперативни програми
и Проекти

Цялата
територия

Проект
Общ.
бюджет
Общ.
бюджет

постоянен

Общ.администрация

постоянен

Общ.администрация

Не е
приложимо

Проекти постоянен
Общ.
бюджет

Общ.администрация

I.

1.10.

I.

1.11.

I.

1.12.

I.

1.13.

I.

1.14.

I.

1.15.

Развитие на сътрудничеството, икономическите и културни
връзки с други общини в страната и чужбина

I.

1.16.

I.

1.17.
1.17.1

Цялата
територия
Цялата
територия

Не е
приложимо
2 000
Не е
приложимо

Организиране на културни събития за популяризиране на
алтернативен туризъм на територията на общината

Цялата
територия
и други
общини
Цялата
територия
и извън
нея
Цялата
територия

5 000

Проекти постоянен
Общ.
бюджет

Общ.администрация

Развитие на туристическата инфраструктура в общината
Изграждане на екопътеки

Цялата

4 000

Проекти постоянен

Общ.адми-
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територия

Общ.
бюджет

нистрация

1.17.2.

Подобряване достъпа до историческите, културни и
природни забележителности в общината

Цялата
територия

4 000

Проекти постоянен
Общ.
бюджет

Общ.администрация

1.17.3.

Разширяване на легловата база на туризма в общината

Цялата
територия

Не е
приложимо

Частен
постоянен
бизнес
Проекти

Общ.администрация

Обособяване на зона за прилагане на интегриран подход –

Зона за
прилагане
на интегриран
подход

40 000 000

Проекти 2023-2027
Привл.
и следв.
средства
Общ.
бюджет
I.
1.19.
Обособяване на зона за прилагане на интегриран подход
Зона за
48 000 000 Проекти 2023-2027
„Културно-исторически, етнографски и християнски
прилагане
Привл.
и следв.
комплекс – с. Медковец“
на интесредгриран
ства
подход
Общ.
бюджет
Втори основен приоритет: Развитие на инфраструктурата, опазване на околната среда, природното богатство и
историческото наследство
I.

1.18.

„Централната част на село Расово - зона с
преобладаващ социален характер“

II.

2.1.

Съдействие от страна на Общината при ремонта и
поддръжката на пътищата от републиканска пътна мрежа
на територията на община Медковец

Цялата
територия

Не е
приложимо

Проект

постоянен

II.

2.2.

Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици и
принадлежностите към тях в селищата на общината

Цялата
територия

19 500 000

Проект
Общ.
бюджет

2021-2027
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Общ.администрация

Общ.администрация

културноОбщ.администрация
Заинтересо
вани институции
Общ.администрация
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II.

2.3.

Рехабилитация на уличното осветление в селищата на
община Медковец

Цялата
територия

2 500 000

II.

2.4.

II.

2.5.

II.

2.6.

II.

2.7.

II.

2.8.

Повишаване енергийната ефективност на обществени
сгради
Въвеждане на ВЕИ в обекти на общинската
инфраструктура
Реконструкция на част от водоснабдителните системи в
селата на общината
Ремонт и обновяване на площади в населените места в
общината
Осигуряване на висококачествен широколентов достъп до
всички населени места в общината

Цялата
територия
Цялата
територия
Цялата
територия
Цялата
територия
Цялата
територия

II.

2.9.

Цялата
територия

II.

2.10.

Рехабилитация, ремонт и обновяване на обществени
зелени площи-паркове, градини и детски площадки в
населените места в община Медковец
Извършване на основни и текущи ремонти на училищата и
детските градини

Цялата
територия

2 000 000

II.

2.11.

Ремонт и обновяване на здравни служби и медицински
кабинети

Цялата
територия

100 000

II.

2.12.

Рехабилитация на съществуващи и изграждане на нови Цялата
спортни площадки за фитнес на открито в община територия
Медковец

100 000

II.

2.13.

Ремонт на язовирите общинска собственост

Цялата
територия

5 000 000

II.

2.14.

Почистване на речните корита и дерета в населените места
на община Медковец

Цялата
територия

5 000 000
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2021-2027

Общ.администрация

2 500 000

Проект
Общ.
бюджет
Проект

2021-2027

2 000 000

Проект

2021-2027

6 500 000

Проект

2021-2026

1 800 000

Проект

2022-2025

Не е
приложимо
600 000

Проект

2021-2026

Общ.администрация
Общ.администрация
Общ.администрация
Общ.администрация
Общ.администрация

Проект
Общ.
бюджет
Проект
Общ.
бюджет
Общ.
бюджет
Проект
Проект
Общ.
бюджет

2021-2025

Общ.администрация

постоянен

Общ.администрация

2022 2024

Общ.администрация

2021 2026

Общ.администрация

Общ.
2021 бюджет 2025
Проект
Привл.с постоянен
редства
Проекти
Общ.

Общ.администрация
Общ.администрация
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II.

2.15.

Почистване на нерегламентирани сметища в покрайнините
на селищата в общината

Цялата
територия

1 500 000

II.

2.16.

Ремонт и обновяване на сгради на кметства в общината

Цялата
територия

45 000

II.

2.17.

Дообзавеждане на читалища в общината

II.

2.18.

Ремонт и оборудване на помещенията и сградите на
пенсионерските клубове в община Медковец

Цялата
територия

67 000

II.

2.19.

Изграждане на обредни домове в гробищните паркове на
територията на община Медковец

Цялата
територия

60 000

II.

2.20.

Поддръжка и реставриране на паметници на културата Цялата
и забележителности свързани с историята на община територия
Медковец

30 000

II.

2.21.

Цялата
територия

230 000

II.

2.22.

Надграждане на системата за видеонаблюдение на
територията на общината и осигуряване свързаността й с
РУ на МВР – гр. Лом
Реконструкция, ремонт и оборудване/обзавеждане и
поддръжка на съществуващата спортна инфраструктура в
селата на общината

Цялата
територия

200 000

II.

2.23.

Финансова подкрепа на общината за поддържане в
добро състояние на църковните храмове

Цялата
територия

II.

2.24.

Ремонт на общинска сграда с. Медковец

II.

2.25.

Ремонт на общинска сграда – II- ри корпус с. Медковец

с.
Медковец
с.

Общ.администрация

Проект
Общ.
бюджет
Проект
Общ.
бюджет
Проект
Общ.
бюджет
Общ.
бюджет
Проект
Проект
Общ.
бюджет
Проект
Общ.
бюджет
Проект

2021 2026

Общ.администрация

2022 2026

Общ.администрация

2021 2024

Общ.администрация

2023 2027

Общ.администрация

2022 2026

Общ.администрация

2021 2025

Общ.администрация

2022 2026

Общ.администрация

62 000

Проект
Общ.
бюджет

постоянен

4 500

Капит.
прогр.
Капит.

2021

Църковно
настоятелство
Общ.администрация
Общ.администрация
Общ.адми-

35 000
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бюджет
Проекти постоянен
Общ.
бюджет

47 500

2021
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II.

2.26.

Ремонт на общинска сграда - I -ви корпус с. Медковец

II.

2.27.

II.

2.28.

Ремонт на покривна конструкция на общинска сграда с.
Пишурка
Ремонт на здравен кабинет с. Аспарухово

II.

2.29.

Медковец
с.
Медковец
с.
Пишурка
с. Аспарухово

II.

2.30.

Основен ремонт и промяна на предназначението на втори
етаж на общинска сграда с. Расово в общински център за
временно настаняване на социално слаби лица
Основен ремонт на сграда-лечебница с. Медковец

II.

2.31.

Ремонт на автоспирка с. Аспарухово

II.

2.32.

II.

2.33.

Ремонт на преходен участък на ул. Васил Левски с.
Аспарухово
Ремонт на общинска сграда младежки клуб с. Аспарухово

II.

2.34.

II.

2.35.

II.

2.36.

Ремонт и благоустрояване на гробищен парк с.
Медковец
Доставка и монтаж на отоплителен котел в ОУ „Отец
Паисий“ – с. Медковец
Изграждане на пречиствателни модули за отпадни
води от смесен тип и доизграждане, реконструкция и
рехабилитация на водоснабдителна мрежас.Медковец“

15 000
12 000
5 000
70 000

с. Расово
с.
Медковец
с. Аспарухово
с. Аспарухово
с. Аспарухово

8 500
3 000
3 000
10 500

с.
10 000
Медковец
с.
14 049
Медковец
с.
25 805902
Медковец

прогр.
Капит.
прогр.
Капит.
прогр.
Капит.
прогр.
Капит.
прогр.
Капит.
прогр.
Капит.
прогр.
Капит.
прогр.
Капит.
прогр.
Капит.
прогр.
Капит.
прогр.
Проект

2021
2021
2021
2021

2021
2021
2021
2021
2021
2021
2027

нистрация
Общ.администрация
Общ.администрация
Общ.администрация
Общ.администрация
Общ.администрация
Общ.администрация
Общ.администрация
Общ.администрация
Общ.администрация
Общ.администрация
Общ.администрация

Трети основен приоритет: Преодоляване на демографската криза, подобряване качеството на живот и жизнената среда, повишаване на
заетостта, доходите и задържане на младите хора в общината
III.

3.1.

Участие на общината в програми, насочени към
осигуряване на заетост на продължително безработни лица

Цялата
територия

III.

3.2.

Съдействие на Бюрото по труда за организиране на

Цялата
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Не е
приложимо
Не е

Проект
Общ.
бюджет
Проект

2021-2027

Общ.администрация

2021-2027

Общ.адми-
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обучителни курсове за квалификация и преквалификация
на безработни лица и лица в неравностойно положение
Съдействие на бизнеса за осигуряване на адаптирани
работни места за нуждите на хора с увреждания

територия
Цялата
територия

приложимо
Не е
приложимо
Не е
приложимо
Не е
приложимо
Не е
приложимо
Не е
приложимо
Не е
приложимо
20 000

III.

3.3.

III.

3.4.

Насърчаване на работодателите за наемане на работа на
младежи до 29 години

Цялата
територия

III.

3.5.

Разработване и провеждане на активни политики за
интеграция на етническите общности

Цялата
територия

III.

3.6.

Цялата
територия

III.

3.7.

Разработване и провеждане на активни политики за
обхващане на всички деца в детските градини на
общината
Разработване на политики за подобряване на социалния
статус на рисковите групи

III.

3.8.

Подпомагане на социално слаби граждани

Цялата
територия

III.

3.9.

Изграждане на детски площадки и кътове за отдих и игри
на открито в населените места

Цялата
територия

III.

3.10.

Цялата
територия

20 000

III.

3.11.

Адаптиране на съществуващите детски площадки и
спортни съоръжения в детските градини и училищата към
изискванията за безопасност и функционалност
Благоустрояване на централната част и на паркови
територии в населените места

Цялата
територия

1 000 000

III.

3.12.

Разработване на общинска стратегия за развитието на
спорта

Цялата
територия

III.

3.13.

Поддържане и модернизация на съществуващите спортни
бази на територията на общината

Цялата
територия

Не е
приложимо
680 000

Цялата
територия
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Общ.
бюджет
Проект
Общ.
бюджет
Общ.
бюджет

нистрация
2021-2027

Общ.администрация

постоянен

Общ.администрация

Проект
Общ.
бюджет
Общ.
бюджет

постоянен

Общ.администрация

постоянен

Общ.администрация

Проект
Общ.
бюджет
Общ.
бюджет

постоянен

Общ.администрация

постоянен

Общ.администрация

Проект
Общ.
бюджет
Проект
Общ.
бюджет
Проект
Общ.
бюджет
Общ.
бюджет

постоянен

Общ.администрация

постоянен

Общ.администрация

постоянен

Общ.администрация

постоянен

Общ.администрация

Проект
Общ.

постоянен

Общ.администрация
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III.

3.14.

Кандидатстване по европейски програми за развитие на
спорта в общината

Цялата
територия

III.

3.15.

Разширяване дейността на спортните клубове с деца и
юноши

Цялата
територия

III.

3.16.

Осигуряване на целогодишен достъп до спортни
съоръжения за масов спорт и игра на децата и младежите

Цялата
територия

III.

3.17.

Финансово подпомагане развитието на масов детско –
юношески спорт и участието в турнири

Цялата
територия

III.

3.18.

Финансиране на спортни прояви на територията на
общината

Цялата
територия

15 000

III.

3.19.

Разработване на дългосрочни програми за развитие на
основните културни институции в общината

Цялата
територия

Не е
приложимо

III.

3.20.

Стимулиране дейността на читалищата в населенитe места
на общината
Ежегодна оценка на потребностите на читалищата по
обективни критерии

Цялата
територия

Не е
приложимо

3.20.1.
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Не е
приложимо
Не е
приложимо

Не е
приложимо
143 000

бюджет
Общ.
бюджет

постоянен

Общ.администрация

Проект
Общ.
Бюджет

постоянен

Общ.
бюджет

постоянен

Общ.администрация,
Заинтересо
вани
институции
Общ.администрация,

Общ.
бюджет
/проект
Спонсори
Общ.
бюджет
/проект
Спонсори
Общ.
бюджет

постоянен

Общ.администрация,

постоянен

Общ.администрация,

постоянен

Общ.администрация
Заинтересо
вани
институции

Общ.
бюджет

постоянен

Общ.администрация
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3.20.2.

Включване на читалищата в проекти за подобряване на
тяхната ефективност и материално-техническа база

Цялата
територия

Не е
приложимо
Не е
приложимо

Общ.
бюджет

постоянен

Общ.администрация

Национална
програма
Общ.
бюджет
Проекти
Общ.
бюджет
Общ.
бюджет
Църк.
настоят.
Общ.
бюджет

постоянен

Общ.администрация

2021-2027

Общ.администрация
Общ.администрация

III.

3.21.

Участие на общината в НП „Помощ за пенсиониране“

Цялата
територия

III.

3.22.
3.23.

Цялата
територия
Цялата
територия

140 000

III.

Поддържане в добър вид на гробищните паркове и оброци
на територията на общината
Поддръжка на общинската дълготрайна декоративна
растителност

III.

3.24.

Съвместно с църковното настоятелство разкриване на
неделни училища за възпитание в християнски
ценности

Цялата
територия

Не е
приложимо

III.

3.25.

Разработване съвместно с ветеринарните власти на
Общинска програма за контрол върху кучешката
популация на територията на общината

Цялата
територия

Не е
приложимо

III.

3.26.

Осъществяване на контрол при изпълнението на
дезинсекции, дератизации и дезакаризации в общината

Цялата
територия

Не е
приложимо

Общ.
бюджет

постоянен

III.

3.27.

Изготвяне на планове за управление на Защитените
местности в общината

Цялата
територия

Не е
приложимо

Общ.
бюджет

2021-2022
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16 000

постоянен
постоянен

Общ.администрация

постоянен

Общ.администрация
Заинтересо
вани
институции
Общ.администрация
Заинтересо
вани
институции
Общ.администрация
Заинтересо
вани
институции
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III.

3.28.

Поощряване на граждански инициативи за опазване на
природата

Цялата
територия

Не е
приложимо

Общ.
бюджет
проект

постоянен

Общ.администрация

III.

3.29.

Провеждане на информационни кампании във всички
населени места за подобряване екологичната култура на
населението

Цялата
територия

Не е
приложимо

Общ.
бюджет
проект

постоянен

Общ.администрация

III.

3.30.

Приемане на годишни програми за ограничаване на
рисковете от бедствия и аварии

Цялата
територия

Общ.
бюджет

постоянен

Общ.администрация

III.

3.31.

Съдействие на Бюрото по труда при организиране на Цялата
обучения за стартиране и управление на собствен бизнес
територия

Общ.администрация

3.32.

Изпълнение на дейности по Проект „Топъл обяд в
условията на пандемия от Ковид – 19“

Проект
Общ.
бюджет
Проект

постоянен

III.

Не е
приложимо
Не е
приложимо
Не е
приложимо
350 000

2021-2022

Общ.администрация

Не е
приложимо
Не е
прило-

Общ.
бюджет
проект
Общ.
бюджет

Цялата
територия
Цялата
територия

Проект
2022-2025 Общ.адмиОбщ.
нистрация
бюджет
III. 3.34.
Цялата
75 000
Общ.
2023-2027 Общ.адмиФинансова подкрепа на общината за самодейна
територия
бюджет
нистрация
театрална трупа – читалище с. Медковец
Проект
Четвърти основен приоритет: Подобряване на качеството и достъпа до административни, образователни, здравни, социални и
културни услуги
III.

3.33.

Въвеждане на система за разделно събиране на
отпадъците

IV.

4.1.

Повишаване капацитета на общинската администрация за
управление, изпълнение, наблюдение и оценка на планови
стратегически документи
Разработване на програми за обучение на общинските
служители, които изпреварващо да посрещат нуждите от
обучение на персонала
Участие в обучителни семинари и специализирани
квалификационни курсове

IV.

4.1.1.

IV.

4.1.2.
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Община
Община

постоянен

Общ.администрация

постоянен

Общ.администрация
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IV.

4.1.3.

Обмен на опит с други общини

Община

IV.

4.1.4.

Въвеждане на добри практики за подобряване работата на
общинската администрация

Община

IV.

4.2.

Повишаване капацитета на общинската администрация за
използване на европейски фондове

Община

IV.

4.3.

Разширяване обхвата на предоставяните услуги на „едно
гише” и електронните административни услуги

Община

IV.

4.4.

Цялата
територия

IV.

4.5.

Повишаване информираността на гражданите за дейността
и резултатите от работата на администрацията чрез пошироко използване на електронните и печатни медии
Включване на гражданите и бизнеса в процеса на
планиране на проектите

IV.
IV.

4.6.

4.6.2.

IV.

4.6.3.

4.7.

проект
Общ.
бюджет
проект
Общ.
бюджет
проект
Общ.
бюджет
проект
Общ.
бюджет
проект
Общ.
бюджет

Не е
приложимо
Не е
приложимо
Не е
приложимо
Не е
приложимо

постоянен

Общ.администрация

постоянен

Общ.администрация

постоянен

Общ.администрация

постоянен

Общ.администрация

постоянен

Общ.администрация

Общ.
бюджет

постоянен

Общ.администрация

Общ.
бюджет
проект
Общ.
бюджет

постоянен

Общ.администрация

2021-2027

Общ.администрация

Общ.
бюджет

постоянен

Общ.администрация

Общ.
бюджет

2021-2027

Общ.администрация
Заинтересовани
институ-

Подобряване на финансовия мениджмънт на общината
Цялата
територия

4.6.1.

IV.

IV.

Цялата
територия

жимо
Не е
приложимо
Не е
приложимо
Не е
приложимо
Не е
приложимо
Не е
приложимо
Не е
приложимо

Подобряване на контрола и гарантиране на прозрачност
при изразходване на публичните средства
Повишаване събираемостта на местните данъци и такси

Цялата
територия

Оптимизиране на системата на заплащане на общинските
служители, съобразена с квалификацията и периодичното
оценяване на резултатите от труда
Разработване, съвместно с училищата в общината на
програма за превенция на ранното отпадане на децата от
училище
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Община
Цялата
територия
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IV.

4.8.

Съдействие на училищата за провеждане на разяснителни
кампании за необходимостта от придобиване на
образователен ценз с оглед бъдеща реализация на
младежите в рамките на общината

Цялата
територия

Не е
приложимо

Общ.
бюджет

2021-2027

IV.

4.9.

Създаване на условия за пълноценно използване на
свободното време на младите хора

Цялата
територия

Не е
приложимо

Общ.
бюджет
проект

2021-2027

IV.

4.10.

Подкрепа от страна на общината за пълноценна интеграция
и социализация на учениците от различните малцинствени
групи

Цялата
територия

Не е
приложимо

Общ.
бюджет
проект

2021-2027

IV.

4.11.

Насърчаване активното участие на младите хора в
превантивни програми и кампании за намаляване на
престъпността, насилието и зависимостите

Цялата
територия

Не е
приложимо

Общ.
бюджет
проект

2021-2027

IV.

4.12.

Разширяване участието на млади хора в дейности,
заложени в Общинския културен календар, Общинския
спортен календар, клубна и читалищна дейност

Цялата
територия

Не е
приложимо

Общ.
бюджет
проект

2021-2027

IV.

4.13.

Осигуряване на облекчен достъп до медицински услуги на
всички жители на общината
Създаване на условия за профилактични прегледи по

Цялата

Не е

Общ.

2021-2027

IV.

4.13.1.
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ции
Общ.администрация
Заинтересовани
институции
Общ.администрация
Заинтересовани
институции
Общ.администрация
Заинтересовани
институции
Общ.администрация
Заинтересовани
институции
Общ.администрация
Заинтересовани
институции
Общ.адми-
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населени места с изнесени центрове

територия

IV.

4.13.2.

Осигуряване на медицински специалисти в здравните
кабинети и в детските градини и училища

Цялата
територия

IV.

4.13.3.

Осигуряване на целодневно медицинско обслужване на
деца и ученици в детските градини и училищата

Цялата
територия

Провеждане на информационни и разяснителни кампании
за повишаване на здравната култура на населението и
превенция на хронични и епидемиологични заболявания
Включване на подрастващите в здравно-профилактични и
образователни програми за подобряване на здравната,
половата и общата култура
Подобряване на качеството и разширяване на услугата
Домашен социален патронаж, в населените места на
общината
Администриране на услугата „Личен асистент”

Цялата
територия

IV.

4.14.

IV.

4.15.

IV.

4.16.

IV.

4.17.

IV.

4.18.

Участие на общината в програми и проекти със социална
насоченост

Цялата
територия

IV.

4.19.

Цялата
територия

IV.

4.20.

Ежегодно подпомагане дейността на културните
институции, чрез финансиране на културния календар на
Община Медковец
Организиране на местни културни празници и инициативи,
свързани с местните обичаи и традиции

IV.

4.21.

Поддържане и обновяване на интернет страницата на
общината

Цялата
територия

IV.

4.22.

Насърчаване дейността на самодейните художествени
състави

Цялата
територия
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Цялата
територия
Цялата
територия
Цялата
територия

Цялата
територия

приложимо
Не е
приложимо
Не е
приложимо
Не е
приложимо
Не е
приложимо
Не е
приложимо
Не е
приложимо
Не е
приложимо
35 000
Не е
приложимо
Не е
приложимо
Не е
прило-

бюджет

нистрация

Общ.
бюджет

2021-2027

Общ.администрация

Общ.
бюджет

2021-2027

Общ.администрация

Общ.
бюджет

2021-2027

Общ.администрация

Общ.
бюджет

2021-2027

Общ.администрация

Общ.
бюджет
Проект
Общ.
бюджет
Проект
Общ.
бюджет

2021-2027

Общ.администрация

2021-2027

Общ.администрация

2021-2027

Общ.администрация

Общ.
бюджет
Проект
Общ.
бюджет
Проект
Общ.
бюджет

2021-2027

Общ.администрация

2021-2027

Общ.администрация

2021-2027

Общ.администрация

Общ.
бюджет

2021-2027

Общ.администрация
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IV.

4.23.

Сключване на договори за партньорство с други общини в
страната и в чужбина

IV.

4.24.

Участие на общината в съвместни културни мероприятия с
партньорски организации в страната и в чужбина
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Цялата
територия
и извън
нея
Цялата
територия
и извън
нея

жимо
Не е
приложимо

Проект
Общ.
бюджет
Проект

Не е
приложимо

Общ.
бюджет
Проект

2021-2027

Общ.администрация

2021-2027

Общ.администрация
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Приложение № 1А

Индикативен списък на важни за общината проекти, включени в Плана за интегрирано
развитие на община Медковец за периода 2021 – 2027 г.
Приоритет

Мярка
Проекти

Проектна
готовност
В процес на
изпълнение

Индикативен
срок на
изпълнение
(месеци)

Общ
индикативен
бюджет на
проектната
идея
(в лв.)

12

4 500

II.

2.24.

Ремонт на общинска сграда с.Медковец

II.

2.25.

Ремонт на общинска сграда-II-ри корпус
с.Медковец

II.

2.26.

Ремонт на общинска сграда-I-ви корпус
с.Медковец

В процес на
изпълнение

12

15 000

II.

2.27.

Ремонт на покривна конструкция на
общинска сграда с. Пишурка

В процес на
изпълнение

12

12 000

II.

2.28.

Ремонт на здравен кабинет с.Аспарухово

В процес на
изпълнение

12

5 000

II.

2.29.

В процес на
изпълнение

12

69 995

II.

2.30.

Основен ремонт и промяна на
предназначението на втори етаж на
общинска сграда с. Расово в общински
център за временно настаняване на
социално слаби лица
Основен ремонт на сграда-лечебница
с.Медковец

В процес на
изпълнение

12

8 500

В процес на
изпълнение

12
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47 500

Допълнителна
информация
Източник на финансиране:
Капиталова програма на
община Медковец 2021
Източник на финансиране:
Капиталова програма на
община Медковец 2021
Източник на финансиране:
Капиталова
програма
на
община Медковец 2021
Източник на финансиране:
Капиталова програма на
община Медковец 2021
Източник на финансиране:
Капиталова програма на
община Медковец 2021
Източник на финансиране:
Капиталова програма на
община Медковец 2021

Източник на финансиране:
Капиталова програма на
община Медковец 2021
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II.

2.31.

Ремонт на автоспирка с. Аспарухово

II.

2.32.

Ремонт на преходен участък на ул.
Васил Левски с. Аспарухово

II.

2.33.

Ремонт на общинска сграда младежки
клуб с. Аспарухово

II.

2.34.

Ремонт и благоустрояване на
гробищен парк с. Медковец

II.

2.35.

Доставка и монтаж на отоплителен
котел

I.

1.16.
1.17.

II.

2.36.

Проект „Подкрепа за развитието на
конкурентноспособни туристически
атракции в трансграничния регион
България-Сърбия“
Проект“ Изграждане на
пречиствателни модули за отпадни
води от смесен тип и доизграждане,
реконструкция и рехабилитация на
водоснабдителна мрежа-с.Медковец“

В процес на
изпълнение

12

3 000

В процес на
изпълнение

12

3 000

В процес на
изпълнение

12

10 500

В процес на
изпълнение

12

10 000

12

14 049

В процес на
изпълнение
Предпроектно
проучване

Проектна
готовност

Предвижда се
проектът да се
реализира през
2023 – 2027 г.

1 200 000

Предвижда се
проектът да се
реализира през
2023 – 2027 г.

25 805 902

Източник на финансиране:
Капиталова програма на
община Медковец 2021
Източник на финансиране:
Капиталова програма на
община Медковец 2021
Източник на финансиране:
Капиталова програма на
община Медковец 2021
Източник на финансиране:
Капиталова програма на
община Медковец 2021
Източник на финансиране:
Капиталова програма на
община Медковец 2021
Източник на финансиране:
Програма INTERREG-ИПП за
Трансгранично
сътрудничество България –
Сърбия 2014-2020г.
Източник на финансиране:
Програма за развитие на
селските райони за периода
2014 – 2020 г.

Общ индикативен бюджет на всички проекти: 27 208 946 лв
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Приложение № 2.

ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА
План за интегрирано развитие на община Медковец за периода 2021-2027 г.
Период
2021 - 2027

1
Приоритет I

Собствени
средства –
Общински
бюджет
2

Отн.
дял
(%)
3

Републикански бюджет

4

Отн.
дял
(%)

Средства
от ЕС

Отн.
дял
(%)

Други
източници

Отн.
дял
(%)

ОБЩО
(лв.)

5

6

7

8

9

10
22 000
(без Зоните за
интегриран
подход в с.
Расово и с.
Медковец)
75 837 951

Приоритет II
Приоритет III

2 459 000

Приоритет IV

35 000

ОБЩО

78 353 951
(без Зоните за
интегриран
подход в с.
Расово и с.
Медковец)

Забележка:
Към момента на съставяне на ПИРО, графи 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 и 9 остават празни, тъй като не могат да бъдат попълнени с точност, поради следното:
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1. В Приложение № 1 - Програма за реализация на ПИРО на община Медковец за периода 2021 – 2027 : описание на предвидените мерки и
дейности, е уточнено, че: „празните клетки означават, че или за тези мерки индикативен бюджет към момента на разработване на
ПИРО не може да бъде определен, или че изпълнението на тези мерки ще се включи в обхвата на служебните задължения на общинските
служители в Община Медковец. При обоснована необходимост от допълнително заплащане , както и от други разходи, свързани с тези
мерки, като източник на финансиране ще се използва общинският бюджет или одобрени разходи по проектите, изпълнявани от
общината“. Следователно за тези мерки и дейности към момента на разработване на ПИРО не са предвидени съответни суми и последните
не участват в графи 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9 и 10 на настоящото Приложение № 2;
2. Почти за всички мерки/ проекти, заложени в ПИРО, се предвижда смесено финансиране – от общинския бюджет, от републиканския
бюджет, от проекти по оперативните програми и от други източници, като предварително не е определен процентът на съучастие.
Следователно, и в настоящото Приложение № 2 не може да се отграничат сумите и относителния дял на собствените средства, на
средствата от републиканския бюджет, на средствата от ЕС и на средствата от други източници;
3. За проектите в готовност за кандидатстване и изпълнение, с които общината ще кандидатства по различни оперативни програми и фондове
през плановия период 2021-2027 г., не е определен индикативен бюджет.
Определянето на точния размер на сумите и относителният им дял за графи 2; 3;4;5;6;7;8 и 9 ще се извършва текущо, в процеса на
реализация на ПИРО в рамките на плановия период 2021 -2027 г.
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Приложение № 3

МАТРИЦА НА ИНДИКАТОРИТЕ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА НА ПЛАНА ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА
ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 г.
Индикатори за продукт
Приоритет,
мярка

Индикатор

Мерна
Единица

Дейност 1.9.1.

Приоритет I.
Създадени нови и разширени съществуващи фирми в сферата на селското стопанство,
преработващата промишленост, търговията, услугите и туризма
Създадени нови фирми
Разширени и модернизирани съществуващи фирми
Разработена програма за привличане на инвестиции
Осъществени инициативи
Изготвени и разпространени видове информационни материали
Брой предприемачи, насърчени за развитие на иновативни предприятия в
структуроопределящите отрасли на местната икономика
Проведени срещи с представители на бизнеса
Осъществени инициативи
Предоставени площи
Подобрено научно-техническо, информационно и пазарно обслужване на местните
селскостопански производители
Организирани информационни кампании

Дейност 1.9.2.

Организирани информационни кампании

Бр.

Дейност 1.9.3.

Увеличени площи

%

Мярка 1.1.
Дейност 1.1.1.
Дейност 1.1.2.
Мярка 1.2.
Мярка 1.3.
Мярка 1.4.
Мярка 1.5.
Мярка 1.6.
Мярка 1.7.
Мярка 1.8.
Мярка 1.9.

Източник на
информация

Период на
отчитане

Целева
стойност 21

Бр.
Бр.
Бр.
Бр.
Бр.
Бр.

Община Медковец
Община Медковец
Община Медковец
Община Медковец
Община Медковец
Община Медковец

5 г.
4 г.
2 г.
1 г.
2 г.
2 г.

7
5
1
х
2
х

Бр.
Бр.
дка

Община Медковец
Община Медковец
ОбС „Земеделие“

2 г.
4 г.
4 г.

3
х
40

Бр.

Община
Медковец,ОДБХ
Община
Медковец,ОДБХ
Община Медковец

3 г.

2

3 г.

3

4 г.

20

Знакът „Х“ в някои от клетките означава, че целева стойност не може да бъде определяна предварително, поради липса на информация за измеренията на
потребностите от съответната мярка през плановия период
21
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Мярка 1.10.
Мярка 1.11.
Мярка 1.12.
Мярка 1.13.
Мярка 1.14.
Мярка 1.15.
Мярка 1.16.
Мярка 1.17.
Дейност 1.17.1.
Дейност 1.17.2.
Дейност 1.17.3.
Мярка 1.18.
Мярка 1.19.

Проведени обучения
Създадена база данни
Осъществени дейности за подкрепа на рибовъдството и риболовния туризъм
Създадени видове рекламни материали
Брой участия
Осъществени инициативи
Брой културни събития
Развита туристическа инфраструктура
Брой екопътеки
Брой обекти с подобрен достъп
Брой места за настаняване
Обособена зона за прилагане на интегриран подход
Обособена зона за прилагане на интегриран подход

Бр.
Бр.
Бр.
Бр.
Бр.
Бр.
Бр.

Община Медковец
Община Медковец
Община Медковец
Община Медковец
Община Медковец
Община Медковец
Община Медковец

4 г.
2 г.
4 г.
4 г.
3 г.
5 г.
3 г.

2
1
х
3
х
х
2

Бр.
Бр.
Бр.
Бр.
Бр.

Община Медковец
Община Медковец
Община Медковец
Община Медковец
Община Медковец

3 г.
2 г.
4 г.
6 г.
6 г.

1
2
х
1
1

Км
Км
Бр.
Бр.
Бр.
Км
Бр.
Бр.
Бр.
Бр.
Бр.
Бр.
Бр.
Бр.
Бр.
Бр.
Бр.

Община Медковец
Община Медковец
Община Медковец
Община Медковец
Община Медковец
Община Медковец
Община Медковец
Община Медковец
Община Медковец
Община Медковец
Община Медковец
Община Медковец
Община Медковец
Община Медковец
Община Медковец
Община Медковец
Община Медковец

5 г.
3 г.
3 г.
4 г.
5 г.
3 г.
5 г.
4 г.
3 г.
3 г.
4 г.
4 г.
3 г.
2 г.
3 г.
3 г.
4 г.

х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х

Приоритет II.
Мярка 2.1.
Мярка 2.2.
Мярка 2.3.
Мярка 2.4.
Мярка 25.
Мярка 2.6.
Мярка 2.7.
Мярка 2.8.
Мярка 2.9.
Мярка 2.10.
Мярка 2.11.
Мярка 2.12.
Мярка 2.13.
Мярка 2.14.
Мярка 2.15.
Мярка 2.16.
Мярка 2.17.

Ремонтирани и поддържани пътища
Реконструирани и рехабилитирани улици
Подменени осветителни тела
Сгради с подобрена енергийна ефективност
Обекти с въведени ВЕИ
Реконструирана водоснабдителна мрежа
Ремонтирани и обновени площади
Населени места с осигурен широколентов достъп
Рехабилитирани, ремонтирани и обновени обществени зелени площи – паркове и др.
Обекти с извършени основни и текущи ремонти
Ремонтирани и обновени обекти
Рехабилитирани и изградени спортни площадки
Ремонтирани язовири
Почистени речни корита и дерета
Почистени нерегламентирани сметища
Ремонтирани сгради
Дообзаведени читалища
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Мярка 2.18.
Мярка 2.19.
Мярка 2.20.
Мярка 2.21.
Мярка 2.22.
Мярка 2.23.
Мярка 2.24.
Мярка 2.25.
Мярка 2.26.
Мярка 2.27.
Мярка 2.28.
Мярка 2.29.
Мярка 2.30.
Мярка 2.31.
Мярка 2.32.
Мярка 2.33.
Мярка 2.34.
Мярка 2.35.
Мярка 2.36.

Ремонтирани клубове
Изградени обредни домове
Реставрирани паметници
Надградена и свързана система
Реконструирани и ремонтирани спортни обекти

Размер на финансовата подкрепа
Ремонтирана сграда
Ремонтирана сграда
Ремонтирана сграда
Ремонтиран покрив
Ремонтиран здравен кабинет
Извършен основен ремонт и променено предназначение на сграда
Извършен основен ремонт
Ремонтирана автоспирка
Ремонтиран преходен участък
Ремонтирана сграда

Ремонтиран и благоустроен гробищен парк
Доставен и монтиран отоплителен котел
Изградени пречиствателни модули и рехабилитирана водопроводна мрежа

Бр.
Бр.
Бр.
Бр.
Бр.
Лв
Бр.
Бр.
Бр.
Бр.
Бр.
Бр.
Бр.
Бр.
Метри
Бр.
Бр
Бр
Бр

Община Медковец
Община Медковец
Община Медковец
Община Медковец
Община Медковец
Община Медковец
Община Медковец
Община Медковец
Община Медковец
Община Медковец
Община Медковец
Община Медковец
Община Медковец
Община Медковец
Община Медковец
Община Медковец
Община Медковец
Община Медковец
Община Медковец

3 г.
4 г.
4 г.
4 г.
4 г.
4 г.
1 г.
1 г.
1 г.
1 г.
1 г.
1 г.
1 г.
1 г.
1 г.
1 г.
1 г.
1 г.
7 г.

х
х
х
1
х
х
1
1
1
1
1
1
1
1
х
1
1
1
х

Бр.
Бр.
Бр.
Бр.
Бр.
Бр.
Бр.
Бр.
Бр.
Бр.

Община Медковец
Бюро по труда
Община Медковец
Община Медковец
Община Медковец
Община Медковец
Община Медковец
Община Медковец
Община Медковец
Община Медковец

3 г.
3 г.
4 г.
4 г.
3 г.
3 г.
5 г.
2 г.
3 г.
2 г.

х
х
х
х
х
х
х
х
х
х

Приоритет III.
Мярка 3.1.
Мярка 3.2.
Мярка 3.3.
Мярка 3.4.
Мярка 3.5.
Мярка 3.6.
Мярка 3.7.
Мярка 3.8.
Мярка 3.9.
Мярка 3.10.

Брой програми
Брой курсове
Брой работни места
Наети младежи
Осъществени инициативи
Брой инициативи
Осъществени инициативи
Брой подпомогнати лица
Изградени детски площадки и кътове за отдих
Адаптирани площадки и съоръжения
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Мярка 3.11.
Мярка 3.12.
Мярка 3.13.
Мярка 3.14.
Мярка 3.15.
Мярка 3.16.
Мярка 3.17.
Мярка 3.18.
Мярка 3.19.
Мярка 3.20.
Дейност 3.20.1.
Дейност 3.20.2.
Мярка 3.21.
Мярка 3.22.
Мярка 3.23.
Мярка 3.24.
Мярка 3.25.
Мярка 3.26.
Мярка 3.27.
Мярка 3.28.
Мярка 3.29.
Мярка 3.30.
Мярка 3.31.
Мярка 3.32.
Мярка 3.33.
Мярка 3.34.

Благоустроени обекти
Разработена стратегия
Поддържани спортни бази
Брой проекти
Осъществени инициативи
Брой обекти с осигурен достъп
Размер на финансовото подпомагане
Размер на финансиране
Разработени програми
Осъществена подкрепа на читалищата
Извършени оценки
Брой проекти
Подкрепени лица
Поддържани гробищни паркове и оброци
Поддържани площи
Разкрити неделни училища
Разработена програма
Осъществени проверки
Изготвени планове
Осъществени инициативи
Осъществени кампании
Брой програми
Осъществени инициативи
Изпълнени дейности
Въведена система
Формирана самодейна трупа

Бр.
Бр.
Бр.
Бр.
Бр.
Бр.
Лв.
Лв.
Бр.

Община Медковец
Община Медковец
Община Медковец
Община Медковец
Община Медковец
Община Медковец
Община Медковец
Община Медковец
Община Медковец

4 г.
2 г.
3 г.
4 г.
3 г.
3 г.
3 г.
3 г.
3 г.

х
1
х
х
х
х
х
х
х

Бр.
Бр.
Бр.
Бр.
Дка
Бр.
Бр.
Бр.
Бр.
Бр.
Бр.
Бр.
Бр.
Бр.
Бр.
Бр.

Община Медковец
Община Медковец
Община Медковец
Община Медковец
Община Медковец
Община Медковец
Община Медковец
Община Медковец
Община Медковец
Община Медковец
Община Медковец
Община Медковец
Община Медковец
Община Медковец
Община Медковец
Община Медковец

1 г.
4 г.
2 г.
2 г.
3 г.
4 г.
4 г.
4 г.
4 г.
3 г.
4 г.
1 г.
4 г.
1 г.
4 г.
4 г.

х
х
х
х
х
х
1
х
х
х
х
х
х
х
1
1

Повишен капацитет на общинската администрация за управление, изпълнение,
наблюдение и оценка на планови стратегически документи
Разработени програми
Бр.
Осъществени семинари и курсове
Бр.

Община Медковец
Община Медковец

4 г.
4 г.

х
х

Приоритет IV.
Мярка 4.1.
Дейност 4.1.1.
Дейност 4.1.2.
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Дейност 4.1.3.
Дейност 4.1.4.
Мярка 4.2.
Мярка 4.3.
Мярка 4.4.
Мярка 4.5.
Мярка 4.6.
Дейност 4.6.1.
Дейност 4.6.2.
Дейност 4.6.3.
Мярка 4.7.
Мярка 4.8.
Мярка 4.9.
Мярка 4.10.
Мярка 4.11.
Мярка 4.12.
Мярка 4.13.
Дейност 4.13.1.
Дейност 4.13.2.
Дейност 4.13.3.
Мярка 4.14.
Мярка 4.15.
Мярка 4.16.
Мярка 4.17.
Мярка 4.18.
Мярка 4.19.
Мярка 4.20.
Мярка 4.21.
Мярка 4.22.
Мярка 4.23.
Мярка 4.24.

Осъществени инициативи
Брой практики
Брой проекти
Брой нови услуги
Брой публикации
Брой проекти
Подобрен финансов мениджмънт на общината
Осъществени инициативи
Повишена събираемост
Осъществени инициативи
Разработена програма
Брой кампании
Осъществени инициативи
Осъществени инициативи
Осъществени инициативи
Осъществени дейности
Осигурен облекчен достъп до медицински услуги на всички жители на общината
Осъществени инициативи
Осигурени обекти
Осигурени обекти
Проведени кампании
Брой програми
Разширен обхват на услугата
Брой лица, ползващи услугата
Реализирани участия
Размер на финансирането
Организирани празници и инициативи
Обогатена интернет-страница
Осъществени инициативи
Сключени договори
Осъществени участия
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Бр.
Бр.
Бр.
Бр.
Бр.
Бр.

Община Медковец
Община Медковец
Община Медковец
Община Медковец
Община Медковец
Община Медковец

4 г.
3 г.
4 г.
5 г.
4 г.
4 г.

х
х
х
х
х
х

Бр.
%
Бр.
Бр.
Бр.
Бр.
Бр.
Бр.
Бр.

Община Медковец
Община Медковец
Община Медковец
Община Медковец
Община Медковец
Община Медковец
Община Медковец
Община Медковец
Община Медковец

5 г.
4 г.
2 г.
2 г.
3 г.
2 г.
3 г.
4 г.
2 г.

х
5
х
1
х
х
х
х
х

Бр.
Бр.
Бр.
Бр.
Бр.
%
Бр.
Бр.
Лв.
Бр.
Бр.
Бр.
Бр.
Бр.

Община Медковец
Община Медковец
Община Медковец
Община Медковец
Община Медковец
Община Медковец
Община Медковец
Община Медковец
Община Медковец
Община Медковец
Община Медковец
Община Медковец
Община Медковец
Община Медковец

2 г.
1 г.
1 г.
4 г.
4 г.
3 г.
3 г.
4 г.
1 г.
3 г.
2 г.
2 г.
5 г.
4 г.

х
х
х
х
х
10
х
х
х
х
1
х
х
х
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Индикатори за резултат
Стратегическа цел
Индикатор
Стратегическа цел 1
Развитие на
конкурентоспособна местна
икономика, чрез ефективно
използване на ресурсите и
привличане на инвестиции в
селското стопанство,
преработващата
промишленост, туризма и
съпътстващи дейности и
услуги за намаляване на
безработицата и повишаване
на доходите

1. Обем на произведената продукция
2. Приходи от дейността
3. Печалба
4. Добавена стойност
5. Разходи за възнаграждения
6. Средна брутна месечна заплата
7. Заети лица22
8. Наети лица23
9. Чуждестранни преки инвестиции
10. Разходи за придобиване на ДМА

Стратегическа цел 2
Балансирано териториално
развитие, чрез комплексно
подобряване състоянието на
техническата и социална
инфраструктура и жизнената
среда, съхраняване и опазване
на природното богатство и
културно-историческо
наследство
Стратегическа цел 3

1.
Увеличаване дължината на
пътищата:
а) в отлично състояние
б) в добро състояние
2.Подновена водопроводна мрежа
3. Осигурен широколентов интернет
4. Съхранена природна среда
5. Развитие на културата, културните
институции и спорта

Развитие на човешките
22

23

1. Подобрено здравеопазване
2. Осигурена заетост на работната сила

Мерна
единица

Източник на
информация

Период
на
отчитане

Хил. лв
Хил. лв
Хил. лв
Хил. лв
Хил. лв
Лева
Брой
Брой
Евро
Хил. лв

НСИ, Общината
НСИ, Общината
НСИ, Общината
НСИ, Общината
НСИ, Общината
НСИ, Общината
НСИ, Общината
НСИ, Общината
НСИ, Общината
НСИ, Общината

1 г.
1 г.
1 г.
1 г.
1 г.
1 г.
1 г.
1 г.
4 г.
2 г.

км
км
км
Бр.селища
Кач.показат.
Кач.показат.

Общината
Общината
Общината
Общината
Общината
Общината

4г
4 г.
4 г.
3 г.
4 г.
3 г.

Кач.показат. Общината
% нараств.
Общината

3 г.
3 г.

Данните се изчисляват в еквивалент на пълна заетост
Данните се изчисляват в еквивалент на пълна заетост
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Базова
стойност

х
х
х

Целева
стойност

14 981
42 757
2 302
6 302

16 479
47 032
2 532
6 932

2298

3 527

х+10%
х+18%
х+20%
5
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ресурси, подобряване
качеството и стандарта на
живот, насърчаване на
образованието и социалното
включване.

3. Развита образователна система
4. Развитие на социалната инфраструктура
и социалните услуги
5. Подобрено качество на
административните услуги
6. Електронно управление
7. Разширяване на партньорството с
бизнеса и организациите на гражданското
общество
8. Интеграция на малцинствените групи

Кач.показат. Общината
Кач.показат. Общината

4г
4 г.

Кач.показат. Общината

4 г.

Кач.показат. Общината

5г

Кач.показат. Общината

4 г.

Кач.показат. Общината

6 г.
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Приложение № 4

Реализирани проекти в община Медковец през периода 2014-2020 г,
фннансирани по различни програми, фондове, национални проекти,
републикански бюджет и др. външни източници на финансиране
№
по
ред

Период на
Обща
изпълнени
стойност лева
е

Проекти

1 „Повишаване квалификацията на служителите в
община Медковец чрез обучения“
2 „Община Медковец – компетентна и

Източник на
средства –
програма,
фонд, бюджет

2014

ОПАК

2015

ОПАК

3 .„Реконструкция на водопроводна мрежа на
444 391.64
с.Сливовик,община Медковец-първи етап.
4
„Почистване, залесяване, озеленяване и
изграждане на зона за отдих в ПИ 230,кв.22 по
9 995.18
плана на с.Медковец“

2016

ПУДООС

2016

ПУДООС

5 “Интегрирани социални услуги за лица в
неравностойно положение на територията на
община Медковец“

483 096.71

2015

ОПРЧР 20142020

9 999.86

2017

ПУДООС

2017

ПУДООС

2017

ПУДООС

2019

ПРСР 20142020 г.

2019

МКВП МС

2019

Фонд
„Социална
закрила“МТСП
ПРСР 20142020 г.

съвременна”

6

„Почистване и изграждане на зона за отдих и
спорт на открито в с.Медковец“

7 „Почистване и залесяване на имот №243013

80705.70
81 073.43

9 999.33

в землището на с.Сливовик“
8 Облагородяване
на
озеленените
9 832.20
площи,превръщането им в зона за отдих и
изграждане на детска площадка в центъра на
с.Расово,обл.Монтана
9 Реконструкция на общински път MON1132 / 3 564 840.01
III - 114 / Сталийска махала - Граница общ.(
Лом - Медковец ) - Аспарухово - Расово / II 81 /"
10 „Аварийно възстановяване коритото на
781 054.11
преливника на язовир „Сливовишко дере“ /
„Дере Сливовик“/
11
22 470.00
Закупуване на оборудване и обзавеждане за
обществена трапезария в с.Расово,община
Медковец
12 „Реконструкция, ремонт и оборудване на 1 888 782.47
сградите и прилежащите пространства на
СУ „Отец Паисий“-с.Медковец
174

2020
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9 999.66

2020

ПУДООС

14 Благоустрояване на улична мрежа в село 1 120 050.97

2020

ПРСР 20142020 г

13 „Почистване,

залесяване, озеленяване и
изграждане на зона за отдих в УПИ I -147
кв.18 по плана на с.Пишурка“
Расово и село Медковец, община Медковец

ОБЩО СРЕДСТВА –8

516 291.27 лева
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Приложение № 4А

Справка за реализираните и в процес на реализация проекти в община
Медковец през 2021 г., финансирани от фондовете на ЕС, национално
финансиране, финансиране със средства от общински и държавен
бюджет
№ по
ред

Обща
стойност
лева

Проекти

1. Ремонт на общинска сграда с.Медковец

2. Ремонт на общинска сграда-IIкорпус

Период на
изпълнение

4 500

2021г.

47 499,31

2021г.

15 000

2021г.

11 999,99

2021г.

5 000

2021г.

69 994,63

2021г.

8 500

2021г.

3 000

2021г.

3 000

2021г.

10 500

2021г.

10 000

2021г.

14 049

2021г.

с.Медковец

3 Ремонт на общинска сграда-Iкорпус
4
5
6

7
8

с.Медковец
Ремонт на покривна конструкция на
общинска сграда с.Пишурка
Ремонт на здравен кабинет с.Аспарухово
Основен ремонт и промяна на
предназначението на втори етаж на
общинска сграда с.Расово в общински
център за временно настаняване на
социално слаби лица
Основен ремонт на сграда-лечебница
с.Медковец
Ремонт на автоспирка с.Аспарухово

Ремонт на преходен участък на ул.Васил
Левски с.Аспарухово
10 Ремонт на общинска сграда младежки клуб
с.Аспарухово
9

11 Ремонт и благоустрояване на гробищен
парк с.Медковец
12 Доставка и монтаж на отоплителен
котел

ОБЩО СРЕДСТВА – 203

042,93 лева
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Източник на
средства –
програма, фонд,
бюджет
Капиталова програма
на община Медковец
Капиталова програма
на община Медковец
Капиталова програма
на община Медковец
Капиталова програма
на община Медковец
Капиталова програма
на община Медковец
Капиталова програма
на община Медковец

Капиталова програма
на община Медковец
Капиталова програма
на община Медковец
Капиталова програма
на община Медковец
Капиталова програма
на община Медковец
Капиталова програма
на община Медковец
Капиталова програма
на община Медковец

