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Въведение в програмния документ
Настоящият План за интегрирано развитие на Община Пордим за периода
2021 – 2027 год. е стратегически планов документ, разработен по реда на Закона
за регионалното развитие и Методически указания на МРРБ за неговото
разработване и приемане от м. март 2020 год. Чрез ex post анализ и оценка на
всички по-рано разработени и приети от общината планови документи,
съвместно с прогнози за урбанистичното и икономическото развитие са
определени Зони за въздействие и Програма за реализация на Плана за
интегрирано развитие на община Пордим.
В документа е включена и качествено нова, като съдържание и
осъществимост общинска Програма за развитие на туризма, в която е отчетено
както богатото културно-историческо наследство на община Пордим, така и
възможността за създаване на регионален туристически продукт с община
Плевен („Плевенска епопея“), община Летница („Крушунски водопади“) и
община Ловеч („Деветашка пещера“). С оглед на стратегическата локация на
общината на картите за пространствено планиране в централна северна България
и връзката при п.в. Летница с АМ „Хемус“ е предложено обособяване на нова
туристическа услуга за къмпингуващи туристи в района на с. Борислав.

С формирането на три Зони за въздействие е покрит целия ареал от
териториални възможности за инвестиции и развитие в Община Пордим.
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Методически рамки и указания за съставяне на плана за интегрирано
развитие на община Пордим
На основание чл. 17, т. 9 от Закона за регионално развитие (ЗРР), изм. и
доп. ДВ. бр.21 от 13 март 2020 г. Министърът на регионалното развитие и
благоустройството утвърждава през м. Март 2020 год. „МЕТОДИЧЕСКИ
УКАЗАНИЯ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ И ПРИЛАГАНЕ НА ПЛАНОВЕ ЗА
ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА (ПИРО) ЗА ПЕРИОДА 2021-2027
г.“. Целта на указанията е да се определи унифицирана процедури за възлагане,
изработване, оценка, одобряване и прилагане на плановете за интегрирано
развитие на община. С оглед на Пътната карта за нов подход в политиката за
регионално развитие, в документа са взети под внимание новите подходи в
прилагането на регионалната политика в страната, в т.ч. и приетите предложения
за промяна в системата от документи за стратегическо планиране на
регионалното и пространственото развитие.
Плановете за интегрирано развитие на общината за периода 2021-2027 г. е
принципно нов планов документ, който съвместява в елементите на общинските
планове за развитие (ОПР) интегрираните планове за градско възстановяване и
развитие (ИПГВР), които действаха за периода 2014-2020 г. Въведени са
изисквания:
 ПИРО да се разработва в съответствие с целите на кохезионната политика
на ЕС за периода 2021-2027 г. и да допринасят в максимална степен към
цел на политиката 5 „Европа по-близо до гражданите чрез насърчаване на
устойчивото и интегрирано развитие на градските, селските и
крайбрежните райони и на местните инициативи“.
 ПИРО да 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 региона за
планиране от ниво 2 и общия устройствен план на общината, като се
разработва за срок от 7 години (съгл. чл.13, ал.1 от ЗРР).
 ПИРО да 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 (съгл. чл.
13, ал.2 ЗРР).
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 ПИРО 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.
В областта на целите и обхвата на ПИРО е определено, че като част от
системата от стратегически документи документа следва да интегрира
регионалното и пространственото развитие и да служи за определяне на
актуалните проблеми, нуждите и потенциалите за развитие на районите,
общините и населените места, които се отчитат при разработването на
инвестиционни
програми
и
финансови
инструменти,
включително
съфинансирани от фондовете на ЕС. В унисон с тях е и планирането и
изпълнението на интегрирани подходи за териториално и градско развитие и на
местни инициативи, допринасящи за постигане на националните цели и
приоритетите за регионално и местно развитие. ПИРО се изработва за цялата
територия на общината, като могат да се определят 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. Разработеният документ за община ПОРДИМ следва
указанията на МРРБ Документът се разработва съгласно следната структура:
Част I. Териториален обхват и анализ на икономическото,
социалното и екологичното състояние, нуждите и потенциалите за
развитие на съответната община;
Част II. Цели и приоритети за развитие на общината за периода
2021-2027;
Част ІІІ. Описание на комуникационната стратегия, на партньорите
и заинтересованите страни и формите на участие в подготовката и
изпълнението на ПИРО при спазване на принципите за партньорство и
осигуряване на информация и публичност;
Част ІV. 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
Част V. Програма за реализация на ПИРО и описание на
интегрирания подход за развитие;
Част VІ. Мерки за ограничаване изменението на климата и мерки за
адаптиране към климатичните промени и за намаляване на риска от
бедствия
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Част VIІ. Необходими действия и индикатори за наблюдение и оценка
на ПИРО;
Част VIII. Предварителна оценка, съгласно условията на чл. 32 от
ЗРР.
При разработването на документа е спазен принципа за приемственост и
съгласуваност с вече разработени и утвърдени стратегически планови
документи, както следва:
 Общински план за развитие на Община Пордим по ЗРР (2013-2020 г.)
 Интегриран план за обновяване на населените места в община Пордим
(разработен в периода 2014-2015 г.)
 Общинската програма за опазване на околната среда в Община Пордим,
приета с решение №77 /26.02.2016 г. на Общински съвет – Пордим.
 Проект за ОУП на община Пордим (2020 год.)
 Програма за управление на Община Пордим (2020-2023 г.), разработена в
съответствие с изискванията на чл. 44, ал. 5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация.
 Хоризонтален социално-икономически анализ на районите на национално
ниво, изготвен от „Национален център за териториално развитие“ ЕАД.
 Националната екологична мрежа НАТУРА 2000.
 Националната концепция за пространствено развитие (НКПР) 2013-2025.
 План за управление на риска от наводнения в Дунавски район за
басейново управление
2016-2021г. приет с РЕШЕНИЕ № 1104 /
29.12.2016 год. на Министерски съвет.
 Национална стратегия за адаптация към изменението на климата и План за
действие.

 Решения на ОбС, данни от НСИ.
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Част I. Териториален обхват и анализ на икономическото, социалното
и екологичното състояние, потребностите и потенциала за развитие на
Община Пордим.
1. Обща характеристика на Община Пордим
1.1. Физикогеографска характеристика на Община Пордим
Географско положение. Община Пордим се намира в Централна
Северна България, в Дунавската равнина, в административна област Плевен
(NUTS 3) и в Северозападен район (NUTS 2). Териториалната и селищна система
на община Пордим се е формирала на основата на природогеографските
дадености и като резултат на дългогодишната човешка дейност, която е
изменяла природната среда и в положителен и в отрицателен аспект. Общата
площ на общината е 238.1 кв. км., което е около 5,5% от територията на област
Плевен (4 333.5 кв. км.) и около 1,2% от територията на Северозападен район (19
070 кв. км.)
Населението на общината към 15.08.2020 г. е 56131 души, съставляващо
1.94% от населението на област Плевен.
 Релеф, ландшафтна характеристика и почви. Община Пордим е
разположена в Централна Северна България, Дунавската равнинно – хълмиста
област. Преобладаващият релеф е равнинно – хълмист. Средната надморска
височина е 183,5 м. Районът се отнася към Дунавската платформена равнина.
Характерно е наличието на хълмове с надморска височина 150-200 м. Релефът е
разчленен хоризонтално. Ерозионният срез в района е пъстър и обхваща
отложенията на неогена. Вертикалните движения на земната кора са 2 – 3
мм./год. Село Згалево е селото с най – висока надморска височина в общината.
Разположено е в неравна местност известна под наименованието Згалевски баир.
На запад от селото се намира най – високата точка на Северна България –
Средния връх /303 м. надморска височина/. Село Тотлебен е населеното място с
най – равнинен релеф в общината.
На територията на общината преобладават следните почвени видове:
карбонатни черноземи, типични черноземи, излужени черноземи, алувиално1

Вж. https://www.grao.bg/tna/t41ob-15-08-2020_1.txt
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ливадни, делувиално-ливадни. В землищата на с. Одърне, с. Борислав, с.
Катерица и с. Згалево се срещат и тъмносиви горски, оподзолени черноземи и
антропогенни почви. Климатичните и почвените условия създават много добра
предпоставка за развитие на земеделието в общината, чрез отглеждане на
различни видове селскостопански култури и породи животни.
 Климат. Общината попада в умерено – континенталната климатична
област. Климатът е сравнително сух. Зимата е особено студена. Средната
температура на въздуха през месец януари е от -4°С до -2°С, през месец юли – от
23-24°С, съобразно надморската височина. Максималните температури достигат
до 38 - 40 °С. Средногодишната температура на въздуха е 11 – 12°С. Броят на
дните със средна температура под нулата за трите зимни месеца е над 30.
Средната относителна влажност на въздуха за месец януари е 80%, за месец юли
до 50% и за месец октомври до 60%. Зимните валежи са предимно от сняг и са от
70% до 90% от общото количество на валежите. Снежната покривка е устойчива
поради ниските температури и обилните снеговалежи. Пролетта е топла, а
лятото изключително горещо, поради равнинния характер на терена. Средните
температури през най – горещия месец се движат между 30 - 35°С. Есенните
студени дни настъпват към средата на месец октомври. Преобладаващите
ветрове са с посока запад. През месец октомври преобладаващите северозападни
ветрове са 40% със средна скорост на вятъра 2 м/сек., а през месец юли са 40%
със средна скорост 1,5 м./сек. Броят на дните със силен вятър са от 22 до 24 бр.
годишно.
За района средногодишната сума на валежите е 578 л./кв.м. Снежната
покривка се образува през периода м. декември – м. март. Общият брой на дните
със снежна покривка е 56. Средната годишна относителна влажност е 73%.
Разглежданият район се отнася към областите с предимно дъждовно
подхранване на реките.
Очаквани промени в климата на общината са свързани с отчетената за
България обща тенденция към затопляне и увеличаване честотата на екстремните
метеорологични явления като засушаване, градушки, проливни валежи и
гръмотевични бури. Предвижданията са за по-бързо повишаване на минималната
температура в сравнение с максималната, което ще намали дебелината на
снежната покривка през зимата, ще се увеличи недостига на вода в почвата.
Всичко това ще доведе до промяна на ареалите на много видове и намаляване на
биоразнообразието.
 Води. Територията на община Пордим е във водосбора на р. Осъм, с
дължина 314 км. и обща водосборна площ 2824 км². Средният годишен отточен
обем за реката е приблизително 400 милиона м³ вода. През пролетното
пълноводие той е 50% от годишния. Оттокът се влияе от валежите, а те са
неравномерно разпределени в течение на годината. Те имат своя максимум през
Възложител: О б щ и н а П о р д и м
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м. юни и мин. през месец февруари. Подземното подхранване на р. Осъм е 20-25%
от общия обем на оттока, дъждовното подхранване е около 45%, а снежното 1520%. За района, средногодишната сума на валежите е 578л/м². Снежната
покривка се образува през периода м. декември – м. март. Общият брой на дните
със снежна покривка е 56. Средната годишна относителна влажност е 73%.
Разглежданият район се отнася към областите с предимно дъждовно
подхранване на реките. На територията на Общината се намира язовир “Каменец” с
национално значение, както и още 23 язовира с местно значение, предназначени за
напояване и риболов, които са със статут на общинска публична собственост. В с.
Вълчитрън има четири микро язовира. В близост до с. Катерица минава река, в горната
част на която е построен микро язовир. Района на с. Тотлебен е богат на извори.

Таблица 1.1.1.
Язовири, общинска публична собственост на територията на община Пордим

№

Наименование

по ред

на язовира

Землище

Площ
/дка/

1.

„Над село“

с. Борислав

41,650

2.

„Под селото“

с. Борислав

17,068

3.

„Долник“

с. Вълчитрън

89,201

4.

„Шосейна варианта“

с. Вълчитрън

101,781

5.

„Камъка“

с.Вълчитрън

29,729

6.

„Бяла вода“

с. Згалево

39,362

7.

„Шаварна“

с. Каменец

26,342

8.

„Шаварна“

с. Каменец

40,177

9.

„Шаварна“

с. Каменец

22,407

10.

„Над село“

с. Катерица

86,253

11.

„Под селото“

с. Катерица

30,165

12.

„Шаварна“

с. Одърне

520,069

13.

„Каменско шосе“

с. Одърне

20,123

14.

„Петрова воденица“

гр. Пордим

20,881

15.

„Садина-2“

гр. Пордим

25,847

16.

„Садина-1“

гр. Пордим

28,832

17.

„Садината“

гр. Пордим

203,735

18.

„Селището“

гр. Пордим

40,102

Възложител: О б щ и н а П о р д и м
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„Дрен“
гр. Пордим

20.

„Альовец“

гр. Пордим

38,121

21.

„Под селото“

с. Тотлебен

234,056

22.

„Над село“

с.Тотлебен

18,459

23.

„Под селото“

с. Тотлебен

31,301

181,296

На територията на община Пордим се намират и две защитени местности:
“Пожара” с площ 0,3 хектара в землището на с. Борислав и “Вълчитрънска гора”
– дъбови гори разположени на площ 25 ха край с. Вълчитрън.
 Горски фонд. Община Пордим спада към лесостепния район на
Средноевропейската ботаникогеографска област. Горският фонд в общината е
минимален и е представен предимно от маломерни горички от Келяв габър,
Акация, Драка, Смрадлика и изкуствено създадени насаждения от Черен бор.
Срещат се и единични представители на Летен дъб, Обикновен горун и др.
Доминанти са овощните: Орех, Кайсия, Череша, Домашна ябълка, Синя слива и
др.
Изводи:
• Добро географско положение и благоприятни природни дадености.
• Подходящ релеф, почви, климат и наличие на води, благоприятстващи
развитието на земеделието.
• Наличие на природни дадености, благоприятстващи развитието на
туризма в община Пордим.
1.2. Демографска характеристика на община Пордим
1.2.1. Население
За анализирания период, броят на населението по постоянен адрес в
общината бележи изразена тенденция към намаление (вж. Фиг. 1.1.1).
Средногодишният абсолютен прираст е отрицателен – т.е. общината обезлюдява
средно с 116 души на година, като най-чувствително е намалението през 2016 г.
и 2017 г – с по 159 човека на година. За анализирания период, средногодишният
темп на изменение на броя на населението е -2.01%, при средно за област Плевен
от -1.54%.

Възложител: О б щ и н а П о р д и м
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Фиг. 1.1.1. Брой на населението, естествения и механичния прираст в
община Пордим към 31.12. за периода 2014 – 2019 г.2
Естественият прираст за всички години от анализирания период е с
отрицателни стойности и средногодишно изменение от -122 човека. Това е
индикация за трайна тенденция на намаляване на населението в общината,
обезлюдяване на по – малките населени места и застаряване на населението в
общината. Една от причините за отрицателния естествен прираст е ниската
раждаемост през последните години, която е свързана с негативното влияние на
редица социални, икономически, демографски и други фактори. Към тях се
отнасят недостатъчната материална осигуреност на семействата и психическата
нагласа за малко деца, снижаването на жизнения стандарт, безработицата и др.
Като положителна тенденция може да се отчете фактът, че
средногодишното изменение на механичния прираст, отразяващ разликата
между броя на заселените и броя на изселените лица във и от община Пордим, е
с положителна средногодишна стойност от 5.67.
Анализът на средногодишното изменение на броя на населението в
съставните населени места на община Пордим за периода 2014-2019 г. показва,
че най-силно се обезлюдяват селата (вж. Фиг. 1.1.2). Средният отрицателен
прираст за общината е -1.67%. При среден отрицателен прираст за град Пордим
от -0.59, в селата то е с чувствително по-високи стойности.

2

Посочените стойности на броя на населението отчита лицата, които живеят постоянно (имат
настоящ адрес) в страната към 31.12. на съответната година и не са отсъствали от нея за период по-дълъг
от 1 година.
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-1,30
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-3,08
-1,10
-2,99

2015
-1,88
-0,59
-2,56
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-2,18
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-7,94
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-0,66

2016
-1,75
-0,64
-5,26
-3,49
-1,86
-0,61
-6,90
-1,35
-4,65

2017
-1,68
-0,46
-2,78
-3,73
-5,11
-2,34
-3,70
0,74
-3,02

2018
-1,97
-1,81
0,71
-2,91
-0,20
-1,64
-7,69
-1,46
-5,02

2019
-1,41
-0,33
-3,55
-2,37
-2,60
-2,82
-4,17
0,00
-3,27

-8,00

Фиг. 1.1.2. Динамика на броя на населението общо и по населени места в
община Пордим към 31.12. за периода 2014 – 2019 г.
Най-висок отрицателен средногодишен прираст се наблюдава в село
Катерица със стойност от -5.58%, следвано от село Тотлебен (- 3.27%), с.
Вълчитрън (-3.04%), с. Борислав (-3.04%), с. Каменец (-2.27) и с. Згалево (-2.17).
С най-нисък отрицателен прираст на населението в община Пордим е с. Одърне
(-0.98%)3.
Коефициентът на възрастова зависимост в община Пордим, средно за
анализирания период, е изключително висок и е в размер на 85.5%, при
стойности от 42.92% за област Плевен. В същото време, като положителна
тенденция трябва да се отчете фактът, че темпът на изменение на коефициента е
с отрицателни стойности – средногодишно с – 0.77%. При стойност от 86.5%
през 2104 г. той намалява с 3.7% през 2019 г. и достига нива от 82.7%, което
показва, че населението в общината застарява относително бавно.
За анализирания период, живородени са 239 деца – средно по 40 на
година. Най-малко – 33 деца, са родени през 2017 г. Най-висока е раждаемостта
3

Динамиката на населението общо и по населени места в община Пордим са изчислени на
основата на данни от Главна дирекция ”ГРАО”.
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през 2014 г., през която са родени 47 деца. За периода 2014 -2019 г. са починали
общо 973 души – средно по 162 човека на година.
1.2.2. Структура на населението на община Пордим
В структурно отношение, населението в община Пордим е с относително
постоянни характеристики при изразена тенденция за намаляване на общия брой
жители (вж. Таблица 1.1.2).
Таблица 1.1.2.
Структура на населението на община Пордим по възраст и пол
за периода 2014 – 2019 г.
Година
2014
2015
2016
2017
2018
2019

В трудоспособна Над трудоспособна Под трудоспособна
възраст
възраст
възраст
общо мъже жени общо мъже жени общо мъже жени
2885 1630 1255 2280 886 1394
798
409
389
2901 1648 1253 2242 870 1372
779
393
386
2837 1608 1229 2170 842 1328
756
385
371
2760 1559 1201 2112 816 1296
732
380
352
2724 1534 1190 2011 763 1248
725
369
356
2724 1519 1205 1944 738 1206
717
359
358

Разделението по пол, средно за периода, е в съотношение 51.01% : 48.99%
в полза на жените. Стойности, относително по-високи от средните, запазващи
превеса на жените, се наблюдават само през 2014 г. – 51.42% : 48.58%.
Съотношението между възрастовите групи, отразено чрез броя на
населението в зависимост от степента на трудоспособност, очертава тенденция
за постепенно застаряване (вж. Фиг. 1.1.3). За анализирания период, при
относителния дял на броя на населението в трудоспособна възраст се наблюдава
плавно повишение – от 48.38% за 2014 г. до 50.58% за 2019 г. Броят на жителите
на общината в трудоспособна възраст за две последователни години – 2017 и
2018 – е непроменен и възлиза на 2724 души. Средният относителен дял на броя
на населението в трудоспособна възраст е 49.73%, при средногодишно
изменение от -1.26%.
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13,38%

13,15%

13,12%

13,06%

13,28%

13,31%

38,24%

37,86%

37,65%

36,83%

36,83%

36,10%

48,38%

48,99%

49,23%

49,25%

49,89%

50,58%

2014
2015
В трудоспособна възраст

2016
2017
2018
2019
Над трудоспособна възраст Под трудоспособна възраст

Източник:НСИ

Фиг. 1.1.3. Разпределение на населението на община Пордим по възраст
Относителният дял на населението над трудоспособна възраст от общия
брой, средно за периода, е 37.39%. Независимо от плавното намаление на броя
на хората в над трудоспособна възраст, особено силно изразено през последните
две години от анализирания период, средногодишния темп на изменение (2.78%) е чувствително по-нисък от този на живеещите в общината в
трудоспособно възраст.
Групата на лицата в нетрудоспособна възраст е с относително постоянни
стойности – средно 13.22% от общия брой.

1.2.3. Гъстота на населението
Степента на усвоеност на територията е в правопропорционална
зависимост от броя на живеещите. Основният показател за оценка – гъстота на
населението, отразяващ броя на постоянните жители на единица от общата
площ на територията, отразява тенденциите в изменението на броя на
населението. Очертана тенденция за намаляване броя на живеещите в община
Пордим лица дава отражение и върху стойностите на показателя, който за
анализирания период очаквано е с намаляващи стойности – от 25.01 жители на
един кв. км през 2014 г. до 22.06 през 2019 г. Средният темп на намаление на
гъстота на населението за анализирания период е отрицателен, със стойност –
2.01%.
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Населението на община Пордим е концентрирано в общинския център, в
който, към 31.12.2019 г., живеят 37.41% от общия брой жители (вж. Фиг. 1.1.4).
Най-слабо заселено е землището на с. Катерица с 46 души (0.81%), следвано то
с. Борислав със 136 жители (2.41%).

[VALUE] с.
Борислав

[VALUE] с.
Вълчитрън

[VALUE] с.
Згалево

[VALUE]% с.
Каменец

[VALUE]% гр.
Пордим

[VALUE]% с.
Катерица
[VALUE] с.
Одърне
[VALUE] с.
Тотлебен
Источник: ГРАО

Фиг. 1.1.4. Разпределение на броя на населението на община Пордим по
населени места (по данни за 2019 г)

Концентрацията на населението в общинския център ограничава
ефективното използване на територията и съществуващите природни ресурси в
общината.
Изводи:
 При средногодишен отрицателен абсолютен прираст на населението в
община Пордим, е налице изразена тенденция за депопулация.
 Относително постоянните стойности на лицата в нетрудоспособна
възраст увеличава диспропорцията между хората в трудоспособна и над
трудоспособна възраст.
 Изразена тенденция за обезлюдяване на селата, възпрепятстващо
ефективното използване на природните дадености на територията на общината.
 Установените демографски проблеми оказват негативно въздействие
върху качеството и показателите на местната икономика.
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2. Анализ и оценка на социално-икономическото състояние на
община Пордим
2.1. Обща характеристика на социално-икономическото състояние на
община Пордим
Социално-икономическото развитие на община Пордим е в пряка
зависимост и отражение на икономическото развитие на района и страната.
Анализът на данните за БВП и БДС по икономически сектори на ниво област
Плевен и район на ниво NUTS 2 - Северозападен район за периода 2015 -2018 г.
очертава състоянието и тенденциите в икономическото развитие.
Средно за периода, БВП, формиран във Северозападния район, е с найниския относителен дял за страната и съставлява едва 6.76% с леко изразена
тенденция от увеличение до 6.99% през 2018 г. (вж. Таблица 1.2.1). В рамките на
плановия район, област Плевен е на второ място по относителен дял на БВП, в
общо произведения в района, със средни стойности за периода от 28.6%.
Таблица 1.2.1
БВП и БДС по икономически сектори и райони и БВП на човек от
населението за периода 2015 -2018 г.
Години

БДС по икономически
сектори (млн. лв)

NUTS Статистическа
код зона
BG
БЪЛГАРИЯ
Северозападен
BG31
район
BG314 Плевен

БВП на
човек от
БВП, населението,
млн. лв.
лв.
52372 77124
89333
12445

БДС,
млн.
Аграрен Индустрия Услуги лв.
3595

21158

612

1673

2901

5186

6007

7599

151

404

976

1531

1773

6985

БЪЛГАРИЯ
Северозападен
BG31
район
BG314 Плевен

3828

23024

55035 81887

95092

13341

713

1751

2939

5403

6274

8078

161

399

1006

1566

1819

7273

БЪЛГАРИЯ
Северозападен
BG31
район
BG314 Плевен

4129

24821

59419 88369

102308

14459

700

2070

3192

5961

6902

9048

179

413

1083

1676

1940

7880

БЪЛГАРИЯ
Северозападен
2018 BG31
район
BG314 Плевен
Източник: НСИ

3698

24522

66898 95119

109695

15615

604

2425

3625

6655

7674

10244

152

437

1258

1848

2131

8795

2015

BG
2016

BG
2017

BG
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Структурата на брутната добавена стойност в Северозападния район се
характеризира със силен превес на сектора на услугите, със средно 34.14%,
следван от аграрния сектор, чийто относителен дял средно за периода е 24.50%
(вж. Фиг. 1.2.1).
Приносът на индустрията в Северозападен район в структурата на
брутната добавена стойност на страната е най-малък от останалите райони, което
свидетелства за ниско ниво на индустриално развитие. Секторът е с изразена
тенденция на намаление на БДС – от 24.16% през 2015 г. до 18.03%. за 2018 г.
Източник: НСИ

90%
80%
70%

33,64%

34,23%

33,94%

34,72%

24,16%

22,78%

19,96%

18,03%

24,64%

22,60%

25,59%

25,15%
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30%
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0%
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Аграрен
Индустрия
Услуги
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Фиг. 1.2.1. Темп на изменение на БДС по икономически сектори за област
Плевен за периода 2015-2018 г.
Тенденция към нарастване на относителния дял се наблюдава в сектора на
услугите – от 33.64% за 2014 г. до 34.72% за 2018 г. Средното равнище на
относителния дял на аграрния сектор в общата сума на БДС е 24.5%, като найвисоки темпове на нарастване бележи през 2017 г. – 25.59% в сравнение с
предходната.
Като положителна тенденция може да се отчете и фактът, че БВП на
човек от населението за област Плевен бележи ръст от 11.60% за 2018 г.
спрямо предходната при, среден темп на нарастване на БВП на човек от
населението за България от 8% на година.
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Таблица 1.2.2.
Структура на нефинансовите предприятия по брой заети лица в общия
брой в област Плевен за периода 2014 г. -2018 г.
2014

Години
2015 2016 2017 2018

Относителен дял на предприятията с до 9 заети
лица в общия брой предприятия (%)

91.8

91.9 92.1 91.8

Относителен дял на предприятията с 10-49 заети
лица в общия брой предприятия (%)

6.9

6.8

6.8

7.1

6.8

Относителен дял на предприятията с 50-249 заети
лица в общия брой предприятия (%)

1.1

1.1

1

1

1.1

Относителен дял на предприятията с повече от 250
заети лица в общия брой предприятия (%)

0.2

0.2

0.1

0.1

0.1

Показатели

92

Източник: НСИ

В област Плевен, по брой на заетите лица, преобладаващата част от
нефинансовите предприятия са от типа “микро” и “малки”. Структурата на
нефинансовите предприятия е с ясно изразен превес на „микро“ предприятията
(с до 9 заети лица), съставляващи 92% от общия брой предприятия (Вж. Таблица
1.2.2.). Относителният дял на средните и големи предприятия е едва 1.2% производствени единици както от вторичния, така и от третичния сектори
(учебни заведения – университети, болнични заведения, търговски обекти и др.).
За анализирания период не се наблюдават съществени различия в структура на
предприятията – налице е лек ръст на “микро” – от 91,8% (2014 г.) до 92%.
Степента на икономическа активност на община Пордим е оценена на
основата на два показателя: Нетните приходи от продажби на един жител и
Нетните приходи от продажби на един нает.
Състоянието и тенденциите на показателите позволява, от една страна,
идентифициране мястото и приноса на община Пордим в социалноикономическото развитието на област Плевен и, от друга, оценка на потенциала
и създадените възможности за неговото използване. Абсолютните стойности на
двата показателя за периода 2014 - 2018 г. на съставните общини на областта
сочат, че водещото място в икономиката на област Плевен, и по двата
показателя, е на община Кнежа (вж. Таблица 1.2.3.).
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Таблица 1.2.3.
Икономически показатели по общини в област Плевен (2014 – 2018 г. )
Общини в
област
Плевен
Белене
Гулянци
Долна
Митрополия
Долни Дъбник
Левски
Никопол
Искър
Плевен
Пордим
Червен бряг
Кнежа

Нетни приходи от продажби на
предприятията на един жител към
31.12. (средногодишно) (х. лв.)
2014
2015 2016
2017
2018

Нетни приходи от продажби на
предприятията на един нает (среден
списъчен брой) (х. лв.)
2014
2015
2016
2017
2018

5.37

7.73

5.30

5.15

5.38

26.13

30.44

44.25

35.43

34.46

3.61

3.95

4.32

4.93

6.01

40.97

37.05

42.03

47.50

51.70

11.64

14.36

11.72

13.97

13.72

87.77

97.46

117.12

102.71

126.69

8.49

9.52

9.44

9.16

9.83

52.65

49.24

56.45

58.02

57.33

7.80

8.62

8.60

9.26

12.25

42.56

45.93

52.29

53.16

60.12

6.77

5.76

7.09

8.19

8.43

38.95

45.03

42.01

51.16

57.44

5.90

7.11

6.69

7.24

7.44

45.05

54.42

68.65

53.93

58.91

18.23

20.33

20.35

21.44

23.55

56.48

56.57

61.35

61.15

63.76

7.69

7.09

8.16

8.66

9.15

48.92

46.69

45.86

53.38

57.01

9.05

11.05

10.90

12.59

14.09

54.53

61.87

79.19

73.91

84.33

36.22

42.19

55.98

46.01

58.23

192.77

202.31

227.89

298.43

229.06

За община Пордим, динамиката на нетните приходи от продажби на
предприятията на един жител варира в относително високи граници: при
отрицателен прираст за първите две години от анализирания период (2014г. и
2015 г.), през 2015 г., нетните приходи от продажби на един жител нарастват с
13.87% (вж. Таблица 1.2.3). Прирастът остава с положителни стойности и през
следващите две години. Една от основните причини за повишаване на
стойностите на показателя е в регистрирания спад на населението за същия
период (2016 -2018 г), средно с 2.23% на година.
Таблица 1.2.4.
Показатели за оценка на икономическата активност в община Пордим
за периода 2014 – 2018 г.
Показатели
Относителен
дял
на
наетите
в
индустрията в общия брой наети лица (%)
Средна годишна работна заплата на
наетите лица по трудово и служебно
правоотношение (лв.)
Равнище на безработица към 31.12. (%)

2014

2015

2016

2017

2018

26.37 27.07 21.34 23.03 21.03

7272 7715 8054 8953 9315
21.52 23.94 22.03 18.94 17.85

Източник. НСИ

За анализирания период, нетните приходи от продажби предприятията
на един нает е 52 525.45 лв. Средногодишният прираст на анализирания
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показател е 4.31%, близо два пъти по-нисък от този на водещата в областта по
стойност на показателя община Кнежа. Положителна тенденция към увеличение
се наблюдава при динамиката на нетните приходи от продажби на
предприятията на един нает, най-силно изразена през 2016 г., с ръст от 16.4%
спрямо предходната.
Средният относителен дял на наетите в индустрията за анализирания
период е 23.77% от трудоспособното население на общината. Относителният дял
на наетите в индустрията, като процент от общия брой наети лица в община
Пордим, бележи тенденция към намаление: при 26.37% за 2014 г., през 2018 г.
спада до 21.03% през 2018 г. (вж. Таблица 1.2.4.). Броят на заетите в индустрията
намалява средно с 1.52 % на година.
Таблица 1.2.5.
Средна годишна заплата на наетите лица по трудово и служебно
правоотношение по статистически райони, области и общини за периода
2014 – 2018 г.
Статистически райони /
Области/Общини
Северозападен район
Област Плевен
Белене
Гулянци
Долна Митрополия
Долни Дъбник
Левски
Никопол
Искър
Плевен
Пордим
Червен бряг

2014
7888
7400
7477
6360
6683
7696
6736
6830
5886
7584
7272
7023

Кнежа

7466

2015
8365
7892
7542
6713
7479
8117
7175
7428
6304
8049
7715
7808

Години
2016
9011
8630
7623
7184
7924
8460
7906
8018
6730
8879
8054
8329

2017
9741
9401
8214
8047
8519
9372
8510
8666
7680
9618
8953
9273

2018
10693
10461
9172
9030
9210
10264
9462
9313
8638
10652
9315
10006

7963

8840

9952

12898

Източник: НСИ

Положителна тенденция към увеличение се наблюдава при средната
годишна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно
правоотношение – от 7272 лв. през 2014 г. до 9315 лв. през 2018 г. – т. е.
увеличение с 28.35 % за последната година от анализирания период спрямо 2014
г. (вж. Таблица 1.2.5.). Въпреки очертаната положителна тенденция, средната
работна заплата в общината за 2018 г. остава с по-ниски нива от тази за
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Северозападния район с 12.89% и с 10.95% от средните стойности за област
Плевен.
Равнището на безработица в общината e със слабо изразена тенденция
към намаление. Най-високо ниво на безработица от 23.94% е регистрирано през
2015 г., след което следва плавно намаление до ниво от 17.85% за 2018 г. на
безработните.

12%
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Средна годишна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение
Относителен дял на наетите в индустрията в общия брой наети лица

Източник: НСИ

Фиг. 1.2.2. Темп на изменение на икономическите показатели за
периода 2014 -2018 г.
Съпоставката между темповете на прираст на анализираните показатели
доказва очертаните констатации (вж. Фиг. 1.2.2.). При установена тенденция за
намаление на относителния дял на заетите в индустрията, средно за периода с
1.52% на година, средната работна заплата нараства средно с 6.61%, а
средногодишното равнище на безработица намалява с 2.8%.
Изводи:
 Очертаните тенденции в темповете на изменение на основни
икономически показатели в община Пордим в голяма степен съответстват на
стойностите за Северозападен район и област Плевен.
 Положителна тенденция се наблюдава при динамиката на нетните
приходи от продажби на един жител, със средногодишен прираст от 3.04% и при
нетните приходи от продажби на един нает, с прираст от 4.31%.
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 Относителният дял на наетите в индустрията, като процент от
общия брой наети лица в община Пордим, бележи тенденция към увеличение
при изразена тенденция за намаление равнището на безработица.
 Положителна тенденция към увеличение се наблюдава при средната
годишна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно
правоотношение.
2.2. Отраслова структура на общината
Нефинансовите предприятия, осъществявали дейност в област Плевен за
2019 г., са 9 797, като броят им се увеличава с 1.2% в сравнение с 2018 година. С
най-висок относителен дял е сектор „Търговия; ремонт на автомобили и
мотоциклети – 38.8% от общия брой на отчетените предприятия. Следват
сектори „Селско, горско и рибно стопанство – 9.0%, „Преработваща
промишленост”- 8.1%, „Хотелиерство и ресторантьорство” – 6.3%, и
„Професионални дейности и научни изследвания” – 6.1%.
Регистрираните предприятия на територията на община Пордим за 2019
са 131 броя – 1.34% от действащите нефинансови предприятия в област Плевен.
От регистрираните предприятия в общината, 92.38% попадат в категорията на
микропредприятията с до 9 души зает персонал. – относителен дял,
съответстващ на структурата на нефинансовите предприятия в област Плевен.
2.2.1. Сектор „Индустрия“
В община Пордим, секторът е съсредоточен в преработката на суровини в
междинни или крайни продукти – преработваща промишленост, която според
трисекторния модел на икономиката, заедно със строителството, образува
вторичния сектор. На територията на общината, предприятията от сектора
развиват дейност в следните сфери:

Хранително-вкусова промишленост:
- “Атлантик Ко” - два малки сладкарски цеха, цех за производства на
лютеница, кетчуп, доматено пюре и др.
- „Банчев 17 – Красимир Банчев“ ЕШ;
- „Димитрова – 3 и Сие“ СА;
- „Птичи и птичи продукти“;
- Маслобойна ЕТ ”Ниагара”;
- Цех за безалкохолни напитки “Фаворит”.
 Производство, съхранение и преработка на селскостопанска
продукция:
- Завод за фуражни смески “Норекс Агро” за преработка на
селскостопанска продукция– гр. Пордим
- Зърнена база ”Слънчев ден” ЕООД – гр. Пордим
- Цех за фуражни смески “Сикон - Гранола”, с. Одърне.
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- Цех за производство на гъби, с. Каменец

Шивашки фирми в гр. Пордим: “Спринтко” с два шивашки цеха и
„Гербер“ ЕООД
2.2.2. Сектор „Услуги“.
Секторът на услугите е съвкупност от отрасли и дейности за задоволяване
потребностите на хората, което предопределя неговото значимо социално
значение. В икономическата теория той е определян като „третичен
икономически сектор“, включващ отраслите с най-голяма значение: търговия,
образование, туризъм, здравеопазване, социални и административни услуги,
комуникации и съобщения, транспорт.
 Търговия. Този сектор е сравнително добре развит, с оглед
неговата разнообразност и възможности за започване на дейност с незначителен
капитал. В бранша се включва и занаятчийството, което може да се окаже добра
алтернатива за не малка част от населението. В с. Тотлебен функционира фирма
„Агрокорпорейшън” за ремонт и търговия със земеделска техника – нова и втора
употреба. Фирмата разполага с една от най-големите складови бази за
земеделска техника в страната.
 Образование. Учебните заведения на територията на община
Пордим обхващат всички степени на предучилищното и средното образование.
Образователната структура за учебната 2018/2019 г. се състои от 2 учебни
заведения и една детска градина с филиали в селата.
На територията на община Пордим функционират: СУ “Св. Св. Кирил и
Методий” с преподаване на народна музика и хореография и Обединено
училище „Никола Йонков Вапцаров“ село Вълчитрън. На територията на
общината функционира и специализирана институция за деца и младежи: КСУ
„Свети Мина“ гр. Пордим, което включва ЦНСТДМУ-1, ЦНСТДМУ-2, ЦСРИ и
Защитено жилище в с. Згалево.
Фактори, като намаляването на броя на населението в общината и
запазването на нивото на раждаемост в относително постоянни стойности се
отразяват негативно върху броя на учебните институции на ангажираните
педагогически специалисти.
 Здравеопазване. Населението на общината се обслужва от 6
индивидуални практики към м. август 2020 год. Във всички населени места има
изградени и функционират лекарски кабинети. В община Пордим няма
болнични заведения, което е един от основните проблеми, тъй като населението
е предимно от възрастни хора и се срещат трудности с придвижването им до
областния град Плевен, за да ползват специализирана медицинска помощ.
 Туризъм. С цел подпомагане туристическата дейност в община
Пордим е изграден „Туристически информационен център“, чиято основна
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дейност е разработването на туристически продукти, подкрепа за развитие на
туризма и осъществяване на търговска дейност. В общината има добри условия
за развитие на туризма, поради наличието на редица исторически паметници,
включени в Регистъра на паметници на област Плевен, църкви и къщи,
включени в Регистъра на Националния институт за недвижимо културно
наследство.
В с. Катерица от 2006 г. функционира Етнографски музей в сградата на
бившето училище. Тук са изложени много макети, предмети (сечива, съдове,
народни носии и др.) и етюди, свързани с бита на хората от този край в
миналото Заедно с експозицията е открита и паметна плоча на един от
дългогодишните учители в селото - Стефан Петров Бошнаков (1904 - 1984),
обичан и уважаван от всички жители на селото.
В гр. Пордим са ситуиране две, важни за историята на региона, къщимузеи: „Негово кралско величество Карол I” и „Великий княз Николай
Николаевич“, свързани с Руско-турската освободителна война от края на XIX
век. В близост до щаб-квартирата на цар Александър се намира и полевата
болница на д-р Пирогов (на негово име е наречен Институтът по спешна
хирургия в София). В двата музея са изложени множество документи с
информация от времето на войната, оригинално облекло, снаряжение и оръжие
на Руската и Румънската армии. Пространствата около сградите са превърнати
в паркове, в които също са разположени експонати от времето на
Освободителната война.
Потенциал за развитие на туризма в община Пордим е
популяризирането на откритото на 18 декември 1924 г. край село Вълчитрън
съкровище, изработено, според изследванията, в края на Бронзовата епоха
(около XV – XIII в. преди новата ера) от чисто самородно злато.
Предпоставка за развитието на риболовен и къмпинг туризъм са
съществуващите на територията на общината 23 язовира (публична общинска
собственост). Съобразно изисквания и указания от МРРБ в отделен раздел е
разработена стратегия за развитие на туризма в Община Пордим.
 Транспорт. Община Пордим разполага с утвърдена областна и
републиканска транспортна схема, чрез които до голяма степен се покриват
потребностите от обществен транспорт на населението. Тенденцията, която се
наблюдава в общината, е намаляване на пътникопотока в обществения
транспорт. Поради тази причина е необходимо да се предприемат мерки,
свързани с модернизация и реконструкция на общинската пътна мрежа,
подобряване материалната база на превозвачите, гъвкавост на транспортните
схеми и др.
 Спорт, култура и читалищни дейности. На територията на
общината функционират пет спортни клуба и два клуба по конен спорт.
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Спортните съоръжения за изградени през 60-те години, като имат потенциал за
реновиране чрез проектно финансиране. Всички звена от читалищната мрежа в
общината са регистрирани по Закона за народните читалища и включват:
Читалище „Иван Радоев“ гр. Пордим (осн. 1906 год.), Читалище „Христо Ботев“,
с. Борислав (осн. 1927 год.), Читалище „Светлина“, с. Вълчитрън (осн. 1905
год.), Читалище „Съзнание“, с. Сгалево (осн. 1897 год. и явяващо се най-старото
на територията на общината), Читалище „Просвета“, с. Катерица (осн. 1927 год.),
Читалище „Иван Вазов“, с. Одърне (осн. 1904 год., а под формата на дружество
от 1896 год.), Читалище „Просвета“, с. Каменец“ (осн. 1908 год.) и Читалище
„Пробуда“, с. Тотлебен (осн. 1903 год.). Към читалищата са развиват дейност
разнообразни творчески колективи, вкл. певчески групи, театрални трупи,
клубове на пенсионера, детски фолклорни групи, дамски групи за стари градски
и фолклорни песни и др. В структурата на читалищата библиотечните фондове
наброяват близо 50 хиляди тома книги.
 Услугите от административен характер основно се предоставят
от Общинска администрация – Пордим. Изграден е и функционира Общински
център за услуги и информация на гражданите, което дава възможност за
регулярност, бързина и оптимизираност на обслужването на гражданите и
бизнеса. Към момента не се предоставят административни услуги по електронен
път, което може да бъде преодоляно чрез привлечени инвестиции по ОП „Добро
управление”.
 Други услуги. Правни услуги се предоставят от Адвокатска колегия
– Плевен. Живеещите в общината могат да ползват и разнообразни финансови,
ветеринарни услуги и услуги по растителна защита. Финансови услуги се
предоставят от позиционираният на територията на град Пордим един банков
клон – Банка ДСК – клон Пордим. Различни видове консултации и обучения се
извършват главно от Бюрото по труда.
2.2.3. Отрасъл „Селско стопанство“
Развитието на селското стопанство в община Пордим е резултат от
използване на следните сравнителни предимства: оптимални природни условия
и ресурси, сравнително добре развита транспортна инфраструктура, традиции и
квалификация на работната сила, осигуряване на външно финансиране.
Селскостопанският земеделски фонд на територията на общината е 208
000 дка. Основни форми на обработка на земеделската земя са частните
земеделски кооперации и сдружения, 13 на брой. С всяка следваща година все
повече се утвърждават и арендаторите като успешна форма за обработка на земя.
Сключваните от кооперациите и арендаторите арендни договори им дават
предимство при тегленето на кредити и ползването на субсидии от фондовете на
ЕС.
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Растениевъдството е главен селскостопански подотрасъл за общината.
Равнинният релеф и умерено-континентален климат благоприятстват развитието
на селскостопански култури. Застъпено е производството на зърнени и
технически култури.
Най-голям дял на територията на общината от всички селскостопански
насаждения заемат площите с овощни градини – 1 346 дка, следвани от тези с
лозя - 1 018 дка.
Въпреки благоприятните климатични и почвени условия, в района на
община Пордим, зеленчукопроизводството е слабо развито. Площите със
зеленчукови култури заемат 173 дка. Една от причините за този нисък дял е
неподдържане на създадените напоителни системи, в резултат на което част от
тях са неизползваеми. С традиции в общината като дял от растениевъдството е
отглеждането на тютюн. Създадените бази в гр. Пордим и с. Одърне, които са
снабдени с тютюносушилни и складови помещения през последните години не
се използват, поради прекратяване на производството.
Животновъдството в общината се развива главно в личното стопанство,
причина за което е високата безработица в региона и установените традиции. В
община Пордим функционират 6 кравеферми: в с. Каменец една, с. Тотлебен две
и в с. Вълчитрън - три ферми. Овце се отглеждат в Одърне и Пордим. В с.
Каменец има птицеферма.
Високите производствени
разходи и ниските изкупни цени на
животинската продукция са причина за отлив от този отрасъл на земеделските
кооперации и преминаването му към частни стопани и по-малки семейни ферми
или фирми, занимаващи се с угояване и търговия на животни. Това извежда на
преден план като перспективи създаването на елитни животни за подобряване
породния състав, механизиране процесите на отглеждане.
През последните години добре се развива пчеларството – нараства броят
на регистрираните пчелари и пчелни семейства. Основен проблем е
осигуряването на пазар за пчелните продукти. Той определя и нуждата от
създаване на Асоциация на пчеларите за реализиране на продукцията.
Наличието на 23-те язовира (вкл. два рибарника) на територията на
община Пордим е предпоставка за развитие на рибовъдството. Част от тях са
отдадени под наем за отглеждане на риба. Продукцията е предназначена основно
за пазара на общинско и областно ниво. И в сферата на рибовъдството,
създаването на сдружение с цел реализиране на продукцията, ще окаже
положително влияние върху неговото развитие.
Инфраструктура за напояване
Наличието на 23 язовира на територията на общината е условие за
поддържане и развитие на хидромелиоративни съоръжения. Съгласно
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предварителния проект на ОУП на община Пордим е дадена положителна
оценка на възможностите за напояване по отделни землища с използване на три
типа напояване: гравитачно с открити канали за напояване по бразди, чрез
напорно-подземна тръбна мрежа и подобрено гравитачно. Установена е и
критична тенденция за похабяване и погубване на компоненти от напоителната
мрежа, вкл. помпени станции, хидранти към тръбопороводите, ел.проводи към
помпените станции, облицовки на открити канали и др. Всички землища (гр.
Пордим и седемте села) имат възможности за стопанисване на напоителни
съоръжения вкл. чрез язовири, микроязовири и напоителни системи.
2.2.4. Жилищно строителство и жилищен фонд
В Община Пордим е налице достатъчен жилищен фонд за осигуряване на
обитаване на населението. Установяват се в селата и голям брой жилища и
терени към тях, които са необитавани и свободни, но страдат от липса на пътна
мрежа и канализация. В гр. Пордим, с. Одърне, с. Згалево и с. Каменец има
предоставени общински терени с право на строеж за етнически малцинства, с
преференциален режим за закупуване при заявен интерес. По данни на НСИ от
последното преброяване през 2010 год. броят на жилищата в общината е 4138.
Основната част от жилищата са тухлени постройки, а минимална част са
стомано-бетонни и панелни (блоковете на бившите военни). Типа на жилищата
е тристайни и четиристайни, разположени на един етаж. НСИ оценява средната
полезна площ на едно жилище от 73,6 кв. м. при 49 кв. м. полезна площ на жител
от населението. От гл. т. на пространственото развитие в строителните граници
на населените места има незаети УПИ с жилищно предназначение, които могат
да бъдат оползотворени при интерес от купувачи и инвеститори.
Изводи
 Основни структуроопределящи отрасли в община Пордим са
преработващата промишленост и търговията, следвани от секторите на
държавното управление, образованието и земеделието.
 Учебните заведения на територията на община Пордим обхващат
всички степени на средното образование и покриват потребностите от учебни
институции.
 Населението на общината разполага с достъпна здравна помощ и
грижи, включително и хората, живеещи в селата.
 В Община Пордим има добър, но не достатъчно използван,
потенциал за развитие на културния и ловния туризъм и на екотуризма.
 Почвените и климатичните условия в община Пордим създават добри
предпоставки за развитие на селското стопанство.
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 В строителните граници на населените места има незаети УПИ с
жилищно предназначение, които могат да бъдат оползотворени при интерес от
купувачи и инвеститори.
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3. Стратегия за развитие на туризма в община Пордим
3.1. Обща характеристика на туристическата среда
Туризмът е сред водещите отрасли на българската икономика, с
нарастваща тежест през последното десетилетие и с потенциал за бъдещ растеж.
Поради своето значение за стопанството и поради капацитета на туризма да
стимулира местното развитие, водено от общността, да създава заетост и да
добавя стойност в настоящия План за интегрирано развитие на Община Пордим
за периода 2021-2027 г. е обособен раздел, посветен на туризма, съдържащ
Общинската програма за развитие на туризма в Община Пордим.
Съгласно чл.11, ал.1 от Закона за туризма (Изм. ДВ бр. 17 от 2020 г.),
Общинската програма за развитие на туризма се изгражда в съответствие с
Концепцията за туристическо райониране на България 4, Националната стратегия
за устойчиво развитие на туризма в Република България (2014-2030 г.),
актуализирана 2017 г., Областната стратегия за развитие на Област Плевен за
периода 2014 – 2020 г., Стратегията за развитие на туризма в Община Пордим
(2014 – 2020).
Туристическият отрасъл създава най-много работни места в ЕС, като по
последни данни те възлизат на 27.3 милиона души, ангажирани основно в малки
и средни предприятия. Отрасълът създава 10.3 % от БВП на 28-те страни членки
на Съюза. През 2018 г. туристите в ЕС наброяват 538 млн. души, а приходите от
туризъм възлизат на над 400 млрд. евро. Туризмът безспорно се превърна в
мощен катализатор на трансгранично сътрудничество и продуктово развитие.
За България този дял е дори по-висок – според данни на World Travel and
Tourism Council (WTCC) за 2019г. 12,8 млрд.лв. (10,8%) от БВП на България се
генерира от сектора на гостоприемството. 340 хил. са работните места в
туристическата индустрия в България, което е 10,6% от общата заетост. През
2019 г. общият брой туристически посещения на чужденци в България е 9,3млн.
Ръстът спрямо 2018 г. е 0,4%. Увеличение има при посещенията с цел почивка и
ваканция, като са реализирани 5,8 млн. и ръст от 1%. Посещенията с цел
гостуване са 0,6млн., което е намаление с 6,7%. Посещенията с цел бизнес
туризъм са 1,76 млн., което е увеличение с 1,9%. Посещенията с други
туристически цели са 1 064 689. Посещенията с цел почивка и ваканция
формират 62,9% от всички туристически посещения. Посетителите на страната
ни са похарчили 8,2 млрд.лв., което е 10,7% от общия износ. Друга важна
Концепция за туристическо райониране на България, съгл. Заповед №Т-РД-16-103/11.03.2015
г.)
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характеристика на българската туристическа индустрия е експортната ѝ
насоченост. Само около 20% от туристическите разходи се генерират от
българските граждани, а останалите 80% са принос на чуждестранните туристи.
Община Пордим се намира в Централна Северна България, в Дунавската
равнина. Влиза в състава на Област Плевен и граничи с общини Плевен, Левски,
Летница и Ловеч. Община Пордим е най-малката по население в областта, a град
Пордим е сред най-малките градове в България. Град Пордим е общински
център на седем села – Вълчитрън, Каменец, Одърне, Згалево, Тотлебен,
Борислав и Катерица, с обща площ от 240 кв. км. През територията на общината
преминават първокласният път София- Русе, третокласните Плевен-Летница и
Славяново - Ловеч и железопътната линия София- Варна. Разстоянието до
Плевен е 20 км., а до София 198 км.
3.1.1. Място на Община Пордим в туристическото райониране на
България
Община Пордим попада в центъра на територията на туристически район
Дунав. Сред всички 9 туристически района на България този район се
характеризира със слабото си туристическо развитие - въпреки големите си
размери (24% от територията и 19% от населението), той има само 9 хил. легла
(2,9%), 311 хил. нощуващи посетители (5,3%), 534 хил. нощувки (2,5%) и под 20
млн. лв. приходи от нощувки (2,2%). Екстремно ниски са показателите му за
концентрация на туризма – гъстота на легловата база (0,3 или 26 пъти по-ниска
от средната за вътрешността на страната) и туристически интензитет (0,4 или 23
пъти по-ниска от средната за вътрешността). Поредица анализи показват големи
бели петна на туристическата карта на Северна България и поставят под въпрос
интегритета на дунавския туристически район. Критичен момент за развитието
на туризма са местата за настаняване, защото един от водещите измерители на
туристическата активност е броя на нощувките. Малкото места за настаняване в
общината са индикатор и за ниското ниво на туристическа активност, което е
характерно за над половината общини в Дунавския туристически район. В
Националния туристически регистър не се съдържа никаква информация
относно местата за настаняване и средствата за подслон. Близостта до Плевен е
възпиращ фактор за инициативите за изграждане на места за настаняване. По
данни на община Пордим има две къщи за гости в с. Згалево и с. Одърне,
изградени по ПРСР.

Възложител: О б щ и н а П о р д и м

Страница 34 от 251
Изпълнител: „АПС Планконсултинг“ ООД

ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА
ОБЩИНА ПОРДИМ ЗА ПЕРИОДА (2021-2027 год.)

Фиг. 1.3.1. Туристическо райониране на Република България. Място на
Община Пордим в туристически район «Дунав»
3.1.2. Туристическа специализация на Община Пордим
Основната специализация на туристическите райони е комбинация от два
вида туризъм, чрез чието съчетание се определя уникалността на районите.
Разширената специализация включва основните и допълващи видове туризъм.
Концепцията за туристическо райониране на България препоръчва определен
фокус в специализацията на всеки район, а не пълна инвентаризация на
предлаганите продукти и наличните възможности. За Туристически район
„Дунав“ основна специализация е Културния и круизен туризъм, с разширена
специализация5:
1. Културно-исторически туризъм
2. Речен круизен туризъм
3. Приключенски и екотуризъм
4. Градски развлекателен и шопинг туризъм
5. Винен и кулинарен туризъм
6. Религиозен и поклоннически туризъм
След анализ на природните и антропогенните ресурси за развитие на
туризма в общината се извършва селекция на следните основни видове и
Концепция за туристическо райониране на България, Заповед №Т-РД-16-103/11.03.2015 г. на
Министъра на туризма, стр.56.
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подвидовете туризъм (вж. табл. 1.3.1), съобразно работната класификация в
Концепцията за туристическо райониране на България, които са уместни и
обосновани за развитие в Община Пордим:
Таблица 1.3.1.
Основни видове и подвидове туризъм, подходящи за развитие в Община
Пордим – работна класификация
ОСНОВНИ ВИДОВЕ ТУРИЗЪМ
ПОДВИДОВЕ ТУРИЗЪМ
Културно-исторически
туризъм:
Културен туризъм
мотивиран от интерес към
материалното
и
нематериалното
наследство (музеен, археологически,
културно-религиозен, етно-фолклорен
и др.)
Фестивален и събитиен културен
туризъм: основен мотив е
посещението на конкретни културни
прояви (обикновено с фиксиран
период на провеждане и кратка
продължителност)
Културен туризъм на изкуствата:
мотивиран основно от интереса към
различни изкуства (музика, танц,
литература, изобразително, филмово
изкуство и пр.)
Творчески туризъм: основен мотив за
пътуване е желанието за
творческа изява и създаването на
култура заедно с местните общности
(фотографски, занаятчийски туризъм и
др.)
Селски туризъм

Възложител: О б щ и н а П о р д и м

Етно-селски туризъм - пътуване до
селските райони с основна цел
пасивно или активно участие в
селските традиции
Еко-селски туризъм - пътуване до
селските райони с основна цел
пребиваване в екологично чиста среда,
консумация на екологични
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продукти, общуване с природата и
местните общности
Аграрен туризъм - пътуване до селски
райони с цел активно участие в
аграрните трудови дейности
Винен туризъм - основна цел на
Винен и кулинарен туризъм
пътуването е дегустацията на вина и
продукти на гроздето
Кулинарен туризъм - основна цел на
пътуването е дегустацията на
ястия и напитки, характерни за
определена дестинация.
Гурме туризъм – разновидност на
кулинарния туризъм, с изискване за
ексклузивност
в
качеството
и
уникалността на храната и напитките
Екотуризъм – отговорно пътуване до
Приключенски и екотуризъм
запазени природни комплекси с
основна цел наблюдение и изучаване
на дивата природа (включително в
защитени природни територии)
Религиозен
и
поклоннически Религиозен туризъм – посещение на
религиозни обекти и места,
туризъм
основно мотивирано от задоволяването
на духовни потребности
Поклоннически и култов туризъм пътуване с цел поклонение пред
свети места на вярата или участие в
религиозни ритуали, независимо от
художествената стойност на обектите
или събитията
Историята на Пордим свидетелства за хилядолетно човешко присъствие, с
открити артефакти, датирани още през ранната античност. Доказателства за
съществуването на активен селищен живот в района са намерените останки от
ранно и късно средновековни селища в местностите Шаварна, Дрен и Селището.
През Възраждането населението на Пордим наброява повече от хиляда жители.
Най-забележителният момент от историята на града е свързан с
Плевенската епопея, започнала на 19 юли 1877 година и продължила до
падането на Плевен на 10 декември 1877 година. По това време в района са
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съсредоточени големи руски войскови части от Западния отряд, изграждат се
отбранителни линии, функционират руската и румънската главни квартири.
Тогава в Пордим отсядат румънският княз Карол I и руският император
Александър II. През този недълъг период Пордим е централен команден пункт
на руската армия, подслонява руския генералитет и висшето офицерство.
Провеждат се редица Военните съвети с голямо значение за по-нататъшното
развитие на военните действия. В Пордим се организира телеграфната връзка с
военните части, разположени около Плевен. По-късно е пуснат в действие
първият граждански телеграф, с което се поставя началото на телеграфната
служба в България. В Пордим е организирана дейността на медико-санитарните
части, чрез широка мрежа от военни лазарети. След Освобождението, по
инициатива на Стоян Заимов къщите на Иван Стойков-Троянчанина и Върбан
Илиев, седалище на главните квартири на руските и румънски военни части
започват да функционират като музеи.
Географската локация на община Пордим в Централна Северна България
и липсата на туристически традиции създава както затруднения, така и
възможности. Като слаби страни пред туристическото развитие могат да се
квалифицират близостта до областния център Плевен, липсата на лесно
разпознаваеми туристически обекти и атракции, типичния равнинен релеф и
континентален климат, липсата на туристически традиции. Като силни страни,
създаващи потенциал за туристическо развитие могат да се отбележат близостта
до традиционни дестинации на културен и екологичен туризъм, близостта до
румънския пазар, към чиито туристи са адресирани част от историческите
събития и обекти, удобната транспортна свързаност и лесния достъп, чистата
околна среда и липсата на големи индустриални замърсители, множеството
водни басейни – реки, язовири и микроязовири, компактността на наличните
туристическите обекти и ниските разходи за посещения и пребиваване в
общината.
3.1.3. Туристически ресурси на Община Пордим
Туристическите ресурси са задължителното условие и предпоставка за
развитие на туризма. Туристическите ресурси са природни или антропогенни
обекти, явления, събития, които привличат туристите поради особените си
качества за задоволяване на рекреативни, лечебни, познавателни, делови и т.н.
потребности. В тази програма основни компоненти на местните туристически
ресурси са антропогенните туристически ресурси, а природно-туристическите
ресурси са допълващи, създаващи благоприятни или задържащи туристическото
развитие условия.
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Елементите на включват релеф на територията, климат, води, флора и
фауна.
Равнинно-хълмистият релеф на община Пордим при средната надморска
височина от 184 м не създава условия за повишен туристически интерес.
Климатът е умерено-континентален и сравнително сух, със студена зима и
горещо лято. При водните ресурси с национално значение са преминаващата
през землището на с.Тотлебен река Осъм и язовир Каменец в землището на
с.Каменец. В област Плевен, община Пордим е общината с най-много язовири,
23 на брой. Наличието им е предпоставка за развитие на екотуризма и екоселския туризъм, риболова и практикуването на водно спортове.
Флората и фауната могат да допълнят туристическите характеристики на
дадена дестинация и да донесат допълнителна мотивация за посещения.
Горският фонд в общината е минимален и е представен предимно от маломерни
горички от Келяв габър, Акация, Драка, Смрадлика и изкуствено създадени
насаждения от Черен бор. Срещат се и единични представители на Летен дъб,
Обикновен горун и др. Доминанти са овощните: Орех, Кайсия, Череша,
Домашна ябълка, Синя слива и др. Животинският свят е представен от :
 Бозайници: Обикновена полевка, Полска мишка, Лалугер, Заек, Къртица,
Катерица, Сърна, Дива свиня, Лисица и др.
 Птици: Чучулиги, Каменарчета, Лястовици, Сива яребица, Пъдпъдък,
Фазан, Сойка, Кос, Гургулица, Обикновен мишелов, Гугутка, Бял щъркел,
Домашно врабче и др.
 Влечуги:- Зелен гущер, Кримски гущер, Смок мишкар и др.
 Безгръбначни: Зелен скакалец, Майски бръмбър, Градински охлюв, Бяла
овощна пеперуда и др.
Защитените територии включват Защитена местност “Пожара” с площ 0,3
ха. в землището на с.Борислав и Защитена местност “Вълчитрънска гора” –
дъбови гори разположени на площ 25 ха. край с.Вълчитрън. Местните общности
са високо мотивирани за съвместна работа и създаване на туристически услуги в
районите на защитените територии, но трябва да се преодолеят традиционните
слабости като неразвита туристическа инфраструктура в териториите за
екотуризъм; компрометирана пътна инфраструктура и липсващи обозначителни
и информационни табели, сравнително слаба посещаемост, поради което
преобладаващият брой маршрути са схематични.
Елементите на антропогенните туристическите ресурси включват
исторически и археологически обекти, туристически атракции, култови места –
храмове, манастири, светилища. В тази програма са инвентаризирани всички
важни обекти с туристическо значение и потенциал на територията на Община
Пордим.
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1. Вълчитрънското съкровище
Безспорно най-значимият артефакт от община Пордим е Вълчитрънското
съкровище. То е едно от най-значимите намерени в България златни съкровища
от древния свят. Открито е случайно на 18 декември 1924 г. край село
Вълчитрън. Смята се, че е изработено в края на Бронзовата епоха (около XVI –
XII в. пр.Хр.) от чисто, самородно злато, с естествени сплави от сребро, мед и
желязо. Тежи 12,5 килограма и е използвано както за ритуални, така и за битови
нужди. Най-големият му съд е кантарасовиден, служел е за смесване на виното,
тежи 4,5 килограма и побира повече от 10 литра. Друг интересен съд е
състоящия се от три листовидни съда, свързани с тръбички, които ги превръщат
в скачени съдове. Вероятно във всяко от тях е наливана определена течност,
която се е смесвала с другите две и така през главната тръбичка е наливана в
големия съд. Няма никакво съмнение каква е била основната течност – вино. С
голям черпак са загребвали от кантарасовидния съд и са наливали в три малки
чашки с по една дръжка. Съкровището се намира на две големи групи.
Декорацията на съдовете представлява релефни ръбове с диагонално
насечено разположени по дължината дръжки. Първата група съдове е изследвана
в детайли от археолозите Андрю Шерад и Тимоти Тейлър. Те посочват паралели
от континентална Гърция, това са гроб №4 в Кръг А на Микена, където е открит
подобен сребърен кантарос, а също и златен кантарос, случайно открит в Тива.
Други подобни съдове са част от съкровищата от Ръдени, Румъния и Крижовлин,
Украйна. Съкровището е датирано към края на бронзовата епоха, т.е. към XVIXII век пр.н.е. Предполага се, че съдовете са били използвани за религиозни
ритуали, изпълнявани от тракийските царе-жреци. В момента съкровището се
съхранява в Националния археологически музей в София, копие на съкровището
е изложено в Регионалния исторически музей – Плевен. От 2019 г. в зала
„Вълчитрънско съкровище“ в кметството на село Вълчитрън се помещава
прототип на съкровището, което позволява туристическа експлоатация на този
ресурс със световно значение.
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Фиг. 1.3.2. Вълчитрънското златно съкровище
В региона може да бъде отбелязано наличието на редица паметници,
тематично свързани с Руско-турската Освободителна война.
2. Къща-музей "Великий княз Николай Николаевич"
Музейна експозиция посветена на Руската армия, която по времето на
Руско-турската война 1877-1878 е позиционирала тук Главната си квартира. В
периода 26 октомври - 10 декември 1877 от Руската щаб-квартира в Пордим са
се вземали много стратегически решения, свързани с войната - блокадата на
Плевен, зимното преминаване на Балкана, проектът за Сан-Стефанския мирен
договор и др. За различни периоди тогава в града са пребивавали руският
император Александър II, главнокoмандващият Дунавската руска армия княз
Николай Николаевич, румънският княз Карол I, видни руски военачалници (граф
Н. Игнатиев, ген.Н.Обручев, ген.Д.Милютин, ген.Е.Тотлебен, ген. Й.Гурко и
др.).Експозицията е разположена в къща, която е строена в периода 1862 - 1865
г. и в която е била разположена Щаб-квартирата. През 1904 година Военното
министерство откупва сградата и 1907 година е отворен музеят. Експозицията
отразява дейността на Главната квартира на руската армия и нейният
главнокомандващ княз Николай Николаевич. Специално внимание е отделено на
участието и ролята на руската артилерия във войната. Сред изложените
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експонати могат да се видят много снимки, документи и предмети от този
период, както и реставрирани оръдия използвани в боевете. Входът за музея е
безплатен и включва беседа.

Фиг. 1.3.3. Къща-музей "Великий княз Николай Николаевич"
3. Къща музей "Негово Кралско Величество Карол I"
В началото на XX век (1904-1907г.) е създаден музей посветен на
участието на Румъния в Руско-турската война 1877-1878 г. Музеят се намира в
къща, строена след войната, но до която се намира постройката, също запазена в
наши дни в оригиналният си вид, използвана от Румънската армия и княз Карол І
за Главна квартира по време на боевете за Плевен. Голяма част от експонатите
са дарение на музея от Румънското военно министерство. Показани са различни
видове румънски униформи и въоръжение от този период. Входът към музея е
безплатен и включва беседа.

Фиг. 1.3.4. Къща-музей "Негово Кралско Величество Карол I"
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4. Паметник в памет на д-р Николай Пирогов в Пордим
Паметникът е издигнат от признателните жители на град Пордим, заедно с
Българския червен кръст, в памет на големия руски хирург д-р Николай И.
Пирогов за участието му в Руско-турската освободителна война. Поставен е през
1977 г. на мястото, на което е бил най-големият от общо шест полеви лазарета,
където Пирогов разгръща целите си организаторски и лекарски способности.

Фиг. 1.3.5. Паметник на д-р Николай Пирогов

5. Православен храм "Свети Димитър" - Пордим
Пордимската църква "Свети Димитър" със своята елегантна камбанария е
разположена в централната част на града. Изградени са по време на
Освободителната война от прочутия тревненски архитект Уста Генчо.
Камбанарията е особено кокетливо творение на талантливия архитект Уста
Генчо – Тревналията и е имала шест руски камбани, подарени на пордимчани от
Царя-Освободител - Император Александър ІІ . В знак на благодарност, той
подарил с камбаните и скъпи църковни отвари. На камбанарията е поставена
паметна плоча със следния текст: "Камбаните са подарени от Император
Александър ІІ след пребиваването му в Пордим от 26.Х. до 15.ХІІ.1877 год.
Отляти са в Ярослав на 28.ІІ.1879 г.".
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Фиг. 1.3.6. Православен храм "Свети Димитър" в Пордим
6. Храм "Света Параскева" - с.Згалево
Църквата в село Згалево, община Пордим се нарича "Света Параскева".
Намира се в близост до центъра на селото.
Изградена е около 1870 година, а румънски
художник рисува иконите в нея. Църквата в
с.Згалево е обявена за художествен паметник
на културата. По време на Руско-турската
Освободителна войната храмът "Света
Параскева" се намира само на 150-200 м от
руски военен лазарет на Н. И. Пирогов и е
действаща църква, посещавана и от руски
офицери и войници. През 2011 година в
църквата започва да бие уникална камбана,
изработена в ООО “Литекс”, Москва специализирана
леярна,
в
която
са
произведени камбани, огласяващи много
православни храмове както в Русия, така и по
света. Камбаната е богато декорирана,
включително и с икони на Света Параскева и
Исус Христос.
Фиг. 1.3.7. Православен храм "Света Параскева" в с.Згалево
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7. Самолет TU- 134 от БГА Балкан
В парковата част в центъра на град Пордим е изложен самолет модел TU134, използван навремето в Българската гражданска авиация (БГА Балкан).
Самолетът е бил бракуван и на 1-ви юни 1989 година превозен и
позициониран тук по инициатива на живеещият в Пордим доц. полк. Велчо
Велев - дългогодишен преподавател във военновъздушното училище в гр.Долна
Митрополия. Машината е пренесена с два специални камиона транспортьори
от град Долна Митрополия до центъра на Пордим. По време на траснпортацията,
за да успее да премине по Пордимските улици, е било превозено само тялото на
аероплана а крилете му са закачени след това.

Фиг. 1.3.8. Самолет TU- 134 от БГА Балкан
8. Паметник на Д-р Едуард Хаскел и Елизабет Хаскел
Този надгробен паметник в град Пордим е построен от жителите на града
в знак на признателност към Елизабет и Едуард Бел Хаскел - американски
мисионери, които пристигат в Пордим в началото на XX век и допринасят много
за развитието на града. Хаскел са провеждали ограмотителни курсове за
жителите на Пордим, въвеждали са ги в особеностите на занаятите
(животновъдство, лозарство, градинарство, дърводелство, бубарство и др. за
мъжете и шивачество, готварство за жените), организирали са образованието и
заниманието на малките деца, докато техните родители са работели на полето.
Със средства на семейство Хаскел са построени сегашната Професионална
гимназия по селско стопанство, която в момент носи името "Д-р Едуард Хаскел".
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Фиг. 1.1.9. Паметник на Д-р Едуард Хаскел и Елизабет Хаскел
9. Ферма за щрауси "Bulostrich"
"Bulostrich" е една от най-добрите ферми за щрауси в България, основана
през 2000 г. със седалище в село Борислав обл. Плевен. Намира се на 30 км.
югоизточно от гр. Плевен в близост до авиобаза Каменец. На 10 км. от нея се
намират природните забележителности Крушунски водопади с най-голямата
травертинова каскада с много прагове и Деветашката пещера, тук се намира и
Бонинската пещера с най-дългото подземно езеро у нас, районът е подходящ за
еко и селски туризъм. Това е първата племенна ферма за щрауси в България,
където освен птици за угояване се люпят и птици за разплод с доказани качества.
Тук се отглеждат щрауси за месо, яйца, пера и кожи, както и птици за разплод.
Малки щраусчета се люпят почти през цялата година. Фермата разполага със
собствен инкубатор и люпилня, а за най - малките пиленца са изградени две
специални помещения. Продукцията се реализира на вътрешния и външния
пазар. Фуража се приготвя на място във фермата по специални рецепти. Фермата
работи и като туристически обект и е отворена за посещения.

Фиг. 1.3.10. Ферма за щрауси "Bulostrich"
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10. Етнографски музей
Етнографската експозиция в село Катерица е създадена на 27.05.2006
година в сградата на бившето училище. Тук са изложени много макети и
предмети и са пресъздадени етюди, свързани с бита на хората от този край в
миналото. Сред многото старинни експонати могат да се видят уреди, сечива,
съдове, народни носии и др. Заедно с експозицията е открита и паметна плоча на
един от дългогодишните учители в селото - Стефан Петров Бошнаков (1904 1984), обичан и уважаван от всички жители на селото.

Фиг. 1.3.11. Етнографски музей в село Катерица

3.2. Туристически продукт на Община Пордим
Анализът на туристическите ресурси и липсата им налага ползването на
индивидуален, съобразен с ограниченията и потенциалите възможности подход
за идентифициране на проектите за създаването на туристически продукт. През
следващия планов период (2021-2027г.) трябва да се извърши прехода от
прогнози, анализи и целеполагане в туристическото развитие към апробиране и
налагане на устойчиви модели, както и генериране на нарастващ брой
посетители.
Основната целева група са групови туристи, почитатели на културния
туризъм. Друга целева група са туристите-иноватори, търсещи нови дестинации
и непознати, любопитни обекти. По време на тяхното пътуване те могат да
посетят различни туристически обекти. Третата важна целева група са
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индивидуалните туристи, български и по-малко чуждестранни със собствен
транспорт и индивидуален маршрут.
Пордим е неоткрита туристическа дестинация, бяло поле на
туристическата карта. Регионът би предизвикал любопитство сред
потенциалните туристи, което би довело до конкретни намерения за посещение.
Първият подход в създаването на туристическо търсене е редизайн на местни
събития в събития с туристически потенциал и насоченост. Този подход изисква
креативност, упоритост и последователност в налагането на тези събития и
включването на посещения в местните обекти с туристически потенциал.
Алтернативният подход е привличането на туристи, посещаващи близки обекти
и атракции извън общината. Утвърдените туристически дестинации в близост до
Пордим, както и сходните характеристики на ресурсите предполагат опит да се
„удължи“ туристическото посещение в съседни общини, добавяйки ново
преживяване и любопитни акценти. Като такива могат да се опишат:
Маршрут „Плевенска епопея“. Утвърденият маршрут включва
Панорамата „Плевенска епопея“, Регионален исторически музей – Плевен,
къщата-музей „Цар Освободител Александър II“ и Мавзолей-параклис „Свети
Георги Победоносец“. Пълна представа за величавата плевенска победа в
Освободителната война може да се добие с посещението на музеите в Пордим,
помещавали Главните квартири на руската и румънската армии.
Екологични маршрути в съседните общини Плевен, Ловеч и
Летница. Сред най-популярните не само в региона, но и в страната са
Крушунските водопади, Деветашката пещера, каньона на малката река Чернелка,
Гигантска вкаменелост от баденско море край село Ясен. Може добре да се
съчетаят с посещение на щраусовата ферма, риболов в някой от язовирите на
територията на общината, селски туризъм.
Културно-исторически обекти от античността. Утвърдени за
туристически посещения археологически обекти на културното наследство като
крепостта Сторгозия в Плевен, римския легионен лагер Нове в Свищов,
късноантичната митница Димум в Белене могат добре да се комбинират с
посещение на Вълчитрънското съкровище в неговата зала в кметството на село
Вълчитрън.
Дестинации за винено-кулинарен туризъм. Дестинация „Мизия“
включва градовете Оряхово, Плевен, Свищов, Русе и забележителните
културно-исторически и природни обекти в дестинацията Парк Кайлъка, Плевен;
Античен град Улпия Ескус, с. Гиген; Античен град Нове, Свищов; Пещера
Орлова чука, Ивановски скални църкви, Басарбовски скален манастир, Лесопарк
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„Липник“, Сексагинта Приста – в и около Русе. Могат да се съчетае със селски,
еко-селски и етно-селски туризъм в Пордим и селата от общината.
Самостоятелното посещение на Пордим трябва да таргетира
индивидуални туристи и малки групи, на които може да се предложи микс от
автентично преживяване и местни туристически обекти и атракции.
Туристическият продукт с марката „Пордим“ би бил оптимално насочен
в следните тематични области при наличните дадености и туристически ресурси:
3.2.1. Военни паметници и музеи, свързани с Плевенската епопея
Регионът е богат на паметници, свързани с руската и румънската
история и това е възможност за предлагане на местен туристически продукт на
ключови за българския туризъм пазари. Тенденцията е руските и румънските
туристи да пътуват повече в България. Утвърдената военно-историческа
дестинация Плевен, предлага множество атрактивни обекти свързани с руската и
румънската история и са включени в предложенията на туроператорите. Музеите
биха представлявали интерес както за руски, така и за румънски туристи.
Създаването на туристически атракции в тази тематична област изисква
креативност и максимална ефективност при ограничените финансови ресурси.
Анимации, свързани с военната история и провеждани в дворовете на музеите са
модерен начин на предлагане на туристическия продукт и запомнящо се
изживяване. Предложението е да се организира ежегодно историческа
възстановка „Двама крале в Главната квартира на армията“, съвместно с Клуб
„Традиция“ на подходяща дата – каквато е 26 Октомври. На тази дата по време
на Руско-турската освободителна война през 1877 г. в Пордим се установява
Главната квартира - централен команден пункт на руската армия, а руският
генералитет и висшето офицерство заседават и определят хода на войната.
Датата 3 Март също е възможна, но като национален празник, честван в
повечето български градове не би могла да се използва за генериране на интерес
към местно туристическо събитие. Подходящи дейности могат да бъдат
демонстрации на военни униформи, команди и строй от епохата, възстановка на
военен лазарет, демонстрация на телеграфна връзка и на първото улично
осветление, викторина за посетителите, занимания за най-малките, установяване
на военна походна кухня.
3.2.2. Тракийско културно наследство
Поради световната културна стойност и значението на Вълчитрънското
съкровище за България, оригиналът на съкровището не се намира в Община
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Пордим, а е експонирано в Националния археологически институт с музей в
София. Неговото изключително културно и историческо значение е необходимо
да бъде използвано като притегателна сила за туристи и в община Пордим. Като
първа стъпка в туристическата валоризация на съкровището, от 2019 г. прототип
на съкровището е експонирано на подходящо място в Обшина Пордим, в Зала
„Вълчитрънско съкровище“ в кметството на село Вълчитрън. Създаването на
туристически атракции в тази тематична област изисква креативност и
максимална ефективност при ограничените финансови ресурси. Предложението
е да се организира ежегоден Фестивал на тракийското съкровище в село
Вълчитрън. В рамките на фестивала да се организират исторически възстановки
с тракийски и римски реенактори, антични занаяти, кухнята на античността,
викторина за посетителите, анимационни дейности за малките ученици, спортни
състезания и разбира се, посещение на Вълчитрънското златно съкровище.
Инициативата може да се организира от утвърдени клубове за исторически
възстановки, които организират успешно подобни традиционни събития.
Ефектът би могъл да е по-значим и да се гарантира устойчивост при увличане на
местните самодейци, ученически колективи, читалища в организацията на
фестивала. Това може да послужи и като отправна точка в предлагането на
туристическа анимация за посетителите на съкровището.
3.2.3. Етно-селски и еко-селски туризъм
Всички форми на селски туризъм са подходящи за общината, която е с
подчертан профил на малка общност в селскостопански район. Етно-селският
туризъм включва пътуване до селски райони с основна цел пасивно или активно
участие в селските традиции. Еко-селският туризъм е пътуване до селските
райони с основна цел пребиваване в екологично чиста среда, консумация на
екологични продукти, общуване с природата и местните общности. Може да се
предложи пътуване по време на фестивалите и празниците от културния
календар на общината, съчетано с местните туристически атракции етнографски
музей в с.Катерица, църквите "Свети Димитър" в Пордим и "Света Параскева" в
с.Згалево, шраусовата ферма в с.Борислав. Местните традиции в земеделието и
винарството могат да добавят кулинарен акцент чрез дегустация на автентични
домашни продукти, вина и ракии.
3.2.4. Туристически информационен център (ТИЦ) – Пордим
През 2015 г. е открит Туристически информационен център (ТИЦ) –
Пордим. ТИЦ се ползва както за туристическа информационна дейност, така и за
общински цели. В експозиционната зала се организира лятна занималня за деца.
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Общината организира почасово изработване на различни сувенири, рисуване,
апликиране и др. Залата се ползва и за сесиите на Общинския съвет и за
различни презентации, а във връзка с празника на града - представяне на
художници, писатели и други различни творци. Туристическият информационен
център (ТИЦ) – Пордим влиза в регистъра на Министерството на туризма за
всички подобни центрове на територията на страната и може да бъде
координационна точка за реализация на туристическите планове и събития.

Фиг. 1.3.12. Туристически информационен център (ТИЦ) – Пордим в
регистъра на Министерството на туризма

3.3. Общинска програма за развитие на туризма в Община Пордим –
план за действие 2021-2027 г.
Общинската програма за развитие на туризма в Община Пордим следва да
бъде базирана върху план за действие за периода 2021-2027 г., включващ
дейности по приоритети, срокове, отговорници и бюджетен разчет.
Таблица 1.3.2.
Общинска програма за развитие на туризма в Община Пордим – план
за действие 2021-2027 г.
Дейност
Срок
Отговорна
Прогнозна
организация финансова
стойност
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/лв./
ПРИОРИТЕТ 1. Организиране на събития и мероприятия с местно и
национално значение, допринасящи за развитието на туризма в Пордим
1.1 Възстановка „Двама монарси в 3 Март или
Главната квартира на армията“ в
26
Пордим
Октомври
всяка
година

Община
Пордим

4 000 лв.

1.2 Фестивал на тракийското златно Септември
съкровище в село Вълчитрън
всяка
година

Община
Пордим,
Кметство
Вълчитрън

4 000 лв.

1.3. Фолклорно-кулинарен фестивал
"Цветница в Пордим: на хоро и на
софра с китно цвете в ръка"

Април
всяка
година

Община
Пордим

4 000 лв.

1.4 Фестивал на старата градска
песен с участие на състави от
областта

Лятото
всяка
година

Община
Пордим,
Читалище

4 000 лв.

1.5. Училищният празник на 11 май,
отбелязван с богата фолклорна
програма

Май,
всяка
година

Община
Пордим,
Училище

4 000. лв.

Община
Пордим и НПО

4 000 лв.

Община
Пордим,
Училище,

10 000 лв.

1.7. Национален фолклорен конкурс м. Юни
всяка
„От извора на севера“
година
Лятото,
1.6. Организиране
на
лятно
всяка
хореографско зелено училище в
година
партньорство с СУ "Св. Св. Кирил и
Методий" с преподаване на народна
музика и хореография

ПРИОРИТЕТ 2. Промотиране на туристическа дестинация „Пордим”
Община
2 000 лв.
2.1. Създаване на лого, диплянки,
2021
Пордим
промоционални материали
2.2.
Участие
в
туристически
изложения, срещи с туристическия
Възложител: О б щ и н а П о р д и м
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бранш, форуми в страната
2.3. Включване на Вълчитрънското
златно съкровище в списъка със 100те национални туристически обекта.

2021

Община
Пордим

1000 лв.

2.4. Арт-работилница за работа с деца
и гостуващи туристи на борда на TU134 в „Парка със самолета“

2021

Община
Пордим

3 000 лв.

ПРИОРИТЕТ 3. Организиране на информационно обслужване
Община
10 000 лв.
3.1.
Институционална
подкрепа
2021
Пордим
дейността на ТИЦ-Пордим
3.2. Създаване на интернет сайт,
подаване
на
информация
за
туристически портали и сайтове на
туроператори

2021

3.3. Обучение на служители или
доброволци за работа в ТИЦ-Пордим

2021

Община
Пордим,
ТИЦ-Пордим

3 000 лв.

Община
Пордим

3 000 лв.

3.4.
Поддържане
на
актуална постоянно ТИЦ-Пордим
информация в интернет страницата
на
Община
Пордим
чрез
специализиран
туристически
интернет-линк
3.5. Създаване на информационни
табели за туристическите обекти и
атракции в общината

2021

Община
Пордим,
ТИЦ-Пордим

2 000 лв.

2 000 лв.

ПРИОРИТЕТ 4. Промотиране на регионален туристически маршрут
Община
2 000 лв.
4.1. Регионален
еднодневен
2021
Пордим,
велопоход „По стъпките на руските
ТИЦ-Пордим
войници“
4.2. Еднодневен
авто
маршрут
„Вълчитрънско златно съкровище и
природни феномени Крушунски
водопади, Деветашка пещера“

Възложител: О б щ и н а П о р д и м
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Община
4.3. Еднодневен авто маршрут
2021
Пордим,
„Златни съкровища и дунавски
ТИЦ-Пордим
крепости в римска провинция

2 000 лв.

„Мизия“
(Вълчитрънско
златно
съкровище, крепост Сторгозия в
Плевен, римски легионен лагер Нове
в Свищов, Свищовско златно
съкровище, късноантичната митница
Димум в Белене.
4.4. Изграждане при с. Борислав на
общинска къмпинг зона за каравани и
кемпери с връзка към АМ „Хемус“
при п.в. Летница

2022

Община
Пордим

10 000 лв.

4.5. Изграждане при с.Тотлебен на
общинска къмпинг зона за каравани и
кемпери с връзка към първокласен
път София-Русе

2023

Община
Пордим

10 000 лв.

Възложител: О б щ и н а П о р д и м
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Част II. Цели и приоритети за развитие на община Пордим за периода
2021-2027 год.
1. Визия и стратегическа цел за развитие на Община Пордим за
периода 2021 – 2027 год.
Визията за развитие на Община Пордим в периода 2021-2027 год. се
формулира, както следва: Община Пордим е благоприятно място за живот,
бизнес и инвестиции, със съхранени природа и културна идентичност,
развити икономика и туризъм.
Водещата стратегическа цел пред развитието на община Пордим за
периода 2021 – 2027 год. е да се постигне положителна промяна в качеството
на живот, социално-икономически условия, екологичната среда,
възможностите за отдих, туризъм, спорт и култура, чрез управление на
общината, водещо до: ускоряване на темпото на развитие; внедряване на
иновации и нови технологии, чрез култивиране на среда на обществен консенсус
за генериране на нови идеи в полза на домакинствата, фирмите и публичните
органи за управление и самоуправление;

2. Цели за развитие на Община Пордим за периода 2021 – 2027
год.
Основните цели пред развитието на Община Пордим в периода 20212027 год. са:
o Създаване на по-добри условия за живот и бизнес в общината;
o Превръщане на община Пордим в динамично развиваща се община,
съчетаваща устойчивото развитие на икономиката, културата и туризма;
o Усъвършенстване на системата за административните услуги на
гражданите и бизнеса;
o Осигуряване на качествени и достъпни услуги в сферата на
образованието, здравеопазването и социалните дейности;
o Балансирано развитие на централна градска част, квартали и населени
места в общината.

Възложител: О б щ и н а П о р д и м
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3. Основни принципи и стратегически задачи за развитието на
Община Пордим за периода 2021-2027 год.
Развитието на община Пордим в периода 2021-2027 год. изисква
формулиране на четири важни подцели, с характер на стратегически задачи
пред общинската администрация:
1. Планиране и разходване на публичните средства по приоритетите:
инфраструктура и благоустрояване, екология, култура, образование,
здравеопазване и социални дейности;
2. Привличане на инвестиции по Оперативните програми, финансирани с
европейски средства за реализацията на проекти през новия програмен
период
3. Ефективно управление на общинската собственост;
4. Реализиране на успешни и прозрачни форми на партньорство с бизнеса и
създаване на благоприятни условия за нови частни инвестиции.
Основните принципи, които следва да бъдат спазвани на етап
програмиране на общинското развитие, бюджетиране на проектите и
реализиране на приоритетите са:
 Отговорно отношение към проблемите на населените места и на хората
 Спазване върховенството на закона, зачитане на морала;
 Прозрачност, отговорност и откритост при ръководството на процесите и
дейностите в общината;
 Активен диалог с гражданите и бизнеса за развитието на общината.

4. Приоритети за развитие на община Пордим за периода 20212027 год.
Основните приоритети за развитие на община Пордим за периода 20212027 год. се формулират, както следва:
Приоритет 1. Утвърждаване на общината като привлекателно място за
инвестиции, иновации и работа;
Приоритет 2. Подобряване качеството на живот в общината;
Приоритет 3. Достоен живот и развитие на човешкия капитал;
Приоритет 4. Компетентна и отговорна администрация.
Приоритет 5. Добавена стойност чрез туризъм и регионална кохезия.
Приоритет 1. Утвърждаване на общината като привлекателно място за
инвестиции, иновации и работа
Специфични цели:
Възложител: О б щ и н а П о р д и м

Страница 56 от 251
Изпълнител: „АПС Планконсултинг“ ООД

ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА
ОБЩИНА ПОРДИМ ЗА ПЕРИОДА (2021-2027 год.)
■ Стимулиране на устойчива икономическа активност и създаване на работни
места.
■ Развитие на местната икономика и предприемачеството.
■ Повишаване стандартите на живот на жителите на общината;
■ Подпомагане развитието на модерно и високотехнологично земеделие
№

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

Възможен източник за
финансиране
Общински бюджет;
Привличане на инвестиции, осигуряващи Средства от частния
дългосрочно и устойчиво развитие и по- бизнес; Оперативни
високо ниво на заетост.
програми,
финансирани от ЕС
Развитие и модернизация на общинската
Общински бюджет;
инфраструктура
за
подобряване
Оперативни програми,
информационното
и
административно
финансирани от ЕС
обслужване на бизнеса.
Общински бюджет;
Създаване на подходящи условия за
Средства от частния
стимулиране
на
предприемачеството,
бизнес; Оперативни
високотехнологичните
производства
и
програми,
постигане на висок дял на заетите.
финансирани от ЕС
Ефективно стопанисване и управление на
общинската собственост. Осигуряване на
Общински бюджет
информация за свободни общински имоти, с
цел стимулиране на инвеститорския интерес.
Реновиране
и
преструктуриране
на
съществуващите промишлени зони. Развитие
Общински бюджет;
на
техническата
и
инженерната
Оперативни програми,
инфраструктура. Обособяването на нови
финансирани от ЕС
инвестиционни терени за стимулиране на
инвеститорски интерес.
Създаване на партньорства между община,
бизнес , средни и професионални училища. Общински бюджет;
Представяне
на
възможностите
за Средства от частния
квалификация и професионално ориентиране бизнес; Оперативни
на младите хора за постигане на високо
програми,
качество на образованието и адаптивност на финансирани от ЕС
уменията.
Изграждане на благоприятна среда за работа и
промотиране на бизнеса. Съдействие при
организиране на срещи и изложения.
Съдействие за повишаване на професионалния Общински бюджет
капацитет
на
работната
сила,
чрез
разнообразни
форми на обучения и
преквалификация.
Оптимално използване на земеделските Общински бюджет;
Мярка

Възложител: О б щ и н а П о р д и м
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ресурси. Ефективно управление на общинския Средства от частния
земеделски и горски фонд.
бизнес

Приоритет 2. Подобряване качеството на живот в общината.
Специфични цели:
■ Изграждане на функционална и безопасна жилищна среда и обществени
пространства.
■ Лесен достъп до ключови места на общината.
■ Сигурна околна среда. Добре организирани улици и паркинги.
№

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

Мярка

Възможен източник
за финансиране

Балансирано разпределение на инвестиции за
Общински бюджет;
развитие на централна градска част,
Оперативни
жилищните квартали и населените места от
програми
състава на община Пордим.
Общински бюджет;
Благоустрояване и поддържане в чист и
Оперативни
безопасен вид на централната градска част и
програми,
парковете в населените места.
финансирани от ЕС
Общински бюджет;
Полагане на настилки, облагородяване
Оперативни
на съществуващите и изграждане на нови
програми,
детски площадки и спортни съоръжения.
финансирани от ЕС
Поетапно благоустрояване на кварталите в
гр. Пордим и населените места от състава на Общински бюджет;
общината, чрез рехабилитация на уличната
Оперативни
мрежа,
озеленяване,
изграждане
на
програми,
осветление, детски площадки, места за финансирани от ЕС
почивка и паркоместа.
Облагородяване
и
превръщане
на
Общински бюджет;
нефункционални
и
непривлекателни
Средства от частния
пространства в кварталите на гр. Пордим и
бизнес; Оперативни
населените места в места за култура,
програми,
творчески изяви, срещи и прекарване на
финансирани от ЕС
свободното време.
Подобряване условията за паркиране в Общински бюджет;
централната градска част и на възлови места
Оперативни
в близост до обществени институции и
програми,
търговски обекти.
финансирани от ЕС
Общински бюджет;
Поддържане чистотата на града и населените Средства от частния
места. Контрол на замърсяването на бизнес; Оперативни
парковите зони .
програми,
финансирани от ЕС
Мерки за овладяване популацията на Общински бюджет;
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бездомните кучета. Изграждане на приемен Средства от частния
пункт към кастрационен център в областния
бизнес
град и транспортиране в приют за кучета в
гр. Плевен.
Общински бюджет;
Създаване на благоприятни условия за
Средства от частния
разходка, спорт, риболов и почивка чрез
2.9
бизнес; Оперативни
поддържане
на
инфраструктурата
в
програми,
населените места на общината.
финансирани от ЕС
Стимулиране
на
инициативността
и
предприемачеството
на
кметовете
в
Общински бюджет;
населените места и кметските наместници
2.10
Средства от частния
при
реализиране
на
проекти
за
бизнес
благоустрояване и др. в интерес на местната
общност.

2020 - 2027

2020 - 2027

Приоритет 3. Достоен живот и развитие на човешкия капитал
Специфични цели:
■ Инвестиции в човешките ресурси на общината чрез образование и обучение.
■ Инвестиции в културното и историческо наследство на общината.
■ Повишаване качеството на живот чрез инвестиции във физическата култура,
спорт и в здравеопазването в общината.
■ Грижа и подкрепа за хората в рискови групи
Сектор „Образование и обучение“
№

3.1

3.2

3.3

3.4
3.5

Мярка

Възможен
източник за
финансиране

Възстановяване,
модернизиране
и
Общински бюджет;
поддържане на материално-техническата база
Оперативни
на детски градини чрез саниране, внедряване
програми,
на мерки за енергийна ефективност,
финансирани от ЕС
изграждане на нови отоплителни инсталации.
Устойчиво
поддържане
и
поетапна
Общински бюджет;
модернизация на изградена на спортна зала,
Оперативни
рехабилитирани
игрища
и
дворни
програми,
пространства в Пордимските училища,
финансирани от ЕС
детски градини
Въввеждане на стандарти за публичност в
управлението на бюджетните средства за Общински бюджет
училищата, детските градини .
Осигуряване на равен достъп до качествено Общински бюджет;
образование
и
развитие
на
Оперативни
творческия потенциал на децата и младите
програми,
хора.
финансирани от ЕС
Ангажиране на свободното време на младите Общински бюджет;
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хора извън училищната среда за занимания Публично-частни
със спорт и изкуства.
партньорства;
Оперативни
програми,
финансирани от ЕС
Общински бюджет;
Средства от
Професионално
ориентиране
и
частния бизнес;
3.6 сътрудничество с бизнеса за подобряване на
Оперативни
професионалната подготовка в училищата.
програми,
финансирани от ЕС
Повишаване капацитета на просветните Общински бюджет;
звена. Развитие на човешките ресурси в
Оперативни
3.7
системата на образованието - квалификация и
програми,
преквалификация на работещите.
финансирани от ЕС
Развитие на образованието през целия живот,
Оперативни
3.8 чрез
курсове
за
повишаване
на
програми,
квалификацията и преквалификация.
финансирани от ЕС
Създаване на пакет от мерки за превенция на
Оперативни
3.9 отпадането от училище, чрез разработване на
програми,
проекти и програми, съвместно с училища . финансирани от ЕС
Стимулиране на изявени учители и ученици с
постижения в областта на културата,
изкуствата, спорта, науката. Утвърждаване на
3.10
Общински бюджет
награда за талантливи и даровити деца,
превръщането й в традиция, с увеличаващ се
брой на отличените с всяка година.

2020 - 2027

2020 - 2027

2020 - 2027

2020 - 2027

2020 - 2027

Сектор „Култура и туризъм“
№

Мярка

Възможен източник
за финансиране

Създаване, модернизиране и поддържане на
Оперативни
3.1 материално техническата база на културните
програми,
1 институти - музеи, библиотека, художествена
финансирани от ЕС
галерия, читалищната мрежа.
Налагане на устойчива политика за запазване,
развитие и подкрепа на културните институти
в града и общината, като хранители на
3.1
културно-историческото
и
духовно Общински бюджет
2
наследство, запазващи традициите на родния
край и отговарящи на потребностите на
новото време;
3.1 Съхраняване и обогатяване на културния
Общински бюджет;
3 календар
Създаване и утвърждаване на нови културни Общински бюджет;
3.1 събития с цел привличането на по-широк Оперативни програ
4 спектър от граждани, институции и ми, финансирани от
неправителствени
организации,
като ЕС
Възложител: О б щ и н а П о р д и м

Срок

2020 - 2027

2020 - 2027

2020 - 2027

2020 - 2027

Страница 60 от 251
Изпълнител: „АПС Планконсултинг“ ООД

ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА
ОБЩИНА ПОРДИМ ЗА ПЕРИОДА (2021-2027 год.)
активни участници в осъществяването на
изявите.
Подкрепа
на
любителското
творчество и читалищната дейност.
Общински бюджет;
Провеждане на активни кампании за
Средства
от
популяризиране на Пордим като място за
3.1
частния
бизнес;
отдих, забавления, културен, концертен,
5
Оперативни
фестивален и др. вид туризъм, с цел
програми,
увеличаване на туристическия поток
финансирани от ЕС

2020 - 2027

Сектор „Работни места, заетост и социални дейности“
№

Мярка

Възможен източник за
финансиране

Модернизиране и поддържане на
Общински
бюджет;
материално- техническата база на
3.16
Оперативни програми,
социалните услуги, функциониращи на
финансирани от ЕС
територията на община Пордим.
Реализиране на проекти и програми за Национални програми;
активизиране на неактивни млади хора, Оперативна
програма
3.17
трайно безработни, професионална „Развитие на човешките
квалификация и заетост.
ресурси"
Подкрепа
на
лица
с
ниска
Национални програми;
квалификация и образование, чрез
3.18
Оперативни програми,
наемането им на работа по реализирани
финансирани от ЕС
програми и проекти от общината.
Реализиране на проекти и програми за
разширяване
обхвата
на
Оперативни програми,
3.19 предоставяните социални услуги за
финансирани от ЕС
деца и възрастни, с цел обхващане на
всички рискови групи.
Подкрепа на рискови групи чрез
Общински
бюджет;
предоставяне на интегрирани здравни,
3.20
Оперативни програми,
социални и образователни услуги, в т.ч.
финансирани от ЕС
и чрез мобилна работа.

Срок

2020 - 2027

2020 - 2027

2020 - 2027

2020 - 2027

2020 - 2027

Сектор „Здравеопазване и спорт“
Възможен източник
за финансиране
Общински бюджет;
Модернизиране
и
поддържане
на
Оперативни
3.21 материално техническата база на здравните
програми,
кабинети в училищата и детските градини.
финансирани от ЕС
Осигуряване на средства за текущ ремонт на
3.22 сградния фонд в населените места, Общински бюджет;
използван за осигуряване на медицинското
№

задача
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обслужване.
Провеждане на профилактични дейности за
3.23 подобряване здравното състояние на Общински бюджет;
жителите на общината.
Организиране и провеждане на кампании на
3.24
Общински бюджет
здравни теми в учебните заведения.
Развитие на здравно-социални услуги за Общински бюджет;
уязвими групи и общности - бременни жени, Оперативни
3.25
деца от многодетни семейства, възрастни програми,
хора и хора с увреждания.
финансирани от ЕС
Финансово подпомагане на лица, които не
могат да покрият лечението си и финансово
3.26
Общински бюджет
подпомагане на семейства с репродуктивни
проблеми.
Устойчивост в проекта за модернизиране на
спортната инфраструктура чрез инвестиции
Общински бюджет;
в проектиране, ремонт и преоборудване за
Оперативни
3.27 различни видове спорт. Перманентно
програми,
подобряване на условията за провеждане на
финансирани от ЕС
учебно-тренировъчна дейност и спортноразвлекателни атракции.
Общински бюджет;
Подобряване на взаимодействието между
3.28
Публично-частни
общината и спортните клубове.
партньорства
Общински бюджет;
Създаване на условия за спорт и в
Оперативни
3.29 населените места чрез изграждане на
програми,
спортни площадки и фитнес на открито.
финансирани от ЕС
Съдействие на спортните клубове при
разработване на проекти за кандидатстване
3.30
Общински бюджет;
по програми на Министерство на младежта
и спорта и други донори.

2020 - 2027
2020 - 2027

2020 - 2027

2020 - 2027

2020 - 2027

2020 - 2027

2020 - 2027

2020 - 2027

Приоритет 4. Компетентна и отговорна администрация.
Възможен източник за
финансиране
Подобряване
на
административното Общински
бюджет;
4.1 обслужване
и
комуникацията
с Оперативни програми,
гражданите и бизнеса.
финансирани от ЕС
Поетапно
въвеждане
на
Общински
електронни административни услуги за
бюджет; Оперативни
4.2 гражданите и бизнеса. Усъвършенстване
програми, финансирани
на
системата
за
комплексно
от ЕС
административно обслужване.
4.3 Въвеждане на принципа „еднократно" Общински
бюджет;
№

задача
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въвеждане и „многократно" използване на Оперативни програми,
данни, чрез осигуряване на възможност за финансирани от ЕС
миграция на данните.
Извършване
на
одит
на
всички
предоставяни административни услуги.
Поддържане на точна и навременна
4.4
Общински бюджет
информация
в
Интегрираната
информационна система на държавната
администрация.
Провеждане на открити конкурси за
4.5
Общински бюджет
длъжностите в администрацията.
Подобряване квалификацията и уменията
на служителите в администрацията, чрез Общински
бюджет;
4.6 обучения. Разработване на система за Оперативни програми,
повишаване
квалификацията
на финансирани от ЕС
служителите.
Повишаване
квалификацията
на
работещите в администрацията за
4.7 разработване, изпълнение и управление Общински бюджет
на проекти, финансирани от фондовете на
ЕС.
Активно участие в партньорски и
Общински
бюджет;
тематични мрежи за обучения по ключови
4.9
Оперативни програми,
компетенции и обучения за работа със
финансирани от ЕС
специфични групи граждани.
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Част ІІІ. Описание на комуникационната стратегия, на партньорите и
заинтересованите страни и формите на участие в подготовката и
изпълнението на ПИРО при спазване на принципите за партньорство
и осигуряване на информация и публичност.
1. Анкетно

проучване

свързано

със

специфичните

характеристики на община Пордим
Настоящата част определя възможните приоритетни цели за реализация на
плана, като отразява потенциала за развитие и се съсредоточава върху
възможностите за решаване на конкретни проблеми на община Пордим. Тези
цели се основават на изводите, базирани на проведено анкетно проучване,
осъществено в партньорство с представители на администрацията на общината,
през
периода
юли-август
2020
г.
в
рамките
на
извънредна епидемична обстановка в страната при спазването на необходимите
противоепидемични мерки. То има за цел да даде представа за икономическото
развитие, природния и инфраструктурен капацитет, проблемните и приоритетни
области на община Пордим. Въз основа на получените резултати и направените
изводи могат да се формулират препоръки за покриване нуждите и потенциалите
за развитие на общината и нейните жители. Така набраната информация би
могла да бъде полезен източник за формулиране на по-нататъшни цели и
приоритети на развитие на икономическото, социалното и екологичното
състояние на района в съответствие с нагласите на живущите в общината и
общинските планове за развитие. Събрана бе автентична информация
посредством метода на прякото анкетиране, ориентирано към жителите на
община Пордим. Информацията бе обработена и анализирана, като се търсеше
конкретизиране на индивидуалните виждания за текущото икономическо и
социално развитие на общината, необходимите мерки за подобряване на
състоянието и потенциалните решения за интегрирано развитие на общината.
В анкетното проучване се открояват обективните виждания на жителите за
положителните и отрицателни страни в общината и какво би могло да бъде
приоритизирано с оглед на спецификите и, за да бъде полезно за нейното
интегрирано развитие. Целта на получената информация е да насочи вниманието
на общинското ръководство към приоритетното решаване на най-съществените
за жителите в общината проблеми, свързани с качеството на живот и
последващото развитие на община Пордим
Анкетната карта се състои от 20 въпроса, формулирани с цел да се получи
обективна информация, базирана на преобладаващото мнение на живущите в
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общината. Синхронизирането на въпроси с „отворен“ характер и въпроси от
„затворен“ тип с многовариантни отговори осигурява на респондентите, поголяма свобода при изразяване на своето мнение, като то не бива ограничавано
само в рамките на определени отговори. Важно е да се отбележи, че всеки от
въпросите изпълнява конкретна задача, допринасяща за структурирането на
анализ и определяне на проектните възможности, необходимите мерки за
подобряване на състоянието и потенциалните решения в развитието на община
Пордим. Въпросите са разпределени в три логически групи, както следва:
I.
Структура на участниците в анкетното проучване и демографски
показатели;
II.
Оценка на състоянието, развитието и ресурсната обезпеченост на
община Пордим;
III.
Мерки и проектна насоченост за подобряване състоянието на
община Пордим.
При обобщаването на отговорите е отчетено, че в някои анкетни карти
респондентите са пропуснали част от въпросите, с което се обяснява
разминаването между общия брой на попълнените анкети спрямо разликите в
общия брой на отговорилите по конкретни въпроси. Въздействието на тази
разлика е статистически снижена до минимум с цел обективизиране на
отговорите.
Настоящото изследване не може да претендира за представителност и
изчерпателност, но би могло да даде ориентировъчна представа за
икономическото състояние, социалното развитие, проблемите и потенциалните
решения в развитието на община Пордим.
Въз основа на извършеното проучване сред жителите на община Пордим,
оценяващ ресурсната осигуреност, състоянието и тенденциите в местната
икономика, са определени приоритетите, които следва да бъдат достигнати през
периода 2021-2027 г. Те обхващат, от една страна, представата за желанието на
жителите на общината, а от друга, са съобразени максимално с възможностите,
потенциала и специфичните особености на общината и нейната територия.

2. Структура

на

участниците

в

анкетното

проучване

и

демографски показатели
В структурен състав респондентите на настоящото анкетно проучване
видно от фиг. 3.1. са предимно жени - 66,7 %, 26,7% - мъже и 6,7 % са посочили,
че не желаят да отговорят на въпроса.
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66,7%
80,0%
60,0%
40,0%
20,0%
0,0%

26,7%

6,7%

Жена

Мъж

Не желая да
отговарям

Фиг. 3.1. Вашият пол е?
По отношение на възрастовата структура на анкетираните
преобладаващата част от участниците (40 %) са на възраст 30-49 год., което е
важна предпоставка за обективността и достоверността на попълването на
анкетното проучване. Видно от фиг. 3.2. е, че 33,33 % от анкетираните са на
възраст 50-65 год., 20 % са до 29 годишна възраст и 3,33 % са над 65 год. или не
желаят да отговорят на въпроса.
40,00%
40,00%

33,33%

30,00%

20,00%

20,00%
3,33%

10,00%

3,33%

0,00%
30–49 год. 50–65 год. до 29 год.

Над 65
год.

Не желая
да
отговарям

Фиг. 3.2. Вашата възраст е?
Съществено значение при изграждането на обективно и релевантно
проучване е изразяването на мнение от страна на хора с различен и повъзможност висок образователен ценз. В конкретното проучване (фиг. 3.3.) 62,1
% от анкетираните са с придобито висше образование, 24,1 % притежават средно
образование, 10,3 % не желаят да отговорят и 3,4 % са с полувисше образование.
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70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%

62,1%

24,1%
10,3%

Висше

Средно

3,4%

Не желая да Полувисше
отговарям

0,0%
Основно

Фиг. 3.3. Вашето най-високо придобито образование е:
По отношение на социалният статус и професионална ангажираност на
анкетираните преобладаващ е дела на служителите, упражняващи интелектуален
труд (83,33 %). В групата респонденти, видно от фигура 3.4. попадат още
работници, упражняващи ръчен труд (10%), земеделски стопанин/производител,
домакин и изпълняващ друг вид дейност по (3,33%). Не са анкетирани лица в
пенсионна възраст, безработни, предприемачи или самонаети и лица които се
обучават.
Служител, упражняващ…
Работник, упражняващ ръчен труд
Друга
Домакиня
Земеделски стопанин/производител
Пенсионер
Безработен
Предприемач/самонаето лице
Обучаващ се

83,33%
10,00%
3,33%
3,33%
3,33%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

Фиг. 3.4. Към коя от изброените групи се причислявате?
В териториалният обхват на проучването (фиг. 3.5.) най-голям дял имат
жителите на общинския център – гр. Пордим – 46,67 %, малко над ¼ от
анкетираните са живущи в село Каменец (26,67 %), следвани от живущите в село
Згалево (13,33%), село Тотлебен (6,67 %), село Вълчитрън (3,33%) или живеят в
друга община (3,33%).
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50,00%
45,00%
40,00%
35,00%
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%

46,67%

26,67%
13,33%

6,67%

3,33%

3,33%

Фиг. 3.5. На територията на кое селище живеете?
Най-голям дял от анкетираните не само, че живеят, но и учат или работят
(фиг. 3.6.) в общинския център – гр. Пордим (65,52 %). Значително по-малка
част от попълнилите анкетната карта учат или работят в селищата в общината,
като в село Каменец (24,14 %), село Тотлебен (24,14%), село Вълчитрън (3,45%).

65,52%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

24,14%
6,90%

град Пордим

село Каменец

село Тотлебен

3,45%
село
Вълчитрън

Фиг. 3.6. На територията на кое селище учите или работите?

3. Оценка на състоянието, развитието и ресурсната обезпеченост
на община Пордим
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Състоянието и развитието на община Пордим е многоаспектна величина,
зависеща от множество фактори. За да се откроят вижданията на живущите в
общината в анкетната карта е зададен въпроса – „В каква насока се развива
община Пордим през последните 7 години?“ (фиг. 3.7.). Според отговорите на
51,72% през последните 7 години общината се развива „Стремглаво към подобро“, а 44,83 % смятат, че се развива „Към по-добро, но с по-бавни темпове от
очакваните“. Само 3,45 % считат, че община Пордим не се развива през
последните години.
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44,83%
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но с по-бавни
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Общото
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Фиг. 3.7. В каква насока се развива община Пордим през последните 7
години?
В сравнителен аспект спрямо останалите общини (фиг. 3.8.) в страната
половината от респондентите считат, че развитието на общината е „като
повечето общини в страната“. Положителен е факта, че 46,67 % смятат, че
община Пордим се развива „по-добре спрямо повечето общини в страната“, а
според 3,33 % се развива „по-зле от повечето общини в страната“.
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Фиг. 3.8. В сравнителен аспект според Вас общината се развива?
Преобладаващата оценка (Фиг. 3.9.) на анкетираните жители за развитие
на общината през периода 2014-2020 г. по шестобалната система е „Добро“,
оценено от 37 % от респондентите. Приблизително по 1/3 от живущите оценяват
развитието на общината „Отлично“ (33%) и „Много добро“ (30%).
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Фиг. 3.9. Как оценявате развитието на община Пордим за периода 2014-2020
г.?
За да бъде придобита обективна представа относно мнението на
поставената визия за развитие на общината в изтичащия „Общински план за
развитие на община Пордим за периода 2014-2020 г.“ е изготвен въпрос относно
необходимостта от нова визия за развитие на общината. Настоящата визия за
развитие на общината е под наслов: „Община Пордим – атрактивен за живот и
работа район, с модерен селскостопански сектор, развита икономика, със
съхранена природа и културно-историческо наследство и възможности за
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личностно и общинско развитие“. За да бъдат конкретизирани недостатъците на
визията и да се отчете мнението на гражданите е предоставена възможност в
случай на отговор „Да“ да бъде формулирано индивидуално предложение за
визия на общината. В отговор на въпроса (фиг. 3.10.) 53,3 % от анкетираните
считат настоящата визия за коректна и добре формулирана, 23,3 % не могат да
преценят дали е необходимо изграждането на нова и 23,3 % смятат, че визията се
нуждае от промяна, като са представени предложения за допълнения на визията
чрез използването на следните думи: „атрактивен за живот и работа район“,
„икономическо съживяване“, „привличане на икономически инвеститори“ и
„разкриване на нови работни места“.

53,3%
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Фиг. 3.10. Настоящата визия за развитие на общината е „Община Пордим –
атрактивен за живот и работа район, с модерен селскостопански сектор,
развита икономика, със съхранена природа и културно-историческо
наследство и възможности за личностно и общинско развитие“. Считате
ли, че е необходима нова визия за развитие на общината?
С огледа на систематизиране на максимално количество информация за
проблемите и предизвикателствата в община Пордим в анкетната карта е
вмъкнат въпрос от затворен тип фокусиран именно върху проблемните зони:
„Кои са основните проблеми, които откривате във Вашата община в момента?“,
като са предоставени 28 варианта за отговор с възможност за посочване на до 5
отговора (фиг. 3.11.). 6 Преобладаващото мнение (80 %) на респондентите на
анкетата е наличието на „Влошена улична инфраструктура в населените места
(улици, тротоари, алеи и др.)“.
На второ място анкетираните са посочили като проблем „Обезлюдяване на
населените места - влошаваща се демографска ситуация“ – 56,67%, следвана от
6

Заб.: Поради предоставената възможност за избор на до 5 отговора и не съобразяването на
анкетираните с изискването сборът на % от отговорите надвишава 100 %.
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„Ниската инвестиционна активност“ – 53,33%. Като основен проблем в
общината се счита още и „Ниско ниво на икономическото състояние на селата в
общината“ – 46,67%, „Липса на промишлени производства“ – 40%,
„Некачествена ВиК инфраструктура“ – 30%, „Високо ниво на безработицата“ –
30%. С по-ниска степен се отчита „Липса на обекти за развлечение и хранене“ –
26,67%, „Липса на детски площадки“ – 23,33% и „Недобра транспортна мрежа“ –
20 %.
За 13,33 % от анкетираните проблем се явява „Некачественото
сметосъбиране, сметоизвозване и депониране на отпадъците“, „Неефективна
промишленост“, „Недостъпно или нискокачествено здравеопазване“, „Липса на
стимули за създаване на нови предприятия“.
Имайки предвид проблемните звена в община Пордим, следващият въпрос
поставя вниманието върху приоритетните направления за развитие в общината и
извършване на оценка на тяхната значимост според анкетираните (фиг. 3.12.).
Като най-важно приоритетно направление респондентите са посочили
„обслужващи дейности с регионално значение (образование, здравеопазване,
услуги)“ -73,33%, следвано от „селското стопанство“ – 56,67% и туризма-50%.
Като направления, които се оценяват като с ниска степен на важност за
развитието на общината с най-голям процентен дял е секторът на „горско
стопанство“ – 26,67% и с равен дял високотехнологичното производство и
енергетиката – 13,33%.
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Фиг. 3.11. Кои са основните проблеми, които откривате във Вашата
община в момента?
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Фиг. 3.12. Кои трябва да бъдат приоритетните направления за развитие в
общината и каква е тяхната значимост според Вас?

Възложител: О б щ и н а П о р д и м

Страница 74 от 251
Изпълнител: „АПС Планконсултинг“ ООД

ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА
ОБЩИНА ПОРДИМ ЗА ПЕРИОДА (2021-2027 год.)
Освен фокус върху проблемите и приоритетите в общината анкетното
проучване акцентира и върху наличните ресурси, които трябва да бъдат
съхранени и развити според анкетираните (фиг. 3.13.). Поставеният въпрос е от
„отворен“ тип7 и предоставя възможност за свободен отговор и конкретизация
на ресурсите. Направеното проучване извежда като най-ценни ресурси на
общината наличните музеи и къщи-музеи в района, считани за важни от 78,26 %
от анкетираните, следвани от паметниците (30,43%). Интерес представлява
конкретизацията на местни обекти, като: най-голямото тракийско златно
съкровище -„Вълчитрънското златно съкровище“, считано за ценен ресурс от
17,39%, училището с преподаване на народна музика и хореография СУ „Св. Св.
Кирил и Методий“ – 8,7 %. Като ценни ресурси са посочени още „Стари чешми“,
„Парковете“ и „Парка със самолета“.

78,26%

Музеи и къщи-музеи

30,43%
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Фиг. 3.13. Кои са най-ценните ресурси на общината които трябва да бъдат
съхранени и развити? (забележителни местности, селища, природни и
исторически обекти и др.)

4. Мерки и проектна насоченост за подобряване състоянието на
община Пордим
Имайки предвид структурата на участниците в анкетното проучване и
демографски показатели и оценката на състоянието, развитието и ресурсната
7

Заб.: Когато въпросът изисква мнение в свободен текст, рязко се намалява броят на
отговорилите. Логично е, защото такъв отговор изисква задълбочаване в темата и генериране на
собствени предложения, което респондентите прескачат поради липса на време или желание за размисъл.
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обезпеченост на община Пордим е редно да се обособи най-важната територия за
развитие върху която би могло да се фокусира проектната ангажираност. На така
поставеният въпрос 63,16% от анкетираните считат, че най-важната територия за
развитие на общината е самият общински център – гр. Пордим. С по-малка
значимост се обособяват селата Згалево, Тотлебен, Каменец, вероятно
продиктувано от местожителството на респондентите.

Общинския център-Пордим
село Згалево

63,16%
15,79%

Всички населени места

10,53%

село Тотлебен

10,53%

село Каменец

10,53%

Фиг. 3.14. Коя е най-важната територия за развитие в общината – в
общинския център или извън него?
Планирайки проектно предложение е добре да бъде обърнато внимание и
на възможностите, които предоставя местоположението на общината. Във
връзка с това в анкетното проучване е поставен въпрос за: „Какъв/какви проект/и
може да реализира Вашата община съвместно със съседните общини,
който/които да допринесе/допринесат за развитието на целия район?“. Въпросът
е с „отворен“ характер, което поставя условия, че когато въпросът изисква
мнение в свободен текст, рязко се намалява броят на отговорилите и поради
предоставената възможност за свободен избор и изброяване на няколко варианта
сборът на % от отговорите надвишава 100 %. В отговор на въпроса (фиг. 3.15.)
най-голям част от анкетираните (43,75%), смятат че най-удачно би било да бъде
реализиран проект съвместно с община Плевен, като областен център, следвано
от предложението за създаването на проект съвместно с общ. Летница (37,50%).
За ¼ от анкетираните резонно би било създаването на проект с община Левски
или проект с туристическа насоченост (25%). Интерес представлява
обособяването на конкретно предложение за „Възстановяване на летище
Каменец под една или друга форма – към ВВВУ или карго…“ – 6,25 % от общо
анкетираните.
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Фиг. 3.15. Какъв/какви проект/и може да реализира Вашата община
съвместно със съседните общини, който/които да допринесе/допринесат за
развитието на целия район?
С цел снижаване на кръга от необходимости за подобряване състоянието
на общината и оценка на тяхната значимост според жителите и в анкетната карта
е включен следният въпрос: „Кои са най-необходимите мерки за подобряване на
състоянието на общината и каква е тяхната значимост според Вас?“ (таблица.
3.1.).

Таблица. 3.1.
Кои са най-необходимите мерки за подобряване на състоянието на
общината и каква е тяхната значимост според Вас?
МЯРКА
Подобряване на жилищния
сектор

Възложител: О б щ и н а П о р д и м

Много
важна

ОЦЕНКА
Не е
Важна
важна

3.33%

56.67%

23.33%

Нямам
мнение
0.00%
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МЯРКА
Подкрепа за развитие на научна
и развойна дейност
Засилване ролята на
неправителствения сектор и
стимулиране на гражданското
участие в управлението
Намаляване нивата на
замърсяване на въздуха
Реконструкция/обновяване на
промишлените територии
Подобряване на
административните услуги за
населението и бизнеса (вкл.
интегриране на електронни
услуги)
Подобряване на енергийната
ефективност на сградите
Борба с дискриминацията
(социално включване и
създаване на равни
възможности)
Подобряване на управлението
на общината
Стимулиране на
междуобщинското
сътрудничество (в т.ч.
международното)
Стимулиране и подкрепа на
бизнеса в различните сектори на
местната икономика
Запазване и създаване на нови
зелени зони за спорт и отдих
Подобряване на достъпността
между селищата в общината и
туристическите
забележителности
Повишаване качеството на
образованието
Подобряване качеството на
предлаганите здравни и
Възложител: О б щ и н а П о р д и м

Много
важна

ОЦЕНКА
Не е
Важна
важна

Нямам
мнение

3.33%

40.00%

16.67%

20.00%

10.00%

46.67%

16.67%

6.67%

13.33%

46.67%

10.00%

13.33%

13.33%

63.33%

10.00%

0.00%

13.33%

60.00%

6.67%

3.33%

16.67%

63.33%

3.33%

0.00%

16.67%

40.00%

23.33%

3.33%

16.67%

40.00%

13.33%

13.33%

23.33%

53.33%

6.67%

3.33%

30.00%

53.33%

6.67%

0.00%

36.67%

40.00%

10.00%

0.00%

40.00%

46.67%

0.00%

0.00%

40.00%

43.33%

0.00%

0.00%

43.33%

36.67%

0.00%

10.00%
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МЯРКА

Много
важна

ОЦЕНКА
Не е
Важна
важна

53.33%

30.00%

10.00%

0.00%

63.33%

26.67%

0.00%

0.00%

70.00%

13.33%

0.00%

0.00%

Нямам
мнение

медицински услуги
Развитие на културния туризма
(поддържане на културните
ценности, инвестиции във
фестивали и др.)
Борба с безработицата и
подобряване на пазара на труда
(вкл. повишаване на
квалификацията на хората)
Подобряване на техническата
инфраструктура в общината
(ВиК, електропреносна мрежа и
др.)
Друго (Моля, напишете Вашия
отговор):

В топ 3 с най-голяма важност 70 % от анкетираните посочват
„Подобряване на техническата инфраструктура в общината (ВиК,
електропреносна мрежа и др.)“, за 63,33% е необходимо обръщане на внимание
върху „Борба с безработицата и подобряване на пазара на труда (вкл.
повишаване на квалификацията на хората)“, а за 53,33 % от съществено значение
е „Развитие на културния туризъм (поддържане на културните ценности,
инвестиции във фестивали и др.)“. С по-нисък процентен дял (около 40 %) се
посочват „Подобряване качеството на предлаганите здравни и медицински
услуги“, „Повишаване качеството на образованието“ и „Подобряване на
достъпността между селищата в общината и туристическите забележителности“.
С най-малка степен на необходимост според анкетираните жители се счита
„Подобряването на жилищния сектор“ и „Борба с дискриминацията (социално
включване и създаване на равни възможности)“.
С цел обективизъм и достигането на допирна точка с жителите на община
Пордим при реализирането на проект в анкетната карта е поставен въпрос от
„отворен“ тип 8 „Кои са трите най-важни проекта, които трябва да бъдат
реализирани до 2027 г. за да се развива община Пордим?“ (фиг. 3.16.)

8

Заб.: Поставя се условието, че когато въпросът изисква мнение в свободен текст, рязко се
намалява броят на отговорилите и поради предоставената възможност за свободен избор и изброяване на
няколко варианта сборът на % от отговорите надвишава 100 %.
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Рехабилитация на пътната мрежа и
асфалтиране на улиците

91,3%

Отваряне на нови работни места и заетост
на населението

69,6%
21,7%

ВиК мрежа и канализация
Изграждане на детски площадки и места за
спорт и отдих
Образователни проекти
Проекти със социална насоченост и
подобряване на помощта към възрастните …

17,4%
8,7%
8,7%

Изграждане на безопасно общинско сметище

4,3%

Туризма

4,3%

Ремонт на читалищните салони

4,3%

Възобновяване на ДДЛРГ под някаква
форма

4,3%

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

Фиг. 3.16. Кои са трите най-важни проекта, които трябва да бъдат
реализирани до 2027 г. за да се развива община Пордим?
Според 91,3% от всички анкетирани лица най-важният проект, който
трябва да бъде реализиран до 2027 г. за да се развива община Пордим е
„Рехабилитация на пътната мрежа и асфалтиране на улиците“, следвано от
„Отваряне на нови работни места и осигуряване на заетост на населението“ –
69,6%. Значително по-малко е нивото на хората, считащи за необходимо
подобряването на ВиК мрежата и канализацията (21,7%) и изграждането на
детски площадки и места за спорт и отдих (17,4%). Конкретизация в проектните
предложения се поставят от отделни лица за „възобновяване на ДДЛРГ „Младен
Антонов“, с. Тотлебен под някаква форма“, ремонт на читалищните салони,
изграждане на безопасно общинско сметище и реализирането на проекти със
социална насоченост и подобряване на помощта към възрастните хора.
В по-конкретен аспект на въпроса „Кой е най-важният проект за Вашето
конкретно населено място, който трябва да бъде реализиран до 2027 г.?“ (фиг.
3.17.) 52,17% от анкетираните считат асфалтиране на улиците за най-важен
проект за конкретното населено място, следвано от изграждане на ВиК мрежа
(17,39%) и изграждане на нови работни места (8,7%).
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52,17%

Асфалтиране на улиците

17,39%

Изграждане на ВиК мрежа

8,70%

Нови работни места
Природни паркове

4,35%

Развитие на нови производства

4,35%

Построяване на детски площадки

4,35%

Соцална помощ за възрастни хора

4,35%

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00%

Фиг. 3.17. Кой е най-важният проект за Вашето конкретно населено място,
който трябва да бъде реализиран до 2027 г.?
Добрите условия за живеене и изграждането на нови работни места е
преобладаващо условие (75%) в отговорите и на въпроса „Ако имате
роднини/приятели в чужбина, при какви условия смятате, че биха се върнали в
община Пордим?“ (фиг. 3.18.). Въпросът е от „отворен“ тип със свободен
вариант за отговор. Сред посочените отговори попадат и са конкретизирани
условията като: „Благоприятна среда за развитие на младите хора“, „По-добра
инфраструктура“, „Когато България стане нормална държава“, „Условията, при
които биха се върнали не зависят от общината“.

Добри условия за живеене, работни
места и висока заплата

75,00%

Условията, при които биха се
върнали не зависят от общината

6,25%

Благоприятна среда за развитие на
младите хора

6,25%

Когато България стане нормална
държава!

6,25%

По-добра инфраструктура

6,25%

Фиг. 3.18. Ако имате роднини/приятели в чужбина, при какви условия
смятате, че биха се върнали в община Пордим?

Възложител: О б щ и н а П о р д и м

Страница 81 от 251
Изпълнител: „АПС Планконсултинг“ ООД

ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА
ОБЩИНА ПОРДИМ ЗА ПЕРИОДА (2021-2027 год.)
С цел подобряване обезпечаването на информираността на жителите на
община Пордим и предоставяне на възможност за допълнително обсъждане на
мненията и вариантите за изграждане на проект е извършено допитване за вида
на използваните информационни източници от страна на анкетираните (фиг.
3.19.). Най-голям е дела на хората използващи съвременните дигитални
източници, в т.ч. „Интернет страницата на Общината“, като основен
информационен източник, използван от 93,33 %, следван от „Социалните
мрежи“ – 66,67% и в значително по-малка степен се използват
„Разпространените презентационни материали“. Много малък процентен дял от
анкетираните се възползват от други източници, местни медии, обществени
обсъждания и др.
Интернет страницата на Общината

93,33%

Социалните мрежи

66,67%

Разпространени презентационни…

16,67%

Други

3,33%

Не използвам източници на информация

3,33%

Организирани обществени обсъждания -…

3,33%

Местни медии - вестници, радио,…

3,33%

Фиг. 3.19. Какви информационни източници използвате за запознаване с
развитието на общината?

5. Обобщение на анкетното проучване и SWOT анализ на
община Пордим
В обобщение на анализа на резултатите от анкетното проучване,
проведено сред жителите на община Пордим биха могли да се направят следните
по-важни изводи и заключения:
 В структурен и демографски аспект в анкетното проучване са участвали
жители на възраст 30-49 г. (40 %), от които 66,7% са от женски пол. В
образователен аспект 62,1% от анкетираните притежават висше
образование, 83,33% от тях се причисляват към служители, упражняващи
интелектуален труд. Най-голям дял от респондентите са живущи на
територията на гр. Пордим – 46,67%, като сред анкетираните има и от
селата Каменец, Згалево, Тотлебен и Вълчитрън.
 По отношение на оценката на състоянието, развитието и ресурсната
обезпеченост на община Пордим би могло да се изведете, че според
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анкетираните община Пордим се развива стремглаво към по-добро
(51,72%), а в сравнителен аспект се развива като повечето общини в
страната (50%).
 Анкетираните оценяват развитието на община Пордим през периода 2014
– 2020 г. с оценка „Добро“ (37%), като 53,3% смятат, че настоящата визия
за развитие на общината под наслов „Община Пордим – атрактивен за
живот и работа район, с модерен селскостопански сектор, развита
икономика, със съхранена природа и културно-историческо наследство и
възможности за личностно и общинско развитие“ е коректно и точно
формулирана.
 Основен проблем в община Пордим се откроява „Влошената улична
инфраструктура в населените места (улици, тротоари, алеи и др.) – 80 %.
 Приоритетно направление за развитие в общината трябва да бъде с
насоченост обслужващите дейности с регионално значение (образование,
здравеопазване, услуги).
 Като най-ценен ресурс на общината според 78,23% от анкетираните, който
трябва да бъде съхранен и развит са музеите и къщите-музеи.
 Най-важната територия за развитие в общината според 63,16 % от
участниците в анкетното проучване е общинския център – гр. Пордим.
 При възможност за съвместно реализиране на проекти с други общини
според 43,75 % е реализирането на проект с общ. Плевен и проекти с общ.
Летница (37,5%).
 Сред най-необходимите мерки за подобряване на състоянието на
общината е подобряването на техническата инфраструктура в общината
(ВиК, електропреносна мрежа и др.) – 70 %; борбата с безработицата и
подобряване на пазара на труда – 63,33%; развитие на културния туризъм
– 53,33%.
 Най-важните проекти, които трябва да бъдат реализирани до 2027 г. за да
се развива община Пордим са „Рехабилитация на пътната мрежа и
асфалтиране на улиците“ – 91,3%, както и „Отваряне на нови работни
места и осигуряване на заетост на населението“ – 69,6%.
 Условието при което роднини/приятели на анкетираните биха се върнали
в общината е осигуряването на „Добри условия за живеене, работни места
и висока заплата“ – 75%.
По отношение на използваните информационни източници за запознаване с
развитието на общината с най-голямо значение е интернет страницата на
общината – 93,33%.
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Таблица 3.2.
SWOT-анализ
въз основа на резултатите от проведеното анкетно проучване

-

-

-

-

-

-

-

-

Силни страни
Добро взаимоотношение между
местна власт, бизнес,
неправителствен сектор и
граждани
Наличие на ефективно управление
на общината
Липса на престъпност и
криминални прояви
Благоприятни условия за развитие
на селско стопанство и туризъм
Добро състояние на
образователната инфраструктура
Изградена система за интеграция
на хората в неравностойно
положение
Териториална близост до
общините Плевен, Летница,
Левски
Богато културно-историческо
наследство-музеи, къщи-музеи,
най-голямото тракийско
съкровище „Вълчитрънско златно
съкровище“
Единственото по рода си училище
в северна България с преподаване
на народна музика и хореография
СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр.
Пордим
Летищна база с. Каменец
Възможности
Осъществяване на партньорство
със съседните общини: Плевен,
Летница, Левски
Възстановяване на летищната база
при село Каменец, като база на
ВВВУ
Подобряване на пътната
инфраструктура и асфалтовото
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-

-

-

-

-

-

-

-

Слаби страни
Липса на добре платени работни
места и висока степен на
безработица
Незадоволителна пътна
инфраструктура и асфалтово
покритие на уличната мрежа
Влошена ВиК мрежа и
канализация
Нарастващ, но все още малък брой
на добре поддържани детски
площадки и места за спорт и отдих
Неблагоприятни демографски
тенденции
Ниско ниво на инвестиционна
активност
Преход от общинско сметище,
рекултивирано по ОПОС към
регионално сметище, с оскъпяване
на услугата
Ниско ниво на икономическо
състояние в селата
Липса на промишлено
производство

Заплахи
Забавяне на икономическото
развитие на страната в резултат на
COVID-19
Задълбочаване на
неблагоприятните демографски
тенденции и засилване на ефекта
им върху пазара на труда
Липса на интерес за
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покритие на уличната мрежа
осъществяване на партньорство с
Изграждане и реконструкция на
общините: Плевен, Летница,
ВиК мрежа
Левски
Подобряване на услугите по
- Възникване на недостиг от
сметоизвозването и депонирането
квалифициран персонал
на отпадъци
- Неизвестност на общината като
Осъществяване на културен и
културен и исторически център
исторически туризъм
- Недостатъчна финансова
Привличане на инвеститори,
обезпеченост
предоставящи добри условия на
труд

Възложител: О б щ и н а П о р д и м
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Част ІV. 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
На база проведеното анкетно проучване осигурило идентификация на
нуждите на населението, проекта за Общ устройствен план (на етап одобрение
към 2020 год.) и Интегрирания план за обновяване на населените места в община
Пордим (ИПОНМОП) се достига до идентификация на приоритетните зони за
въздействие. Всички те са функция на териториалните дадености, степента на
изграденост и функционалност на публичната техническа инфраструктура и
пространствената обвързаност на общината със съседните общини и региона.

1. Състояние

и

потенциал

за

развитие

на

техническата

инфраструктура на община Пордим
1.1. Пътна мрежа на Община Пордим и оценка на потребността от
инвестиции
По отношение на републикански пътища от първи клас през територията
на Община Пордим с обща дължина на два участъка от 4,80 км преминава път I3 (Е-83) - E-85 при гара Бяла/Пейчиново – АМ „Хемус” при Ябланица.
От републикански пътища трети клас:
Номер
Дължина в км през
от РПМ
Населени места
територията на
общината
3402
Коиловци – Славяново – Пордим –
Вълчитрън – Дренов - Дойренци
16,10
3501
Гривица – Згалево – Пордим – Одърне
– Каменец - Летница
15,80
Обща дължина на III-класната мрежа
31,90
Общинската пътна мрежа (Четвъртокласен път) включва:
Номер

Наименование на пътната отсечка

Възложител: О б щ и н а П о р д и м
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общината
граница Общ.Плевен при Славяново –
4.00
Тотлебен – Е83
граница Общ.Левски при Обнова –
3.60
Каменец (Рехабилитиран през 2009 год.)
граница Общ.Плевен при Пелишат –
10.40
Вълчитрън – Катерица – Борислав
граница Общ.Плевен при Пелишат –
6.20
Згалево – ж.п.сп.Згалево
PVN1146, Вълчитрън – Борислав /
7.90
Катерица – Одърне /жп гара Одърне/
III – 3501 Пордим – Граница (Пордим –
1.70
Плевен) – Пелишат /PVN 1146/
III – 301, Летница / Умаревци /
Александрово – Граница общ. (Ловеч 0
7.00
Пордим) – Борислав – Одърне / III-3501
40.800 км

Обща
дължина
Източник: РМС №236 / 2007 г.

Пътищата от мрежата трети клас са определящи изходящи и входящи
връзки за общинския център и съставните селища на Община Пордим. В добро
експлоатационно състояние се намира ремонтираният път 3501 в участъка
гр.Пордим – с.Згалево – с.Гривица. През него се осъществява връзката с
областния център – гр.Плевен и бъдещия пътен възел Плевен на АМ „Хемус”
/А2/. Необходимо е изпълнението на основен ремонт на същия път в участъка
гр.Пордим – с.Одърне – с.Каменец – гр.Летница. Този участък е връзката на
Община Пордим с пътен възел Летница на А2. Очакваният размер на
инвестиции за основен ремонт на път 3501 по уедрени показатели е
13 300 000лв. с ДДС. Основен ремонт е необходим на път 3402 гр.Пордим –
с.Вълчитрън – с.Дренов – направление с.Дойренци/път 3301. Пътната връзка
свързва общинският център с второто по големина съставно населено място.
Трафикът по път 3402 е интензивен, особено в активния селскостопански сезон.
Общинската пътна мрежа е достатъчно развита от гледна точка на гъстота,
населените места са свързани с общинския център чрез относително преки пътни
връзки. Общата дължина на Общинските пътища е 40,80км. Делът на
общинските пътища на територията на Община Пордим е 56,12% от общия
километраж пътна мрежа. Общинските пътища не са в добро експлоатационно
състояние. Необходими са инвестиции както в поддържането им, така и в
основни ремонти на всички категоризирани и описани в горната таблица пътни
Възложител: О б щ и н а П о р д и м
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участъци с изключение на пътните връзки път 3171 и път Тотлебен – Одърне. В
случая целта на определяне на приоритети се свързва с постигане на максимален
ефект от възможните привлечени и собствени ресурси на общината.
Препоръчителни мерки в приоритетен порядък включват основен ремонт,
реконструкция и увеличаване на пропускателната способност на път Одърне –
Борислав – Александрово като алтернативна връзка към изграждащата се АМ
Хемус /А2/, конкретно пътен възел Летница. Бъдещият пътен възел ще се
изгради между населените места Летница и Александрово и пътят Одърне –
Борислав е най-пряката пътна връзка на селищата от Община Пордим.
Осъществяването на тази инвестиция ще е от полза както на жителите на
Община Пордим, така и тези на граничещите на север с общината селища.
Очакваният размер на инвестиции за основен ремонт и реконструкция по
уедрени показатели е 5 090 000лв. с ДДС. Довършване на ремонта на път 1110
Обнова – Каменец. Очакваният размер на инвестиции за основен ремонт по
уедрени показатели е 2 470 000лв. с ДДС.
Уличната мрежа в общинския център и съставните населени места се
нуждае от обновяване на настилките. Приоритетно ремонтът е необходим за
основните, проводящи към изходите на селата улици, както и за някои основни
улици на гр.Пордим. Поддържането на доброто състояние на уличната мрежа
като перманентна задача предполага полагане на износващ пласт върху пътното
платно и ремонт на съоръженията и тротоарните настилки. При приет
петнадесетгодишен срок за експлоатация за среднонатоварени улици и
пешеходни алеи прогнозните инвестиции в улична инфраструктура за
населените места в Община Пордим са в размер на 4 900 000лв. с ДДС за
периода. Населените места в Община Пордим се обслужват от организиран
автобусен транспорт съгласно утвърдената общинска транспортна схема. През
територията на общината преминава железопътна линия София-Варна, като
гр.Пордим, с.Одърне и с.Каменец са с ЖП-спирки.

2. Техническа инфраструктура за водоснабдяване и канализация
в община Пордим
Водоснабдителна мрежа:
Изградеността на водоснабдителна мрежа в осемте селища на Община
Пордим е 100%. Поддържането и експлоатацията на водоснабдителната мрежа
на общината се осъществява от „ВиК” ЕООД – Плевен, район Плевен – за
с.Згалево и с.Тотлебен и район Левски за гр.Пордим и останалите села. По данни
на „ВиК” ЕООД – Плевен общата дължина на водопроводната мрежа (външна и
вътрешна) за цялата Община Пордим е 178 431,60м. ( външна – 52 107,00м. и
вътрешна 126 324,60м.
Възложител: О б щ и н а П о р д и м
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Етернит

Община Пордим
Обща дължина
Вид
Диаметър гр.Пордим с.Борислав с.Вълчитрън с.Згалево с.Каменец с.Катерица с.Одърне с.Тотлебен
80
100,00
2700,00
2800,00
10
142,00
440,00
582,00
125
1992,00
988,00
2980,00
150
502,00
3661,00
2134,00
1620,00
5784,00
760,00
1420,00
730,00
16611,00
200
2421,00
500,00
5126,00
1532,00
9579,00
250
360,00
360,00
Общо
5157,00
4021,00
2634,00
2608,00
5784,00
3460,00
6546,00
2702,00
32912,00

Стоманени

80
100
125
150
200
250

ПЕВП

Общо
63/6
90/10
160/10
160/16
Общо

Каменин
Общо

150
300

1239,00
4200,00
10,00
36,00
3588,00
9073,00

1968,00

27,00

739,00
5,00

1022,00
2728,00

78,00
304,00

213,00
1968,00

3750,00

27,00

0,00

0,00

957,00

382,00
18,00

18,00

18,00
42,00
655,00
1483,00
2198,00

0,00

640,00
200,00
840,00

42,00
655,00
0,00
640,00
200,00
840,00

0,00

0,00

655,00

0,00

Възложител: О б щ и н а П о р д и м

1483,00
1525,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

78,00
4277,00
5227,00
2738,00
249,00
3588,00
16157,00
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 Довеждащи водопроводи: Значителна част от проводите продължава да е
изпълнена от азбестоциментови тръби.
Външната водопроводна мрежа в Община Пордим по материал и
диаметър на тръбите е представена в табличен вид.
 Вътрешна водопроводна мрежа
86% от вътрешната водопроводна мрежа на Община Пордим е изградена от
етернитови тръби, като населени места изградени само от този вид тръби са селата
Катерица и Тотлебен.
Необходимостта от подмяна на елементи на разпределителната водопроводна
мрежа се налага предвид намаляването на загубите и постигане на по-добро качество
на водата. Предвижда се подмяна на част от довеждащата и разпределителна
водопроводна мрежа в общината при актуализиране на водопотреблението и
необходимостта от проводимост на подменяните участъци. При подмяна на 30% от
мрежата в рамките на периода очакваните инвестиции са в размер на 9 290 000лв. с
ДДС.
Характеристиките на вътрешната водопроводна мрежа в Община
Пордим по материал и диаметър на тръбите може да се видят в табличен вид:
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Община Пордим
Обща
Вид Диаметър
гр.Пордим с.Борислав с.Вълчитрън с.Згалево с.Каменец с.Катерица с.Одърне с.Тотлебен дължина
60
6226,10
7400,00
7426,00 3043,00
1022,00
8691,00
33808,10
80
5252,90
5096,00
11388,00
3442,00 7961,00
2963,00
9798,00
1422,00
47322,90
10
635,00
2324,00
1062,00
1110,00 4573,00
505,00
1628,00
3888,00
15725,00
125
1589,00
980,00
90,00
616,00
180,00
618,00
894,00
4967,00
150
2480,00
600,00
3365,00
350,00
430,00
7225,00
200
120,00
120,00
Етернит
13703,00
7420,00
23310,00
12668,00 19558,00
3648,00 13536,00 15325,00 109168,00

Стоманени

Поцинковани

1/2''
3/4''
1''
1 1/4''
2''
Поцинковани
50
60
80
100
125
150
Стомана

45,70
1061,80
1290,00
160,00
50,00
2607,50
1016,30
1772,40
2323,50

0,00

0,00

6,00
20,00

26,00

100,00

696,00

500,00
1055,00

110,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1626,30
2827,40
2329,50
555,00
2275,00
491,00
10104,20

535,00
1315,00

960,00
6072,20

100,00

100,00
596,00

45,70
1161,80
1986,00
160,00
50,00
3403,50

451,00
451,00
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3405,00

40,00
150,00

0,00

0,00
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25/6
40/10
63/6
63/10
ПЕВП
75/10
90/10
110/10
160/16
ПЕВП
Чугун
Чугун

130,00

0,00

130,00
7,20
120,00
327,90
115,00
1937,80
36,00
30,00
2703,90

0,00

275,00
670,00
945,00

7,20
120,00
152,90

175,00
115,00
100,00

1837,80
36,00
2033,90

0,00

0,00

30,00
420,00

0,00

275,00
670,00
945,00

100
125
0,00

0,00

130,00

0,00

0,00

0,00

120,00

0,00

Източник:”ВиК” ЕООД – Плевен 2014г
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 Канализационна мрежа
По данни на „ВиК” ЕООД-Плевен на територията на Община Пордим
изградената канализация е само в централната градска част на град Пордим и
пречистването на отпадъчните води става с няколко утаители в края на града.
 Улично осветление:
Уличното и парковото осветление на територията на Община Пордим e изцяло
подменено с енергоефективни осветителни тела. Надграждането в ефективността на
уличното осветление е в посока поетапна модернизация чрез соларни системи,
соларна инсталация, нови технологични решения.
Енергийна ефективност
Енергийната ефективност е важен момент в политиката на устойчиво развитие
на общините и районите в България. Политиката на Община Пордим по отношение на
енергийната ефективност е:
 Гарантирано снабдяване на потребителите с енергия при минимални разходи
след прилагане на различни енергоспестяващи мероприятия;
 Рационално и ефективно използване на горивата и енергията в цикъла
“производство – крайно потребление”;
 Намаляване разходите за енергия в общинския бюджет;
 Подобряване качеството на живот на ползвателите;
 Намаляване на топлинните загуби в сградите чрез подобряване на
енергийните им характеристики (саниране – пълно или частично);
 Замяна на нискоефективните горива с такива с по-висока ефективност
(газификация);
 Възможности за регулация и управление на потреблението на енергия и
оптимизиране на енергопотреблението;
 Подобряване качеството на уличното осветление;
 Подобряване опазване на околната среда с намаляване на вредните емисии на
газове в атмосферата;
 Нови пазарни възможности за производители и фирми за монтаж и
обслужване на енергоефективни съоръжения, системи, изделия и технологии.
Тази цел ще се постигне чрез система от конкретни мерки за повишаване на
ефективността на потреблението на енергия в общинските обекти.
Общинската политика за енергийна ефективност трябва да бъде насочена не
само към намаляване на разходите за енергия на общинските обекти, а и да съдейства
за намаляване на разходите за енергия на крайните потребители - обществените
сгради, домакинствата, предприятията, транспорта, селското стопанство и др.
Мерките предприети от Община Пордим са насочени към:
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Ефективно използване на енергийните ресурси за отопление;
Намаляване на топлинните загуби в сградите с подобряване на енергийните
им характеристики (саниране – пълно или частично);
Замяна на горива с ниска крайна ефективност с такива с по-висока
(газификация);
Осигуряване на отоплителни системи с висока ефективност, включващи и
възможности за регулиране на потреблението;
Реконструкция и поетапна модернизация на уличното осветление с нови
поколения енергоспестяващи осветителни тела;
Популяризиране и насърчаване на добрите практики в сферата на
договорирането за енергоспестяване в общинския сектор;
Намаляване емисиите на парниковите газове.

 Слънчева енергия
Достъпният потенциал на слънчевата енергия се определя след отчитането на
редица основни фактори: неравномерно разпределение на енергийните ресурси на
слънчевата енергия през отделните сезони на годината; физикогеографски особености
на територията; ограничения при строителството и експлоатацията на слънчевите
системи в специфични територии, като природни резервати, военни обекти и др.
Най-достъпни и икономически ефективни са технологиите за преобразуване на
слънчевата енергия в топлина, включващи т.н. слънчеви колектори. Предимствата на
слънчевите термични инсталации се заключават в следното: произвежда се
екологична топлинна енергия; икономисват конвенционални горива и енергии; могат
да се използват в райони, в които доставките на енергии и горива са затруднени.
Количеството уловена и оползотворена слънчева енергия се влияе съществено
от качествата на различните типове слънчеви колектори, както и от вида на
цялостната слънчева инсталация за получаване на топла вода.
По данни на Национална дългосрочна програма за насърчаване използването
на възобновяемите енергийни източници 2005-2015г., развитието на слънчева енергия
в България ще е:
 Фотоволтаични инсталации - очаква се произвеждане на електрическа енергия
в размер на 4 ktoe /год., водеща до намаляване на емисиите на ПГ с около 39 kt
CO2 еквивалент.
 Слънчеви термични панели – очаква се произвеждане на топлинна енергия 239
GWh/год. Реализирането на този потенциал ще доведе до намаляване на
емисиите с около 72 kt CO2 еквивалент.
След анализ на базите данни е направено райониране на страната по слънчев
потенциал. България е разделена на три региона в зависимост от интензивността на
слънчевото греене. Община Пордим попада в така обособен „Североизточен регион”.
Той обхваща 50% от територията на страната, предимно селски райони,
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индустриалната зона, както и част от централната северна брегова ивица.
Средногодишната продължителност на слънчевото греене е от 450 h до 1 750 h - 1 550
kWh/m2 годишно.
 Енергия от биомаса
Оценката на потенциала от биомаса изисква изключително внимателен и
предпазлив подход тъй като става дума за ресурси които имат ограничен прираст и
много други ценни приложения, включително осигуряване прехраната на хората и
кислорода за атмосферата. Затова подходът е да се включват в потенциала само
отпадъци от селското и горско стопанство, битови отпадъци, малоценна дървесина,
която не намира друго приложение и отпада по естествени причини без да се
използва.
От всички ВЕИ, биомасата (дървесината) е с най-голям принос в енергийния
баланс на страната.
По данни на Национална дългосрочна програма за насърчаване използването
на възобновяемите енергийни източници 2005-2015г., използването на биомаса за
енергия ще доведе до:
 Използване на биомаса за производство на електроенергия – очаквано
производство в размер на 73 ktoe/год. и очаквано спестяване на емисии на ПГ
в размер на 705 kt CO2 еквивалент/год.
 Използване на биомаса за производство топлоенергия - очаквано производство
в размер на 14 233 GWh/год. и очаквано спестяване на емисии на ПГ в размер
на 4 270 kt CO2 еквивалент/год.
 Вятърна енергия
Вятърната енергетика, в България, има незначителен принос в брутното
производство на електроенергия в страната. През 2001 г. от вятърна енергия са
произведени 35 MWhе (3 toe), през 2003 г. - 63 MWh (5.4 toe), а през 2004 г. - 707
MWh (60.8 ktoe). Това показва, че развитието на вятърната енергетика в България се
ускорява.
Възможността за усвояване на достъпния потенциал на вятърната енергия
зависи от икономическите оценки на инвестициите и експлоатационните разходи по
поддръжка на технологиите за трансформирането й. Бъдещото развитие на вятърната
енергетика в подходящи планински зони и такива при по-ниски скорости на вятъра
ще зависи и от прилагането на нови технически решения.
Въз основа на средногодишните стойности на енергийния потенциал на
вятърната енергия, отчетени при височина 10 m над земната повърхност, на
територията на страната теоретично са обособени три зони с различен ветрови
потенциал. Община Пордим попада в Зона А – „зона на малък ветроенергиен
потенциал”. В тази зона се включват равнинните части от релефа на страната
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(Дунавската равнина и Тракия), долините на р.Струма и р.Места и високите полета на
Западна България. Характеристики на тази зона са:
 Средногодишна скорост на вятъра: 2-3 m/s;
 Енергиен потенциал: 100 W/m2 ; (т.е. по-малко от 1 500 kWh/m2 годишно);
 Средногодишната продължителност на интервала от скорости ∑ τ 5-25 m/s в
тази зона е 900 h, което представлява около 10% от броя на часовете през
годината (8 760 h).
В „Зона на малък ветрови потенциал” могат да бъдат инсталирани вятърни
генератори с мощности от няколко до няколко десетки kW. Възможно включване на
самостоятелни многолопаткови генератори за трансформиране на вятърна енергия
и на PV-хибридни (фотоволтаични)системи за водни помпи, мелници и т. н.
Разположението на тези съоръжения е най-подходящо в зона с малък ветрови
потенциал на онези места, където плътността на енергийния поток е над 100 W/m2 .
Оценява се положително икономическия потенциал за изграждане на ветроенергиен
парк в с.Згалево.
 Хидроенергия
Към момента р. Осъм се използва и за производство на електроенергия.
Инсталираната мощност (според данни на РИОСВ – Плевен) на водни
електроцентрали (ВЕЦ) по течението на реката е 6,3 MW (7 бр.), като на територията
на община Пордим все още няма изграден ВЕЦ.
 Комуникационни мрежи
Община Пордим разполага със сравнително добре развита телекомуникационна
инфраструктура. На територията на общината има изградени 7 броя автоматични
телефонни централи, с общ капацитет 3000 поста, които обслужват всички населени
места. В почти всички населени места има свободен капацитет от постове.
Пощенската система на територията на общината е добре развита. Тя обхваща 8
броя пощенски станции в населени места .
Всички населени места имат ефирно покритие с радио и телевизионен сигнал,
като покритието със сигнал на лицензираните национални телевизии е 100 % за
територията на цялата община.
Междуселищни и международни връзки могат да се осъществяват по телефон,
факс и чрез Интернет. Общината има добро покритие на мрежата на мобилните
оператори. Опериращите интернет доставчици предоставят относително бърз и
надежден достъп на граждани и фирми от град Пордим и околните села
 Предизвикателства пред развитието на техническата инфраструктура
 Подобряване състоянието на общинската пътна мрежа и състоянието на
уличната мрежа
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Подобряване състоянието на водопроводната мрежа, намаляване загубите на
вода, както и възможностите за събиране, отвеждане и пречистване на
отпадъчни води
Развитие на газоснабдяването
Прилагане на мерки за енергийна ефективност
Използване на ВЕИ

3. Зони за въздействие, пространствена структура и селищна мрежа в
Община Пордим
Съгласно Чл. 7. от Закона за устройство на територията териториите в
Република България, според основното им предназначение, определено с
устройствените схеми и планове, биват:
1. урбанизирани територии (населени места и селищни образувания);
2. земеделски територии;
3. горски територии;
4. защитени територии;
5. нарушени територии за възстановяване.
Земеделските територии са с най-голяма заемана площ – 20 045,30ха. Горските
територии заемат 796,27ха Водните течения и водни площи са 529,52ха. и площите за
транспорт и инфраструктура – 631,56ха.
Съгласно чл. 37. ЗУТ, ал. 1 сградите на основното застрояване се изграждат
съобразно предназначението на урегулираните поземлени имоти, определено в
подробен устройствен план. Според ал. 2 сградите на основното застрояване по
предназначение са жилищни, производствени, курортни, вилни, общественообслужващи и други, както и сгради със смесено предназначение.
В демографски план е важна проявилата се и задълбочаваща се тенденция към
отрицателен прираст на населението след 1998 г. Тази тенденция се отнася както за
естествения, така и за механичния прираст. Това влияе на пазара на жилища не само
върху търсенето, но и върху структурата на жилищния фонд.
Не на последно място е влиянието на измененията в Наредба 5,
регламентираща правилата и нормите за териториално и селищно устройство. То е
насочено главно към етажността, плътността и интензивността на застрояване,
свободните площи и озеленяването на жилищните територии. Не трябва да се забравя
и откриващият се резерв от отпадането на редица обекти на социалната
инфраструктура като териториална потребност.
При анализа на сградния фонд в Община Пордим трябва да се имат предвид
влошаващите се демографски характеристики и негативните тенденции на
намаляване на населението на града в последните години. Тези тенденции са
Възложител: О б щ и н а П о р д и м

Страница 97 от 251
Изпълнител: „АПС Планконсултинг“ ООД

ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА
ОБЩИНА ПОРДИМ ЗА ПЕРИОДА (2021-2027 год.)
установени в анализа на демографското развитие на общината през последните
години. Негативни са тенденциите, както по отношение на естествения прираст на
населението в общината, така и по отношение на механичния прираст. Ясно се
наблюдава зависимостта между намаляването на населението най-вече в
трудоспособна възраст и темповете на увеличение на отрицателния механичен
прираст. Увеличената безработица, икономическата криза и редица социално
икономически процеси, свързани с изместването на центровете на развитие на
страната към по-големите градове и техните агломерации и най-вече гр.Плевен и
гр.София принуждават много хора в тази възраст да напуснат общината и да търсят
реализация именно в тези центрове. От друга страна този отрицателен механичен
прираст, предизвикан от напускането на хора в трудоспособна възраст предизвиква
ефект върху естествения прираст на населението. Ефектът от него се изразява в
следното: Значително се увеличава делът на хора в надтрудоспособна възраст, което е
основа до известна степен за повишената смъртност и логично води до увеличение на
темпа на отрицателния естествен прираст. Тези неблагоприятни тенденции влияят
върху пазара на жилища, не само върху търсенето, а и върху структурата на
жилищния фонд.
Сделките с недвижими имоти в общината са малко, като търсенето е слабо.
Средните цени на имоти в гр.Пордим се движат приблизително между около 200-270
евро/кв.м. и падат в селата в Общината под 200 евро/кв.м. Като цяло цените на
жилищата в общината са по-ниски от средните за страната.
Важно е при планирането на развитието на Община Пордим да се имат предвид
негативните демографски и икономически тенденции. Намаляването на населението,
вследствие на високите темпове на отрицателен естествен и механичен прираст е
важен фактор, който трябва да аргументира планирането и реконструкцията на
сграден фонд в посока подобряване състоянието на съществуващи жилищни зони в
града. Необходимо е да се създадат условия за задържане на хората в трудоспособна
възраст в града, чрез създаване на заетост и благоприятна среда за живот. Чисто
житейски може да се предположи, че тези които се заселват първоначално в града
вследствие на осигурената им заетост ще го направят в съществуващи благоустроени
части, а няма веднага да инвестират в построяване или придобиване на ново жилище
в други, още повече във време на икономическа криза.
3.1. Определяне зоните за въздействие в плана за интегрирано развитие на
община Пордим
Съгласно Методическите указания на МРРБ Зоните за прилагане на интегриран
подход (Зона за въздействие) е пространствено обособена територия с определена
характеристика и състояние на физическата среда, социална и/или етническа
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структура на населението и характер и структура на основните фондове. Зоните за
въздействие се определят в границите на структурно обособени части от общинските
територии. Зоната за въздействие, които имат сходни характеристики могат да
обхващат няколко териториално и функционално-свързани „структурни единици“ –
земеделски територии, територията на населените места, обособени територии в
общинския център и др.
Съгласно йерархичната система от градове-центрове, простиращи влиянието си
върху различни по площ териториални ареали общинския център гр. Пордим попада в
5-то ниво („много малки градове и села, центрове с общинско значение за
територията на съответните общини“) и подлежи на изключване от определянето на
„градски зони за въздействие“. Ето защо за община Пордим се предлага
структуриране на три типа зони:
Първи тип ЗВ: Зони с преобладаващ социален характер - територии с
преобладаващи жилищни функции, с концентрация на социално-икономически
проблеми и лошо състояние на техническата и социална инфраструктура, сградния
фонд и жилищната среда като цяло;
Втори тип ЗВ: Зони с потенциал за икономическо развитие територии с
преобладаващо предназначение за производствени и земеделски дейности с
незадоволителни функционални характеристики и влошено състояние на
техническата инфраструктура.
Трети тип ЗВ: Зони на публични функции с висока обществена значимост централна част на град Пордим, други зони с налична или възможна концентрация на
функции с публичен характер с висока обществена значимост, зони с преобладаващ
брой сгради с административни и обществени функции, както и наличие на сгради недвижими културни ценности. Признакът на интегрираност при този вид зони е
обхващането на широк набор от проблеми, свързани с физическите и
експлоатационни характеристики на публичната среда и тяхното отстраняване.
В съответствие с разработения и приет от ОбС – Пордим „Интегриран план за
обновяване на населените места в Община Пордим“ на тази база в конкретика се
извеждат три зони.
3.1.1..Зона за въздействие 1. „Зона за социално-жилищно развитие“,
Зоната включва жилищните части на населените места в община Пордим.
В нейния обхват попадат домовия фонд за обитание на населението на Общината,
като не би могло да се изключат населени места, тъй като нито едно от тях не се
отличава с специфични демографски процеси, които да му дават определено
предимство или значително изоставане от развитието на останалите населени места.
Населените територии са със сходни социални и битови проблеми на населението.
Сходно е състоянието на техническата инфраструктура, като инвестициите в тези
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зони ще са основно публични и ще са свързани с подобряване на техническа
инфраструктура, като това следва да доведе до подобрена жизнена среда и условия за
живот. В тази зона биха могли да се реализират проекти, свързани с подобряване
състоянието на уличната мрежа, модернизация в уличното и алейно осветление,
реализация на мерки, свързани с борбата с битовата престъпност, подобряване на
зоните за отдих и почивка. В тези зони се открива потенциал за реализация на
инвестиции, тъй като съществуващите земеделски кооперации, освен като силни
стопански единици имат и множество социални функции спрямо населението на
съответното населено място.
3.1.2. Зона за въздействие 2. „Зона за икономическо развитие“,
Зоната включва всички земеделски земи на територията на Общината и
северната част от територията на гр. Пордим. Оценява се, че цялостното развитие
на Община Пордим е неразривно свързано с традиционните земеделски дейности.
Именно по тази причина е избрана цялата територия със земеделски земи. По този
начин ще се даде възможност на основните икономически единици, а именно
производители на земеделска продукция да реализират своите проекти. Те биха могли
да са свързани с разнообразяване на земеделска продукция, изграждане и
възстановяване на напоителни системи, подобряване на земеделските пътища,
закупуване на земеделска техника и др. Северната част на гр. Пордим е включена в
зоната, тъй като там има концентрация на икономически дейности, свързани с
преработка на земеделска продукция, доставка и ремонт на техника и др. Тази част е
включена, тъй като в нея се намира железопътната гара на града, около която е
възможно да се концентрират производства, с оглед интереса на потенциалните
инвеститори за използване на железопътен транспорт. Наличието на
електрифицирана железопътна линия дава добри логистични възможности на
производителите и инвеститорите в тази част от зоната. Наличието на съществуващи
свободни сгради и терени би могло да предизвика инвестиционен интерес. Община
Пордим може, чрез определени лостове да повиши този интерес, като един от тях е
подобряването на техническата инфраструктура в тази част.
3.1.3. Зона за въздействие 3. „Зона за публични функции с висока обществена
значимост“
Зоната обхваща територията на гр. Пордим с наситеност на сграден фонд с
административни и обществени функции и всички обекти с потенциал на
развитие на туризма.
При избора на зоната за въздействие са взети предвид разнообразни по своя
характер критерии за оценка, което доведе до обособяването на зона, включваща в
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себе си административния център на общината. Трябва да се има предвид, че в тази
зона се концентрират административните сгради и сградите с обществено значение.
Като се има предвид сравнителната близост на населените места до Общинския
център, чрез инвестиции в общинската пътна мрежа би могло да се създаде
възможност за бърз достъп на населението до административни, социални, здравни и
други обществени услуги. В града се намират почти всички институции, обслужващи
населението. Тук са концентрирани и културни и образователни институции със
значение за цялата община. Двата музея създават относителни възможности за
развитие н културен туризъм. В града са и водещото училище, което е от особено
значение за града и региона: СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с профил „Музика“ и
професионално направление „Земеделско стопанство и механизация на селското
стопанство“, гр. Пордим разполага с отлична материална база и много сериозен
потенциал за развитие на дейността и повишаването на популярността му в цялата
страна. Осигурени са много добри възможности за обучение, като завършилите
училището притежават значителни познания областта на народната музика и
хореоrрафията. С оглед постигнатото до момента е логично да продължат
инвестициите в развитието на дейността му. В него следва да се изгради специална
зала, с необходимата акустика, като този проект би могъл да се финансира по ОП на
Европейския съюз. Учебният корпус на бившата ПГСС“Д-р Едуард Хаскел“ в
момента се използва като Професионална учебна база „Д-р Едуард Хаскел“ към СУ
„Св. Св. Кирил и Методий“ с възможност за продължаване на традициите в
обучението на кадри в земеделието.
3.1.4. Зона за въздействие 4. „Зона за транспортна свързаност и туризъм“
Тази зона се явява надграждаща преходните три зони и се включва на
всички налични трасета за тежък, автомобилен, железопътен и тръбен
транспорт, вкл. и трасета за велопреходи и пешеходен туризъм ведно с
необходимите паркинг и къмпинг зони към тях.
Целта на обособяването на зоната е да се обхванат всички обекти с потенциал
за развитие на туризма на територията на общината, които са оценени и анализирани
в ПИРО, в част I, т. 3.3.
Проектно обезпечаване на програмата за развитие на зоните за въздействие е
представено в Приложение 2.

3.2. Прогнози за урбанистичното развитие на община Пордим
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Съгласно разработения ОУП на Община Пордим към 2020 год. следва да се
приложат следните прогнози по методика на НСИ за урбанистичното развитие.
I вариант (при хипотеза за конвергентност) - реалистичен: Този вариант се
определя като реалистичен и е съобразен с нормативните изисквания на Европейския
съюз за демографското и социално- икономическото развитие на страните членки.
II вариант (относително ускоряване) - оптимистичен: При този вариант се
предполага, че демографското развитие ще протича при благоприятни социалноикономически процеси в страната.
III вариант (относително забавяне) - песимистичен: При този вариант
развитието на населението е прогнозирано при хипотези за неблагоприятни социалноикономически процеси в страната.
Прогнозите по трите сценария за населението са показани в следващата
таблица.
Таблица 4.1.
Прогнози на НСИ за урбанистично развитие на Община Пордим
I. Вариант
Година
Пордим
Мъже бр.
Жени бр.
II. Вариант
Година
Пордим
Мъже бр.
Жени бр.
III. Вариант
Година
Пордим
Мъже бр.
Жени бр.

2015

2020

2025

2030

2035

2040

2045

2050

5 886
2 877
3 009
2015

5 484
2 663
2 821
2020

5 101
2 466
2 634
2025

4 739
2 285
2 453
2030

4 398
2 118
2 280
2035

4 083
1 966
2 117
2040

3 795
1 827
1 967
2045

3 532
1 700
1 832
2050

5 896
2 883
3 014
2015

5 525
2 685
2 840
2020

5 181
2 510
2 672
2025

4 864
2 353
2 512
2030

4 569
2 210
2 359
2035

4 295
2 080
2 215
2040

4 043
1 962
2 081
2045

3 813
1 853
1 960
2050

5 881
2 874
3 006

5 464
2 652
2 812

5 061
2 445
2 616

4 677
2 252
2 425

4 314
2 073
2 241

3 979
1 910
2 069

3 673
1 761
1 912

3 394
1 625
1 769

Видно от горните таблици е, че прогнозите на НСИ и при трите сценария
сочат тенденция на спад на населението, която е сходна, както с тази за страната, така
и с тази за областта. Отрицателният прираст се доближава приблизително до
отрицателния прираст на населението, който сочат историческите данни. Няколко
ключови фактори биха могли да намалят интензивността на негативните демографски
тенденции в община Пордим и до актуализация на прогнози, които да са с попозитивен характер. Планираната реализация на мащабни проекти от национално
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значение биха могли да доведат до по-сериозен инвестиционен интерес в областта на
изграждането на производствени и логистични центрове на територията на общината,
респективно създаване на работни места и заселване на хора в трудоспособна възраст.
Сериозни очаквания в тази насока създава реализирането на проекта за изграждане на
автомагистрала "Хемус" (А2) , която е с ключово значение за развитието във всички
сфери на цяла северна България и чието трасе преминава в непосредствена близост до
територията на община Пордим. Развитието на пътната връзка София-Русе също би
повлияло на процесите в общината и създаването на възможност за бизнес и поблагоприятна и динамична среда за живот и привличане на хора в трудоспособна
възраст.
3.3. Пространствено развитие, съгласно Общия устройствен план на
община Пордим
Местоположението и връзките, съобразени в решението за ОУП на община
Пордим се базират върху следните допускания:
 определящо е местоположението на общината в Дунавската равнина,
което формират и благоприятния за обитаване микроклимат на територията.
 основен достъп и връзки с гр.Плевен (30 мин. изохрон), гр.София;
 близки транспортни връзки между населените места в общината;
Природни определители, пряко влияещи на проектното решение на ОУПО са:
 теренни дадености свързани с равнинно-хълмист релеф.
 преобладаващо добро изложение на отделните територии, климатични
дадености, ветрове и др.
 наличие на горски територии и режимни зони - предпоставка за развитие
на спортен и ловен туризъм.
 наличие на реките р.Осъм и р.”Шаварна” и язовирите в общината - с
възможности за развитие на риболовен спорт, воден спорт и развлекателен туризъм.
 наличието на историческо минало и близостта на общината до гр.Плевен –
възможност за развитие на културно-исторически туризъм;
 др., свързани с близките дестинации
Общи определители на проекта за ОУПО от антропогенното влияние са:
 наличие на селскостопански земи, предимно обработваеми, но
необвързани в действаща система за поливност.
 активна пътно-комуникационна връзка между гр.Плевен и Община
Пордим.
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активна пътно-комуникационна връзка между селищата в общината.
изградена система за водоснабдяване, но амортизирана.
изградена водонапоителна, но недействаща система от канали.
електроснабдителни мрежи и съоръжения със захранване
наличието на исторически паметници включително църкви и др.
др., свързани с близките дестинации

По-значими съществуващи обекти с територии, процедирани или с
декларирани инвестиционни намерения съобразени в ОУПО:
 Проект за автомагистрала "Хемус" с тангентно преминаване до границите
на общината.
 Проект за реконструкция на водоснабдително-канализационната мрежа в
Община Пордим.
 Подобряване на цялостната пътна и улична мрежа на територията на
общината.
 Извършване на мелиоративни мероприятия и въвеждане на различни
системи за напояване.
 Предварителни проучвания за газифициране на общината и др.
Структурирането на територията в ОУП се основава на следната обща
концепция на устройственото предложение:
 максимално запазване на екологичното равновесие
 съобразяване с природните дадености р.Осъм, р.”Шаварна” и др. с
прилежащите им територии, горският фонд като цяло, които формират основната част
на зелената система на общината
 съобразяване с установените селищни територии като отделни
урбанизирани територии с възможностите за допълващо застрояване
 доразвиване на техническата инфраструктура с пътни комуникации се
определят от възможните зони за развитие и влиянието на близките и по-далечни
дестинации, а вътрешните за общината пътища се предвиждат да се организират в
ясна транспортна схема и връзка между отделните територии
 водоснабдяването е нормативно оразмерено и съобразено с изградените
ВиК мрежи, включително с използване на утвърдените им сервитути и възможното
им развитие по съществуващите и проектни пътни трасета.
 не е изградена канализационната мрежа, а само частични канали, които се
заустват без необходимото пречистване в приемните реки и дерета, както и част са
изградени на принципа на септичните ями. Проекта предвижда канализационна
колекторна мрежа, съобразно проектното потребление и теренните дадености за
оптимални трасета.
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 Ел.мрежата и предвидените съоръжения са оразмерени на очакваното
потребление, а предвидените трасета позволяват възможности за резервно захранване
в случай на аварии
 Газоснабдяването на общината е предмет на бъдещи специализирани
разработки, като алтернатива на традиционните твърди и течни горива, носители на
замърсяване.
Забележка: В следващите фази на подробно устройство /ПУП-ПРЗ/ следва
трасетата на инженерните мрежи да бъдат съобразявани с отчитане на изискуемите
сервитути по норматив.


заложени са възможности след бъдещи инженерно-технически
проучвания на допълнителни хидро-мелиоративни мероприятия като възстановяване
на напоителните канали, предвиждане на допълнителни водоеми и евентуална
корекция на реките и мостовете намиращи се в общината.
 сметосъбирането става разделно за територията на гр. Пордим, като със
закриване на сметището до гр.Пордим се извършва транспортиране до Регионалното
депо в гр.Плевен за последваща обработка.
Основните устройствени елементи и територии, включени в проектното
решение на ОУП в частта транспортни комуникации и съоръжения, маршрути
включват:
 транспортното обслужване да се осъществява предимно с лек
автомобилен транспорт, масов междуселищен транспорт и връзка с ЖП линия СофияВарна
 вътрешни основни пътни трасета - те са предимно проектни и са
съобразени с концепцията за урбанизиране на част от извън селищните територии.
Трасетата им са основно съобразени с пътищата от действащия план за
земеразделяне.
 в плана са предвидени зони за спорт. Зоните са извън обхвата на
буферната зона по Натура 2000, която не се засяга с бъдещи устройствени
мероприятия.
Урбанизирани територии се планират да имат следното развитие:
Жилищни територии
 гр.Пордим
В жилищните територии отделни поземлени имоти се урегулират с
устройствен план за нежилищни обслужващи обекти, както следва:
 сгради за социални, учебни, просветни, културни, спортни,
здравни и религиозни дейности;
 магазини и заведения за хранене
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 сгради, мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура
 обществени озеленени площи

Освен обектите посочени по-горе, в отделни урегулирани
имоти в жилищните територии в съответствие със заявено искане на
собствениците им могат да се изграждат:
 административни и делови сгради
 занаятчийски работилници
 сгради за безвредни производствени дейности
Териториите с жилищни функции се увеличават от 1 160,12 ха. (4,87 % от
общата площ на общината) на 1 239.83 ха. (5,21 % от общата площ на общината).
Територии за рекреация: Териториите с рекреационни функции се увеличават
от 0,08 ха. на 112,41 ха. (0,47 % от общата площ на общината). Устройствена зона за
рекреационни дейности. В границите им се допуска изграждане на: курортни обекти
за настаняване, сгради за обществено-обслужващи дейности, спортни и рекреационни
обекти и съоръжения, курортни паркове и други озеленени площи за широко
обществено ползване, обекти на транспорта и движението, обекти и съоръжения за
стопанско и инфраструктурно обслужване.
Натоварване на рекреационните територии: В границите на курортите и
курортните територии в населени места, се отреждат терени и се урегулират имоти, в
които могат да се изграждат:
 сгради за обществено обслужващи дейности: обекти за хранене, обекти за
търговия, битови услуги, банкови услуги, административни обекти и др.
 спортни и рекреационни обекти и съоръжения: спортни полета, игрища,
клубове по интереси и др.
 обекти на транспорта и движението: автогари, жп гара, пешеходни алеи и
площи и др.
 обекти и съоръжения за стопанско и инфраструктурно обслужване:
складове, ремонтни работилници, автобази, мрежи на техническата инфраструктура,
електроподстанции, трансформаторни постове, помпени станции, пречиствателни
станции и др.
 Урегулираните поземлени имоти във вилните зони се застрояват при
спазване на следните нормативи:
 плътност на застрояване (П застр.) - до 40 на сто;
 интензивност на застрояване (К инт.) - до 0,8;
 минимална озеленена площ (П озел.) - 50 на сто, като половината
от нея трябва да бъде осигурена за озеленяване с дървесна растителност;
 височина на вилната сграда - 7,0 м, а до билото на покрива - 10 м.
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 В отделни урегулирани поземлени имоти във вилните зони, при спазване
на нормативите , освен вилни сгради може да се разполагат и:
 магазини и заведения за хранене;
 сгради за социални, здравни, културни, спортни и други
обслужващи дейности;
 малки хотели с до 40 легла;
 сгради, мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура
бензиностанции и газостанции.
Територии с допустима промяна на предназначението: възможна е територия с
устройствен режим с допустима промяна на предназначението е 133.58 ха. или 0.56 %
от общата територия на община Пордим. В тези територии е възможно да се
изграждат:
 селскостопански обекти
 горскостопански обекти
 промишлени и складови обекти
 транспортни обекти и съоръжения
 обекти и съоръжения на техническата инфраструктура
 рекреационни и туристически обекти
 спортни обекти и съоръжения
 търговски и обслужващи обекти
 здравни обекти
 обекти със специално предназначение
 историко-мемориални обекти
При условията на ЗУТ в землищата извън границите на населените места е
възможно да се изграждат:
 селскостопански обекти
 горскостопански обекти
 промишлени и складови обекти
 транспортни обекти и съоръжения
 обекти и съоръжения на техническата инфраструктура
 рекреационни и туристически обекти
 спортни обекти и съоръжения
 търговски и обслужващи обекти
 здравни обекти
 обекти със специално предназначение
 историко-мемориални обект
В земеделски територии за изграждането на горепосочените обекти е
необходима промяна на предназначението на земеделската земя за неземеделски
Възложител: О б щ и н а П о р д и м
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нужди по реда на Закона за опазване на земеделските земи на основание предвиждане
на устройствен план. Без промяна на предназначението на земеделската земя могат да
се изграждат обекти, чиито функции са съвместими с предназначението на имотите.
Горско стопанство: Горските територии се запазват като малка промяна в
площите се наблюдава поради преобладаващото предназначение (горски земи и др).
Устройството и застрояването се извършва по реда на закона за горите. Допуска се
изграждането на проводи и съоръжения на инженерната инфраструктура при спазване
изискванията на ЗГ.
Територии за производство и обслужване: Производствените и складови
територии се увеличават от 226,7 ха. На 346.12 ха., поради обособяването на някои
производствени зони, най- вече около град Пордим, с. Тотлебен, с. Вълчитрън, с.
Катерица, с. Каменец и превръщането на стопанските дворове в складови и
производствени територии.
Обслужващи сгради и съоръжения са здравни пунктове, магазини и заведения
за обществено хранене за ежедневните нужди на работещите, административни
сгради, гаражи и паркинги, както и жилища за охраната.
При застрояване на урегулираните имоти на предприятията в територии се
спазват следните нормативи:
 плътност (процент) на застрояване (П застр.) - от 50 до 80 на сто
 озеленена площ (П озел.) - от 20 до 40 на сто, като една трета от
нея трябва да бъде осигурена за озеленяване с дървесна растителност
 интензивност на застрояване (К инт.) - от 1,0 до 2,5.


Зелената система включва единното и свързано третиране на:
 териториите около реките
 териториите около напоителните канали и водоеми
 не се предвижда разширяване на съществуващия гробищен парк.
 съществуващото озеленяване Община Пордим, включително и
териториите за спорт са съчетани с проектното и заложено в
устройствените показатели вътрешно селищно озеленяване с минимум 30%
едроразмерна растителност. По този начин с урбанизираните територии се
създава предпоставка за развита зелена система и устойчиви еко
показатели.
Предложение за устройствени показатели на отделните зони в ОУПО на
основата на приет висок комфорт на обитаване и сравнение с показателите по нар.№7
на МРРБ:
 по отношение на застрояването / Кинт,Пз и етажност/ Възложител: О б щ и н а П о р д и м
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занижаване на показателите;
 по отношение на озеленяването /Позел./ - завишаване на
показателите;
 по отношение на бруто територия на един обитател или ползвател
– завишаване на показателите;
 по отношение на етажността ограничителни до два етажа с
възможности за усвояване на подпокривните пространства, което е в
съзвучие с равнинния характер на територията и традициите на обитаване;
 площите на бруто обитаването са приети със завишение с оглед
предпазването от преурбанизиране на територията на общината.
Комуникации и транспорт: В следствие на гореизложеното проектът предлага
следното: за нови трасета на проектните връзки се използват съществуващи горски и
земеделски пътища.
Водоснабдяване и канализация: Схемите за водоснабдяване и канализация към
Общия устройствен план на Община Пордим са изготвени съгласно заданието на
инвеститора и са в съответствие с изискванията на:
 Наредба № 2 за проектиране, строителство и експлоатация на
водоснабдителни системи на населените места
 Норми за проектиране на канализационни системи
 Противопожарни строително-технически норми
Проектът разглежда възможностите за питейно-битово водоснабдяване на
населените места в общината и бъдещите устройствени зони, предвидени с Общия
устройствен проект и отвеждането и пречистването на отпадъчните води от тях.
Съществуващо водоснабдяване: Изградеността на водоснабдителна мрежа, в
осемте селища на Община Пордим, е 100%. Голям процент от уличните водопроводи
са изградени от етернитови тръби. Макар и по-евтини и предпочитани при
строителството в миналото, те са показали и отрицателните си качества, крехки са,
дебелостенни и имат ненадеждни връзки, през които вероятно има голяма загуба на
вода.
Оценка: Капацитетът на водоизточниците, от които се водоснабдяват
населените места в Община Пордим е достатъчен за задоволяване питейно-битовите
нужди на населението в момента. Новото развитие на общината определя значително
по-високи нива на водопотребление, за обезпечаването на които следва да се
преразгледа разпределението на наличните водни количества и да се намери баланс
със водопотреблението на останалите селища. Очевидно е, че за постигане на
устойчиво водоподаване за всички селища от групата, ще бъде необходимо
включване на допълнителни водни количества.
Възложител: О б щ и н а П о р д и м
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Проблеми: Основен проблем е питейно-битовото водоснабдяване на
с.Тотлебен. В района на селото, въпреки дългогодишни проучвания не е открита вода
в достатъчни количества. Проблема с водоснабдяването ще се реши чрез подмяна на
амортизираната водопроводна мрежа и чрез изграждане на допълнително
водоснабдяване на с.Тотлебен от сондажен кладенец в местността “Над село” с
проектно водно количество до 4 л/сек. Предстоят проучвателните и проектантски
работи, вкл пробовземания за определяне качеството на водата. Дебитът на
водопотреблението в гр.Пордим през летните месеци е завишен, поради ползване на
питейна вода за поливни нужди.
Перспективно развитие: Необходимите нови водни количества за осигуряване
водопотреблението при бъдещото развитие на общината са определени в
съответствие с очаквания брой на ползвателител
Канализация – съществуващо положение: По данни на „ВиК” ЕООД-Плевен на
територията на Община Пордим няма изградена канализация. Битовите отпадъчни
води се заустват в локални пречиствателни съоръжения – септични ями.
Предложени мерки по ОУП:
 Изграждане на канализационна мрежа при наличие на решение от ОбС и
обосновка на ефективността.
 Изграждане на самата Пречиствателна станция при горните съображения.
 Дъждовните води може да се отвеждат разделно, в района на формирането
им, в най-близкото дере.
Електроснабдяване: В проекта на Общия устройствен план са предвидени
няколко зони :
 За рекреационни зони за курорт и допълващи дейности
 За предимно производствени устройствени зони
 За смесени устройствени зони
 За земеделски
територии с допустима промяна
на
предназначението
 За рекреационни устройствени зони за вилен отдих

3.4. Баланс на територията в селищната мрежа на Община Пордим
Изхождайки от целите на плана, устройствената концепция и възприетите
решения в ОУП са обосновани нуждите от поземлени ресурси за развитие на
общината в неговите землищни граници. Те са отразени във функционалните зони на
плана. Техните абсолютни и относителни размери, отнесени към общата площ на
общината с неговото землище формират т.н. “Баланс на територията”. В плана не се
предлага промяна на землищните граници на общината. С най-голямо увеличение са
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площите за рекреационни дейности (0,47 %) и горите (4.33 %), с което се цели
подобряване на микроклимата в общината.

Таблица 4.1.
Баланс на територията на Община Пордим
Наименование на териториалния
елемент
ТЕРИТОРИИ С ОБЩО
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
1. Жилищни функции
2. Обществено-обслужващи функции

Площ на
съществуващи
елементи
в ха
в%

Площ на проектни
елементи
в ха

в%

1 160.12
0.36

4.87
0.00

1 239.83
0.36

5.21
0.00

16.17
210.10

0.07
0.88

76.17
269.96

0.32
1.13

36.47
0.08
1.01
10.70
4.88

0.15
0.00
0.00
0.04
0.02

36.47
112.41
1.01
10.70
4.88

0.15
0.47
0.00
0.04
0.02

10. Земеделски територии, в т.ч.
10.1. Обработваеми земи
10.2. Обработваеми земи (трайни
насаждения)

20 045.31
17 613.46
273.96

84.18
73.97
1.15

19 680.41
17 376.38
273.78

82.64
72.97
1.15

10.3. Необработваеми земи
11. Горски територии, в т.ч.
11.1. Гори
11.2. Защитени гори
11.3. Рекреационни гори
11.4. Горски земи
12. Водни площи
13. Транспорт и комуникации
14. Техническа инфраструктура
15. Терени за гробищни паркове

2 157.90
796.27
762.13

9.06
3.34
3.20

2 030.26
829.27
795.13

8.53
3.48
3.34

34.14
529.52
631.56
8.98
0.92

0.14
2.22
2.65
0.04
0.00

34.14
529.52
651.56
8.98
0.92

0.14
2.22
2.74
0.04
0.00

3. Производствени дейности
4. Производствено-складови
дейности
5. Складови дейности
6. Рекреационни дейности
7. Озеленяване, паркове и градини
8. Спорт и атракции
9. Комунално обществено
обслужване
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16. Терени със специално
предназначение
ОБЩА ПЛОЩ
ЗАЩИТЕНИ И НАРУШЕНИ
ТЕРИТОРИИ
А) Територии за природозащита
Б) Защитени територии за опазване на
културно - историческото наследство
В) Територии с особена
териториалноустройствена защита
Г) Територии за възстановяване и
рекултивация
Д) Територии с активни и
потенциални свлачища и срутища
Е) Други нарушени територии
ОБЩА ПЛОЩ с отчитане на
припокриването

360.75

1.51

360.75

1.51

23 813.20

100.00

23 813.20

100.00

815.40
0.70

3.42
0.00

815.40
0.70

3.42
0.00

2.329

0.01

2.329

0.01

0.01

0.00

0.01

0.00

23 813.20

100.00

23 813.20

100.00

Източник: ОУП на Община Пордим (2020 год.)
Увеличение се предвижда на площите за изграждане на транспорт и
комуникации (3.17 %), което отговаря на съвременните изисквания за тези дейности.
Демографската прогноза показва намаляване на населението на Община Пордим, но
очаква реемиграция в следствие на близо преминаващата, новострояща се магистрала
"Хемус", което предразполага увеличаване на терените за обитаване с 6.87%.
Производствените дейности се увеличават с 60 ха., главно заради производственоскладовите дейности, които се увеличават с 28.49 %. Всички увеличени площи са
за сметка основно на прилежащите към общината необработваеми земеделски земи,
които се намаляват с 5.92 %.
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Част V. Програма за реализация на ПИРО и описание на интегрирания
подход за развитие
ПИРО представляват стратегически документи относно политиката за
постигане на устойчиво интегрирано развитие на общината и града, докато
програмата за тяхната реализация има оперативен характер и конкретизира начина,
практическите мерки, инвестиционните дейности и проектните идеи за постигане
целите на развитието. Програмата за реализация на ПИРО има за задача на основата
на целите и приоритетите за развитие на общината, залегнали в плана, да осигури
вътрешната и външната съгласуваност на факторите на развитието и ресурсите за
реализация на плана, като оптимизира възможностите за финансиране,
институционална подкрепа и техническа помощ за изпълнение на плана. Основните
структурни елементи на програмата са мерките и проектните идеи по съответните
цели и приоритети на плана. В тях са включени дейности, обединени по
териториален, технологичен и времеви признак, с общо финансово управление и
предвиден синергичен ефект. Всяка предвидена интервенция може да обхваща
комплекс от дейности, подлежащи на финансиране със собствени или заемни
средства, средства от различни оперативни програми или от други източници.
Възможно е да бъдат идентифицирани мерки, за чието изпълнение не винаги е
необходим финансов ресурс – например разработването на общински наредби.
Програмата за реализация, както всички останали части на ПИРО, следва да
бъде разработена на базата на прилагането на интегриран подход. За постигане на
интегриран подход на развитие на общинската територия следва да бъде
идентифицирана най-подходящата комбинация от ресурси и мерки (проекти,
инвестиции, политики), които да бъдат използвани целенасочено за осъществяване на
конкретна цел или приоритет. Това се осъществява чрез програмата за реализация, в
която се определя пакетът от мерки и проектни идеи за реализация на целите и
приоритетите за развитие на общината през периода 2021-2027 г., съответните
финансови ресурси, административните структури за управление, наблюдение и
оценка на проектите, индикаторите за цялостното изпълнение на програмата, а оттук
– и на ПИРО. За общините от 1-во, 2-ро и 3-то йерархично ниво съгласно
Националната концепция за пространствено развитие (НКПР) 2013-2025 в програмата
за реализация задължително се идентифицират мерките, които ще доведат до
изпълнение на приоритетите, насочени към градските територии. Програмата за
реализация на ПИРО има многогодишен характер (7-годишен период на действие) и
може да бъде актуализирана периодично в зависимост от условията и прогнозите за
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реализацията на плана с цел осигуряване на ефективност и ефикасност при
изпълнението на плана и постигане целите и приоритетите за развитие.
Основни компоненти на програмата за реализация са:
Първо. Описание на прилагания интегриран подход и предвидените
мерки и дейности за реализация на плана. В рамките на тази част от документа
следва да се опише по какъв начин ще бъдат комбинирани отделните елементи на
секторните политики на местно ниво, така че да доведат до постигане на целите,
определени в част ІІ от ПИРО. Подходът за интегрирани действия следва да бъде
описан както по отношение на територията на цялата община, така и по отношение на
всяка от приоритетните зони за въздействие в общината. От описанието следва да
стане ясно по какъв начин прилагането на интегрираните мерки за развитие в
приоритетните зони за въздействие извън тях ще повлияе върху развитието на цялата
общинска територия. Описанието дава обосновка за идентифицираните мерки и за
приноса им за решаването на основните проблеми и оползотворяване на местния
потенциал, идентифицирани в аналитичната част на документа. Описанието на
интегрирания подход в максимална степен отразява логиката на интервенциите –
политически, институционални, организационни, информационно - комуникационни,
финансови и контролни, за постигане на конкретни резултати и въздействие от
изпълнението на ПИРО. Така например, ако в конкретен град е идентифициран
потенциал за развитие на определен вид икономическа дейност (например вече има
изявен интерес от страна на бизнеса или при подходящи стимули е възможно да се
появи такъв интерес), мерките за реализация на този потенциал биха могли да
включват както инвестиции в подходящата техническа инфраструктура, така меки
мерки за обучение на необходимите кадри, насърчаване на сътрудничество между
бизнеса и академичните среди, данъчни облекчения и т. н.
В описанието на интегрирания подход се обосновава интегрирания характер
на тези мерки и по образец на Приложение №1 към Методическите указания се
изброяват конкретните мерки за реализацията на приоритетите на плана, отделните
дейности към всяка мярка (в случай че мярката е по-обща и следва да се изпълни с
повече от една дейност), административните структури, отговорни за управление
изпълнението на мерките/дейностите, източниците на финансиране и сроковете за
изпълнение. Приложение 1 се изготвя в отделни работни листове за приоритетите на
общинско ниво. Мерките следва да бъдат приложими, постижими и реалистични, с
конкретни измерими резултати и с реални източници на финансиране. Това означава,
че включените в програмата за реализация мерки не трябва да бъдат „пожелателни“
или „потенциални“ (в случай че бъде осигурено финансиране в неопределен бъдещ
момент), а да представляват реално планирани дейности и поети ангажименти от
страна на общината или партньорите. Оформянето на мерките следва да бъде тясно
обвързано с провеждането на предвидената комуникационна стратегия за
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идентифициране на проектни идеи съгласно част III на документа. Мерките не следва
да се ограничават само до проекти или проектни идеи, а могат да представляват или
да включват различни дейности (включително и политики) за реализация на
приоритетите на плана.
Второ. Индикативен списък на важни за общината проекти, които ще
се разработват и изпълняват в рамките на програмата (Приложение №1А).
Индикативният списък на важни за общината проекти се изготвя по образец
Методическите указания на МРРБ (Приложение № 1А). Списъкът с проекти, които са
от по-голяма важност за развитието на общината и за постигане целите на плана е
неразделна част от програмата за реализация. Тъй като проектите по своята същност
могат да представляват мерки или част от мерки за реализация на отделните
приоритети, включените в Приложение №1А проекти по съответните мерки могат да
фигурират и в Приложение №1. Условието за включване на конкретни проектни идеи
по дадена мярка в Приложение №1А е общината съвместно с партньорите да са
преценили, че (1) съответният проект е от особена важност за развитието на общината
и следва да бъде реализиран приоритетно и (2) съответният проект да 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, а той да
бъде добавен по-късно, при актуализация на програмата за реализация на плана.
Включените в списъка проекти следва да бъдат тясно обвързани с ключовите
приоритети за развитие, а в програмата за реализация да бъде обоснован приносът им
към тях. Списъкът с проекти може да бъде актуализиран, като нови проекти се
включват при спазване на принципа на партньорство чрез съответните мерки от
комуникационната стратегия, описани в част ІІІ от плана.
Индикативният списък е разработен аналитично под формата на проектни
фишове и е представен в Приложение 4 към настоящия документ.
Трето. Индикативна финансова таблица. Индикативната финансова
таблица (Приложение № 2 към Методическите указания на МРРБ) представлява обща
оценка на необходимите ресурси за реализация на приоритетите на плана и описва
финансовата рамка на поетите ангажименти по изпълнението на плана от страна на
всички партньори в местното развитие при водещата роля на органите на местното
самоуправление, подпомагани от общинската администрация. Ресурсите за
реализацията на плана включват всички планирани средства за реализацията на
идентифицираните за развитието на общината мерки и 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
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с приоритетите и целите на ПИРО. 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. Програмата за реализация и приложенията
към нея подлежат на периодична актуализация с цел включване на нови мерки,
дейности, проекти или източници на финансиране.
Индикативният списък е разработен аналитично под формата на проектни
фишове и е представен в Приложение 5 към настоящия документ.
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Част VІ. Мерки за ограничаване изменението на климата и мерки за
адаптиране към климатичните промени и за намаляване на риска от
бедствия
Съгласно Националната стратегия за адаптация към изменението на климата и План
за действие до 2030 г. е определено прилагане на следната блок-схема за анализ и оценка до
достигане на План за действие:

1. Мониторинг на състоянието на атмосферния въздух и мерки за
превенция
Новата Рамкова Директива 96/62/ЕС за управление и качеството на въздуха в
градовете е ключов елемент от стратегията на ЕС за подобряване качеството на въздуха
като цяло. Спектърът от глобални проблеми е широк: изчерпването на озоновия слой,
киселинните дъждове, нивата на озона и другите замърсители в приземните слоеве,
промените в климата.
Метеорологичните характеристики въздействат пряко върху разпространението
на замърсители в атмосферния въздух. Нивото на замърсяване на въздуха се определя
както от количеството изхвърляни газове от различни източници, така и от характера на
разсейването им в атмосферата.
1.1. Качество на атмосферния въздух
Качеството на въздуха зависи от действието на много и разнообразни фактори.
За качеството на атмосферния въздух от голямо значение са следните климатични
елементи: слънчево греене и сумарна слънчева радиация, температура на въздуха,
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влажност, валежи, посока и скорост на вятъра, тихо време и други. Всички тези
фактори влияят на разсейването и преноса на емитираните вредни вещества във
въздушния басейн.
Качеството на атмосферния въздух във въздушния басейн на община Пордим е
функция от въздействието на климатичните фактори и емисиите на вредни вещества
главно от местни източници. Конкретно в община Пордим, РИОСВ – Плевен не е
извършвала измерване, наблюдение и анализ на състоянието на КАВ, поради липса на
съществени източници на замърсяване. На територията на община Пордим няма
разположен постоянен пункт за мониторинг на КАВ, както и не са провеждани
периодични индикативни измервания с мобилна станция.
Община Пордим е част от Северен/Дунавски Район за оценка и управление на
КАВ /РОУКАВ/, съгласно утвърдената със Заповед №РД-969 от 21.12.2013г. на
Министъра на околната среда и водите, актуализирана класификация на РОУВАВ, в
сила от 01.01.2014г. Районът е класифициран по чл.30, ал.1, т.1 о Наредба №7, т.е.
като район, в който нивата на един или няколко замърсители превишават
установените норми – в случая това са нормите за фини прахови частици ФПЧ10. В
горецитираната Заповед община Пордим не попада към зоните/териториалните
единици в рамките на Северен/Дунавски район за оценка и управление на КАВ, в
които са превишени нормите на КАВ или горните оценъчни прагове.
На територията на общината няма обекти с издадени разрешителни за търговия
с квота за емисиите на парникови газове. От функциониращата промишленост
замърсяването на въздуха е незначително. Източник на вредни емисии, отделяни в
атмосферата е Маслената фабрика в гр. Пордим. Други източници на замърсяване на
атмосферния въздух на територията на община Пордим са транспортните средства и
битовите отоплителни инсталации. В атмосферата реално се отделят вредни емисии
от транспортните средства, но значително замърсяване от ЖП транспорта не може да
има, тъй като влаковете, които преминават през територията на общината са
предимно с електрически локомотиви. Също така е отчетено значително намаляване
на трафика им.
Автомобилния транспорт представлява голяма група на подвижни източници
на емисии, които чрез отработените газове замърсяват околната среда. Съществени
предпоставки за нивото на замърсяване от МПС са гъстота на пътната мрежа,
наличието на пътища от висок клас, интензивността на трафика, възрастта на
автомобилния парк. През територията на Общината преминава Републиканската
пътна мрежа (І-ви клас) Русе-София. Пътната мрежа на общината не е в добро
състояние, като основни пътно - транспортни връзки с областния център Плевен,
съседните общини и населени места се осъществяват по третокласни пътища с обща
дължина 40 км, и четвъртокласни пътища с обща дължина 63 км.
РИОСВ – Плевен контролира 4 бр. действащи обекти на територията на
общината с източници на емисии в атмосферния въздух, от които:
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- 3 бр. бензиностанции – неорганизирани източници на емисии на летливи
органични съединения, подлежащи на контрол за спазване изискванията на Наредба
№16/12.08.1999г.
- 1 бр. обекти с горивни и/или технологични източници на емисии, които
подлежат на измерване /емисионен мониторинг/ не по – малко от 1 път на 2
календарни години – предприятие за производство на смески за животновъдството в
гр. Пордим, стопанисвано от „Норекс - Агро 2”ООД.
В община Пордим няма големи горивни инсталации по смисъла на Директива
2001/80/ЕС и Наредба №10. В населените места преобладават еднофамилни жилищни
сгради, които не оказват съществено значение върху чистотата на атмосферния
въздух, с изключение на зимните месеци, когато основната форма на битово
отопление е твърдо гориво.
Община Пордим няма създадена оборудвана местна система за наблюдение и
контрол качеството на въздуха.
1.2. Микроклиматични условия.
Мъглите допринасят за неколкократно увеличаване на концентрацията на
замърсителите в атмосферния въздух и за образуване на нови производни токсични
вещества. Тяхното разпределение с преобладаване през студеното полугодие е
неблагоприятно и поради наличието в периода и на замърсяване от битовото
отопление с твърди горива. За град Пордим са характерни малко на брой дни с мъгла
поради физико-географските условия на района, малката надморска височина – 172 м.
и липсата на голям воден басейн в близост.
Валежите благоприятстват самопочистването на въздуха. Количеството им 578
л./кв.м. е малко над средното за страната. Разпределението на валежите е
благоприятно за качеството на въздух в общината – преобладават зимните и есенните
валежи, когато е и максимумът на замърсяване на атмосферния въздух.
Вятърът има важно значение за разсейване на замърсителите във въздуха. Той е
климатичен периметър, обуславян от динамични и физикогеографски фактори.
Динамичните фактори се характеризират от циклоналните и антициклоналните
периоди. Въздушният поток приема повече или по-малко профила на релефа, през
който преминава. Района на Общината е сравнително равнинен. Броят на дните със
силен вятър са от 22 до 24 бр.
Облачността над района на община Пордим се формира през студеното
полугодие под влиянието на атмосферната циркулация над нашата географска
ширина.
Поради географското разположение и равнинния релеф на Община Пордим,
периодът със снежна покривка продължава от третата десетдневка на месец декември
до първата десетдневка на месец март. Снеговалежите спомагат за пречистването на
атмосферния въздух.
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Основен източник на неприятни миризми е автомобилния транспорт. Друг
източник на неприятни миризми за Общината са торищата около личните стопанства,
както и дворовете в които се отглеждат по-голям брой птици и животни.
Изводи за качеството на атмосферния въздух и микроклиматичните
условия:
1.
Качеството на атмосферния въздух в общината е много добро, поради
липса на основни замърсители;
2.
Автомобилният поток на територията на общината не е голям, но пък е
автомобилният парк е изключително стар;
3.
Многобройни са източниците на замърсяване от битово отопление с
твърдо гориво през зимния сезон;
4. В общината няма стационарни пунктове от националната система за
мониторинг на качеството на въздуха.
5. При неблагоприятна метеорологична обстановка през студеното полугодие
съществува риск от надхвърляне на допустимите средно дневни концентрации на
замърсители във въздуха.

2. Хидрография на община Пордим
2.1. Повърхностни води
Територията на Община Пордим, е във водосбора на р.Осъм, с дължина 314 км.
и обща водосборна площ 2824 км². Средният годишен отточен обем за реката е
приблизително 400 милиона м³ вода. През пролетното пълноводие той е 50% от
годишния. Оттокът се влияе от валежите, а те са неравномерно разпределени през
годината – максимума им е през юни, а минимума през февруари. Подземното
подхранване на р. Осъм е 20-25% от общия обем на оттока, дъждовното подхранване
е около 45%, а снежното 15-20%. За района средногодишната сума на валежите е 578
л/кв.м., снежната покривна се образува през периода м. декември – м. март. Общият
брой на дните със снежна покривка е 56. Средната годишна относителна влажност
73%. Разглежданият район се отнася към областите с предимно дъждовно
подхранване на реките.
Качеството на водите на р. Осъм и притоци се наблюдава чрез пунктове, които в
Националната програма за мониторинг за 2013г. са 12бр., спрямо 10бр. за 2012г.
Причина за това е препоръка на ЕК за повишаване пунктовете за мониторинг,
съобразно гъстотата на речната мрежа.
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Таблица № 6.1
Видове водни обекти в община Пордим и заемащата им територия
Пордим
Брой

Площ в
дка.

с. Борислав
Брой

Площ в
дка.

с. Згалево
Брой

Площ в
дка.

с. Вълчитрън
Брой

Площ в
дка.

с. Каменец

с. Катерица

Брой Площ в дка. Брой

Площ в
дка.

с. Одърне
Брой

Площ в
дка.

с. Тотлебен
Брой Площ в дка.

-

-

-

-

-

-

-

-

3,11

1

-

-

23,41
-

-

4
-

-

Изк.
водна
площ

-

-

Блато

283, 80

3

540,18

2

116,42

2

1243,42

4

252,52

4

39,36

1

58,72

2

549,97

9

Язовир

-

-

1,98

1

-

-

-

-

2,14

2

7,97

2

10,88

1

0,74

1

Водоем

1095,91
25,57

2
5

1,81
-

1
-

-

-

61,19
-

2
-

11,55

-

43,94

Каптиран
извор

2

4

-

27,85
-

-

3
-

-

7,28
37,79

-

1
4

Подземни
води

-

-

Рибарник

Източник: Общинска служба по земеделие гр. Пордим
В участъка си от с. Обнова до устието си, река Осъм е водоприемник ІІІ
категория, съгласно категоризацията на реките в Република България и данни от
извършени химически анализи от РИОСВ-Плевен на водите от реката.
В река Осъм отпадни и дъждовни води от населените места на Общината се
заустват непряко, чрез притоците ù Шаварна и Пордимска бара. Двете реки са доста
замърсени – натоварват се с отпадъци. Основният проблем произлиза от директното
заустване на отпадъчни води, строителни и битови отпадъци в коритата им. От
производствените дейности на територията на общината не се формират отпадъчни
води.
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На територията на Общината се намира язовир “Каменец” с национално
значение, както и още 23 язовира с местно значение, предназначени за напояване и
риболов. В с. Вълчитрън има четири микро- язовира. В близост до с. Катерица минава
река, в горната част на която е построен микро- язовир. Района на с. Тотлебен е богат
на извори.
2.2. Оценка на подземните води в община Пордим
Община Пордим попада в централната част на Дунавската хълмиста равнина.
Хидроложките условия в района не са най-благоприятни. В района няма постоянно
течащи повърхностни води. В хидроложко отношение районът е слабо водообилен.
Подземните води са акумулирани в лещи и прослойки от неогенски пясъци и са на
дълбочина повече от 20м.
Съгласно данни на РИОСВ – Плевен подземното водно тяло, намиращо се в
границите на община Пордим, което се наблюдава от тях, е от първи слой „Неоген –
кватернер”. Подземното водно тяло е с име „Порови води в Кватернера – между
реките Вит и Осъм” и код BG1G0000QPL025 и е представено с два мониторингови
пункта: МР 127, МР 128.
МР 127 при с. Обнова, дренаж - ПС „Калчева чешма”, община Левски, област
Плевен – в пункта се запазват повишените стойности на нитрати, както и в
предходната година.
МР 128 при с. Каменец, дренаж „Куртовец” ПС „Каменец”, община Пордим,
област Плевен – в пункта се наблюдава повишаване на нитратите през 2013г.
2.3. Метрификация на водопотреблението в община Пордим
Град Пордим е оперативно водоснабден чрез:
а/ Помпена станция №1 черпи вода от четири кладенеца с общ дебит 10 л./сек.
обслужвана от водонапорна кула 250 м./куб.
б/ Помпена станция №2 черпи вода от два каптажни кладенеца с общ дебит 10
л./сек. и събирателна шахта 100 м./куб.
Дължината на водопроводната мрежа в гр. Пордим е 40 000 метра.
с. Одърне. Водопроводната мрежа се обслужва от три броя кладенци и три броя
помпени станции с един обслужващ резервоар от 350 м/куб. Водопроводната мрежа в
населеното място е 30 000 метра и 4500 метра извън населеното място.
с.Каменец. Водоснабдяването се осъществява от един каптаж и един кладенец с
общ дебит 35 л/сек. Водоснабдяването се извършва от една помпена станция с два
резервоара по 200 м/ куб. Дължината на водопроводната мрежа в населеното място е
17000 метра и 3000 извън населеното място.
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с. Згалево. Водопроводната мрежа се обслужва от един каптаж и три броя
шахтови кладенци с общ дебит 10 л/сек. Водоподаването се извършва от една
помпена станция с един резервоар от 50 м/куб. Дължината на водопроводната мрежа
в населеното място е 14000 метра и извън населеното място 4000 метра.
с. Борислав. Водопроводната мрежа се обслужва от два шахтови кладенеца с
дебит 4 л /сек. и 1,5 л/сек. Водоподаването се извършва от една помпена станция с
един резервоар от 50м./куб. Дължината в населеното място е 5000 метра, а извън
населеното място 2000 метра.
с. Вълчитрън. Водопроводната мрежа обслужва от три кладенеца с дебит 13
л./сек. 2х10 л./сек Водоподаването се извършва от две помпени станции с два
резервоара по 250 м/куб. Дължината в населеното място е 25000 метра
и извън
населеното място 4000 метра.
с. Тотлебен. Водопроводната мрежа се обслужва от един шахтов кладенец с
дебит 6 л./сек. Водоподаването се извършва от две помпени станции с два резервоара
по 25м/куб. Дължината на водопроводната мрежа в населеното място 6000 м.
с.Катерица. Водоподаването се извършва от напорен водоем един брой с.
Одърне. Водопроводната мрежа в населеното място е 1007 метра и извън населеното
място 3000 метра.
И в осемте селища на Общината е изградено 100% водоснабдяване с питейна
вода. Уличната водоснабдителна мрежа във всички населени места е амортизирана,
като загубите в някои от селищата достигат до 50-60%. Голям процент от уличните
водопроводи са изградени от етернитови тръби, като в гр.Пордим и с.Вълчитрън,
съществуват и тръби манесман от 30-те години на миналия век.
Водата, която се подава в системата на ВиК е 100% от подпочвени източницишахтови кладенци и помпени станции. Големите общи загуби и високата
енергоемкост на водоснабдяването го правят една сравнително скъпа услуга за
населението.
На територията на община Пордим не съществуват значими индустриални
водоползватели.
2.4. Системи за напояване и хидротехнически съоръжения
През последните години се наблюдава ежегодно намаляване на годните
хидромелиоративни площи, поради липса на средства за поддържане на
хидромелиоративните съоръжения. Унищожени са хиляди метри облицовани открити
канали, ограбват се помпени станции, хидранти към тръбопроводите, ел. проводи към
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помпените станции и др. Наблюдава се намаляване на напояване на площи и в
напоителни полета с годни съоръжения, въпреки субсидираната цена на водата.
гр. Пордим - В землището на гр. Пордим има изградени напоителни съоръжения
за три типа напояване – гравитачно, с открити канали за напояване по бразди,
напорно-подземна тръбна мрежа за ДМ “Волжанка“ и подобрено гравитачно, които са
разрушени. Земеделските площи са водообезпечени от местните водоизточници –
микроязовирите: ”Садина 1“, “Садина 2“, “Садина 3“ и “Дрен“, изградени в
местностите “Садината“ и “Миризините“.
В момента не работи нито една от системите, въпреки че микроязовирите са в
добро състояние. Ако се осигурят средства за възстановяване на ел. провод към
помпена станция при язовир “Садина 1“ и за откритите съоръжения на тръбната
мрежа на напорния тръбопровод, който е работил до 2001 год. ще се осигури
напояване на 2800 дка. земеделски земи. Пораженията на този етап не са прекалено
сериозни и ремонта е осъществим.
Към язовир “Дрен“ е изградена гравитачна система за поливане на 1945 дка.
Разпределителната мрежа е от открити канали през 120 м. Каналите са изоставени,
обрасли с дървета и храсти, няма и следа от облицовките с бетонови плочи и
трудно биха могли да бъдат възстановени.
с. Вълчитрън - Съществуват четири микроязовира като три са общинска
собственост и един е частна собственост. Язовир “Долник“ може да напоява 500 дка
зеленчукови култури в местността “Барище“. Язовир “Шосейна варианта“ може да
напоява помпено 650 дка. и се използва за напояване на тютюн.
с. Каменец - На територията на землище с. Каменец се намират два
микроязовира в добро състояние, които са захранвали напояването на 160 дка. –
гравитачно и 650 дка. помпено. Възможно е възстановяване на системата, ако се
осигурят необходимите средства.
В землището на с. Каменец се намира част от яз. Каменец и част от НС“Осъм –
Левски – Обнова“ – държавна собственост, които към м. юни 1994 год. са напоявали
3986 дка земеделски земи. По сведение на кооперациите обработващи земята на
землището до м.юни 2004 год. голяма част от хидрантите са изчезнали или
повредени и това е една от причините да не се използва системата.
с. Одърне - Съществуват два язовира общинска собственост. Язовирът в
местността “Каменско шосе“ е бракуван и не е възможно да бъде възстановен.
Язовирът в местността “Горна Шаварна“ е в добро състояние, има малък
водосбор, който е осигурява вода за поливане на обхванатите със съоръжения площи.
За снабдяване с необходимата вода има изградена деривация от язовирите на землище
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с. Вълчитрън. Деривацията е прекъсната при шосе Пордим – Одърне. При
осигуряване на средства за ремонт на системата и икономически интереси могат да
се напояват 3290 дка земеделска земя. Има издадени два броя разрешения за
водовземане.
с. Згалево - Съществува един язовир, общинска собственост, който според
комисията, определяща състоянието на язовирите е в “неизправно, частично
работещо състояние“. Бракувана е цялата напоителна система. Основната причина е
липсата на необходимото количество вода. Язовира има малък водосбор, а
допълнителни източници няма.
с. Тотлебен - Съществуващите четири язовира, като два язовира са бракувани,
общинска собственост, са в добро състояние, но напоителните канали са напълно
унищожени. Напояване на земеделски земи може да се осъществи само при
изграждане на нова напоителна система.
с. Борислав - Напояването на землище може да се осъществи от:
- Язовир “Над село“ – общинска собственост с водообезпечаване поливането на
280 дка. земя. Напояването се извършва по гравитачен начин, като чрез
разпределителна мрежа
водата се довежда до обхванатата площ, а с временна
канална мрежа се извършва напояването. Напоителната система не се ползва.
- От НС “Александрово“ чрез канали от бетонови тръби, полутръби и
монолитно облицовани канали до 1992 год. са напоявани 3776 дка. земеделски земи.
Към 31.12.1999 год. системата е имала годност за напояване на 2645 дка. Поради
скъпата вода, кооперациите и частните земеделски производители не могат да си
позволят ползването на напоителните системи.
с. Катерица - Поливните площи на землище с. Катерица са със захранване от
яз.“Над село”- общинска собственост и от НС “Александрово“.
- От язовир “Над село“ има възможност за напояване на 197 дка. земеделска
земя. Напояването е по гравитачен начин. Чрез разпределителна мрежа водата се
довежда до обхванатата площ, а чрез временна канална мрежа се извършва
напояването. Каналите са с монолитна облицовка, която вече е унищожена.
Необходими са много средства за възстановяването и.
- От
НС “Александрово“ – държавна собственост, към 31.12.1992 год. са
напоявани 1553 дка земеделска земя.
В община Пордим следва да се запазят в добро състояние работещите системи,
да се направи ремонт на относително запазените съоръжения, да бъдат създадени
нови структури за поддържане и подходящи, икономически изгодни условия за
земеделските производители за напояване на обработваните от тях земеделски земи.
Възложител: О б щ и н а П о р д и м

Страница 125 от 251
Изпълнител: „АПС Планконсултинг“ ООД

ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА
ОБЩИНА ПОРДИМ ЗА ПЕРИОДА (2021-2027 год.)
Селскостопанското производство в общината се осъществява от земеделски
производители - арендатори, наематели, кооперации и ползватели на земеделски
земи, регистрирани по Наредба №3/29.01.1999г. за създаване и поддържане на
Регистър на земеделските производители.
2.5. Осигуряване качеството на питейните води в община Пордим
Водоснабдяването в общината се осъществява, чрез водохващания, предимно от
шахтови и тръбни кладенци. Качеството на тези води отговаря на хигиенните норми и
изисквания на Наредба №9 на МЗ. Основен фактор, оказващ влияние върху
качеството на питейната вода, е състоянието на водопреносната мрежа. Това влияние
се изразява най-вече от материала, от който са изработени тръбите и от тяхната
амортизация, което създава предпоставки за постъпване на замърсители от
обкръжаващата среда, при намалено налягане и спиране на водата.
Мониторингът на качеството на питейната вода е функция на МЗ, чрез РИОКОЗ,
които вземат проби, правят анализи и определят какви действия трябва да се
предприемат. МЗ обобщава тези анализи в годишни доклади. Докладите за качеството
на питейната вода не са публично достъпни.
В Община Пордим, не са постъпвали доклади за проби, които не отговарят на
изискванията.
2.6. Канализационна мрежа в община Пордим
По данни на „ВиК” ЕООД- Плевен на територията на община Пордим има
изградена канализация с дължина 1 км. Битовите отпадъчни води се заустват в
локални филтрационни кладенци, разположени в границите на имотите от типа
септични ями.
Изхвърлянето на отпадъчните води директно в околната среда, без пречистване,
довежда от една страна до замърсяване на реките, а от друга до тяхното затлачване.
Необходимо е общината да вземе мерки за изграждането на канализационна мрежа,
като съответно се прецени необходимостта от изграждане на пречиствателни станции
за отпадъчни води или друга форма на третиране на отпадъчните води, съобразно
локалните възможности на населените места в общината. Алтернативна възможност
например е изграждането на съоръжения за биогаз и използване на отпадъчните води
за производството му.
2.7. Източници на замърсяване на водите на територията на община
Пордим
От производствените дейности, на територията на Общината, не се формират
отпадни води. Основният проблем се характеризира със значително замърсяване на
повърхностни, течащи води. Причината е директното заустване на отпадни води,
строителни и битови отпадъци в коритата на преминаващите през населените места
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малки реки. Пречистването им се осъществява, чрез септични ями и филтрационни
полета, които за момента работят добре. В останалата част на гр.Пордим и селищата
на Общината битовите отпадни води се заустват в локални септични ями или
филтрационни кладенци, разположени в границите на имотите.
2.8. Превенция срещу наводнения в община Пордим
Територията на Община Пордим е богата на водоеми. По данни от ОУП на
територията на общината се намират 23 язовира с местно значение, предназначени за
напояване и риболов. В с.Вълчитрън има четири микро язовира. В близост до
с.Катерица минава река, в горната част на която е построен микро язовир. Района на
с.Тотлебен е богат на извори. Язовир „Каменец” се образува от вливането на двете
реки „Шаварна” и „Барата”. Река „Шаварна” започва на 2 км северно от селото
Каменец извирайки от Згалевските възвишения, преминава през гр.Пордим, северно
от с.Одърне и се влива в река “Барата” на 6 км. източно от селото. Двете реки
продължават на изток под името “Шаварна”. Хидроложките условия в района не са
най-благоприятни. В района няма постоянно течащи повърхностни води. Водните
ресурси, които са с национално значение, на територията на общината, са
преминаващата през землището на с.Тотлебен река Осъм и язовир Каменец в
землището на с.Каменец.

Източник: План за управление на риска от наводнения в дунавски район 2016 –
2021г. (с. 82)
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Ефектите от влиянието на изменението на климата, които се изразяват в
покачване на температурите, намаляване на валежите, промяна в оттока на реките и в
екосистемите и засушаване, но и в проблеми, свързани с внезапни наводнения е вече
факт в определени райони на България. Рискът от такъв тип бедствия е реален за
землищата и урбанизираните зони на Община Пордим.
Рискове, свързани с наличието на водоеми и захранващите ги реки и дерета:
Разрушаване на инфраструктура поради наводнения и свличания.
Рискове от наводнения при нарушения в отвеждане на „висока вълна“.
Мерки и приоритети:
Приоритет 1: Опазване на човешкия живот и общественото здраве.
Приоритет 2: Защита на елементите на инфраструктурата.
Основна мярка е поддържането, но проводимостта на реките и деретата. Коритата на
преминаващите през урбанизираните територии малки реки не са почистени (с изключение
на с. Тотлебен и с. Каменец, където със средства от Междуведомствената комисия е
проведено почистване), което предпоставя опасност от разлив при интензивни валежи. Не са
ревизирани и поддържани зоните около съоръженията – мостове, водостоци и др. Необходим
е мониторинг на състоянието на съоръженията на изкуствените водоеми и прилагане на
мерки за поддържането им в режим на работа съгласно нормативите.

Изводи за хидрографията на община Пордим:
1. На територията на общината няма големи промишлени предприятия, които да
се явяват големи консуматори и замърсители на повърхностни води;
2. Липсата на канализационна мрежа в населените места на общината има
отрицателно въздействие върху подпочвените води.
3. В следствие на амортизация на водопроводната мрежа се получават загуби на
питейна вода;
4. Необходимост от подмяна на част от водопроводната мрежа.
5. Добро качество на питейната вода;
6. Няма преки зауствания на отпадни води във водоемите на територията на
Общината;
7. На лице е недостиг на води с питейни качества за с.Тотлебен;
8. Годните за ползване напоителни системи работят с малка част от капацитета
си;
9. Няма изградени пречиствателни станции за битови отпадни води;
10. Няма изградена канализационна мрежа.
3. Управление на отпадъците в община Пордим
Шест общини – Плевен, Дълни Дъбник, Долна Митрополия, Гулянци, Искър и
Пордим, са включени в одобрения проект за изграждане на Регионална система за
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управление на отпадъците в регион Плевен. Проектът е финансиран по Оперативна
програма „Околна среда”2007 – 2013г. На 30.10.2013г. е даден официален старт на
изграждането на новата регионална система. Проектът предвижда изграждане на
Регионален център за управление на отпадъци, включващ ново регионално депо за
неопасни отпадъци – 1-ва клетка, инсталация за сепариране, съоръжение за
компостиране и център за предаване на отпадъци, спомагателни сгради и съоръжения,
площадкова инфраструктура, с обща площ 201,418 дка. Периода на експлоатация на
първа клетка е до 2028г. От началото на 2016г. обектът е въведен в експлоатация.
Вторият етап от разширението на регионалната система предвижда изграждане
на локална пречиствателна станция за отпадъчни води и център за рециклиране на
строителни отпадъци и клетка за депониране на строителни отпадъци.
Въпросите, касаещи отпадъците се уреждат в Програмата за управление на
дейностите по отпадъците в община Пордим.
4. Шумово замърсяване в община Пордим
Опазването на околната среда от шум има за цел да не се допуска излъчване и
разпространяване на шум над определените стойности. Законът за защита на шума в
околната среда предвижда тези цели да се постигат чрез разработване и прилагане на
мерки за избягване, предотвратяване или намаляване на шума. Контролът,
организацията на измерването, оценката и управлението на шума излъчван в околната
среда от промишлени инсталации и съоръжения се осъществява от РИОСВ – Плевен.
На територията на община Пордим не се извършва мониторинг на акустичното
състояние. Шумовата характеристика на общината се определя от транспортен шум и
производствен шум. Най – значителен източник на транспортен шум е автомобилния
транспорт.
Интензивността на движението в общината е голяма, като най – засегнати от
негативното шумово влияние са гр. Пордим и с. Згалево. Друг източник на
транспортен шум е преминаващата през територията на общината ЖП линия.
Авиационния шум от Авиобаза – с. Каменец вече не е шумов фактор поради факта, че
авиобазата не се използва по предназначение, а е обявена за резервна ремонтна база
на Военното училище на Долна Митрополия. ЖП линията преминава през
промишления квартал на гр. Пордим и през землищата на селата Згалево, Одърне и
Каменец, имайки предвид това, както и намаления трафик на жп – композиции през
последните години, може да обобщим, че шумът от ЖП транспорт не създава
екологични и здравни проблеми на жителите, дори и на тези от най – близките сгради.
Шумът от производствените дейности в промишлената зона на гр.Пордим, също
не създава проблеми. Такива шумови замърсители са: маслената фабрика, завода за
фуражи, гарата. В самите населени места има малък брой локални източници на шум,
които оказват несъществено акустично въздействие върху околната среда. По данни
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на РИОСВ – Плевен от 2009г. не е извършван контролен мониторинг на нивата на
шум в околната среда на промишлените обекти в община Пордим.
На територията на общината няма големи тържища и търговски обекти, които да
създават сериозни акустични проблеми.
Задължение за провеждане на собствен мониторинг на шум в околната среда и
предоставяне на резултатите от него имат единствено предприятията с издадени
комплексни разрешителни по смисъла на Закона за опазване на околната среда. На
територията на община Пордим има 1 обект с издадено комплексно разрешително –
инсталация за производство на биодизел в гр. Пордим, стопанисвана от „Стар 7”
ЕООД. Инсталацията не се експлоатира.
Радиационният фон отговаря на средните стойности за страната. Източници на
радиационно замърсяване не са установени.
Изводи:
1. На територията на Общината няма източници на силен шум и обекти с
издадени комплексни разрешителни, както и промишлени източници с дейности,
създаващи риск от наднормени нива на шум в околната среда;
2. Липса на данни, отнасящи се до шумовото натоварване на околната среда.
3. Подценяване на вредното въздействие на шума върху околната среда.
4. На територията на община Пордим основен причинител на шум е транспортът.

5. Оценка на почвените ресурси в община Пордим
Съгласно данни на Геоложка база в гр. Пордим от извършени проучвателни
работи в района, геоложката основа е изградена от льос, изветрели глинести
пясъчници, мергелни кафяви глини, под които са водоносни пясъци.
На територията на общината преобладават следните почвени видове: карбонатни
черноземни, типични черноземни, излужени черноземни, алувиално – ливадни,
делувилано – ливадни. В землищата на с. Одърне, с. Борислав, с. Катерица и с.
Згалево се срещата и тъмносиви горски, подсолени черноземни и антропогенни почви.
Землището на с. Катерица се отличава с богата почва и благоприятен климат, които са
предпоставка за голямото разнообразие от растителни и животински видове. С най –
голям дял от общата площ на община Пордим са обработваемите земи. Основни
отрасли в селското стопанство са растениевъдството и животновъдството. Отглеждат
се предимно зърнени и технически култури. На територията на общината
осъществяват дейност 8 на брой земеделски кооперации. Голямо място заемат и други
земеделски производители на територията на общината, в частност арендаторите на
земеделска земя. За Община Пордим фактор почви е най-слабо обследван и като че ли
по тази или друга причина най-малко мерки се осъществяват за опазването на
земеделските земи. Все още не е решен проблемът със залежалите пестициди.
Възложител: О б щ и н а П о р д и м
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Таблица 6.2.
Баланс на земите по основни фондове в Община Пордим
Селскостопански фонд, дка
№

Землище

Площ,
площ/дка

общо

В т.ч. ниви

в т.ч.
ливади

в т.ч. мери
и пасища

в т.ч.
трайни
насаждения

Горски
фонд, дка

1.

Гр. Пордим

47231

41919,356

36706,22

363,02

2821,12

231

1798

2.

С. Вълчитрън

53807

47824,411

38692,26

1055,75

3419,41

1333

3324

3.

Каменец

30286

21960,29

18967,97

250,21

1997,11

364

381

4.

Одърне

26304

23046,43

20177,89

85,55

1949,99

274

2559

5.

Згалево

29069

27268,81

20492,21

-

3273,60

944

2559

6.

Тотлебен

32628

27382,698

23667,66

1108,13

1749,90

179

678

7.

Борислав

11728

10486,53

8337,51

219,58

1423,45

131

375

8.

Катерица

7079

2139,393

537,16

19,44

618,80

75

889

238129

210520

171134

3787

18867

3762

10741

89

72

2

8

2

5

Общо:
в % от общ.
Площ

Източник: Общинска служба по земеделие гр. Пордим и община Пордим
Почвите в землищата на Общината, общо взето са средно повлияни от
ветровата и слабо от водната ерозия. Преовлажнени, засолени и вкислени земи в
землището на общината не са регистрирани.
Унищожените от селскостопански дейности земи са тези включени в
жилищната и промишлена територии на гр. Пордим.

Изводи:
1. Преобладаващи почвени типове са карбонатни черноземни, типични
черноземни, излужени черноземни, алувиално – ливадни, делувилано – ливадни;
2. В последните години значително е намаляло използването на минерални
торове и препарати за растителна защита, което е повлияло положително за
естественото възстановяване на почвите;
3. Липсват ерозионни процеси на територията на Общината;
Възложител: О б щ и н а П о р д и м
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4. Няма замърсени територии с тежки метали.

6. Защитени територии, гори и биоразнообразие в община Пордим
6.1. Защитени зони – Натура 2000
Натура 2000 е Общоевропейска мрежа, съставена от защитени територии,
целяща да осигури дългосрочното оцеляване на най – ценните и застрашени видове и
местообитания за Европа в съответствие с основните международни договорености в
областта на опазването на околната среда и биологичното разнообразие.
Местата, попадащи в екологичната мрежа се определят в съответствие с две
основни за опазването на околната среда Директиви на Европейския съюз –
Директива 92/43/ЕЕС за запазване на природните местообитания и на дивата флора и
фауна / наричана накратко Директива за хабитатите / и Директива 79/409/ЕЕС за
съхранение на дивите птици 8наричана накратко Директива за птиците/.
В зависимост от специфичните цели, методика и критерии при определянето
на защитените зони съгласно двете различни Директиви на Европейския съюз,
процеса бе разделен на две:
- Защитени зони по чл.6, ал.1, т.3 и 4 от ЗБР /Натура 2000 в частта и за
опазване местообитанията на птиците от директива 79/409/ЕЕС;
- Защитени зони по чл.6, ал.1, т.1 и 2 от ЗБР /Натура 2000 в частта и за
опазване на природните местообитания на видовете от директива 92/43/ЕЕС.
По данни от Информационната система за защитени зони от екологична
мрежа „Натура 2000” на територията на община Пордим има следните защитени зони:
Защитена зона „Обнова”, код по Натура BG0002096.
Типът на Защитена зона по Директива за птиците, която припокрива защитена
зона по Директива за местообитанията. Зоната представлява комплекс от разливи,
влажни и засолени ливади, мочурища, рибарници, льосови и каменисти степи и
остатъци от смесени дъбови гори от цел /Quercus cerris/ и летен дъб /Quercus robur/,
разположени предимно от левия географски бряг на река Осъм и Средната Дунавска
равнина, северно от главен път Плевен – Русе. Територията и обхваща земите между
селата Тотлебен, Обнова, Българене, Малчика, Деляновци, Изгрев и Трънчовица. На
север граничи с пътя Славяново – Бацова махала.

Възложител: О б щ и н а П о р д и м
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Защитена зона „Обнова – Краман дол”, код по Натура BG0000239.
Типът на Защитена зона по Директива за местообитанията, която припокрива
защитена зона по Директива за птиците. Зоната включва следните защитени видове:
- Природни местообитания: Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus
excelsior /Alno – Pandion, Alnion incanae, Salicionalbae/, Панонски солени степи и
солени блата, Естествени еутрофни езера с растителност от типа Magnopotamion или
Hydrocharition, Отворени калцифилни или базифилни тревни съобщества от AlyssoSedion albi, Субпанонски степни тревни съобщества, Панонски льосови степни тревни
съобщества, Понто – сарматски широколистни храстчета, Крайречни смесени гори от
Quercus robur, Ulmus laevis и Fraxinus excelsior или Fraxinusangustifolia покрай големи
реки /Ulmenion minoris/, Панорски гори с Quercus pubescens, Евро – сибирски кгехни
гори с Quercus spp., Балкано – панонски церово – горунови гори, Мизийски гори от
сребролистна липа.
- Бозайници: Видра, Европейски вълк, Добруджански /среден/ хомяк,
Дългокрил прилеп, Степен пор, Дългопръст нощник, Средиземноморски подковонос,
Южен подковонос, Лалугер, Пъстър пор, Червенокоремна бумка, Ивичест смок;
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- Земноводни и влечуги: Червенокоремна бумка, Ивичест смок, Обикновена
балтна костенурка, Шипобедрена костенурка, Шипоопашата костенурка.
- Риби: Распер, Черна мряна, Обикновен щипок, Европейска горчивка.
- Безгръбначни: Бисерна мида, Обикновен сечко, Бръмбар рогач, Буков сечко,
Алпийска розаля.
- Растения: Четирилистно разковниче.
В Програмата не се предвиждат дейности в Защитените зони, а при
евентуални такива намерения, те ще бъдат допълнително съгласувани с РИОСВ –
Плевени и ще бъде направена актуализация на настоящия документ.
6.2. Защитени територии
Защитените територии са предназначени за опазване на биологичното
разнообразие в екосистемите и на естествените процеси, протичащи в тях, както и на
характерни или забележителни обекти на неживата природа. Съществуват няколко
категории защитени територии, по смисъла на Закон за защите на териториите, като в
община Пордим са разположени Защитена местност „Пожара” и Защитена местност
„Вълчитрънска гора”
Защитена местност „Пожара”, с. Борислав
Местността е с площ 0,3 ха. в землището на с. Борислав. Обявена е като
историческо място със Заповед №22 от 08.01.1981г. на председателя на Комитета за
опазване на природната среда при Министерски съвет. Основната задача е опазване
на уязвимите растителни съобщества – дъбови гори.
Защитена местност „Вълчитрънска гора”, с. Вълчитрън
Местността е с площ 25 ха. в землището на с. Вълчитрън – опазване на
уязвими растителни съобщества – дъбови гори.
В Програмата не се предвиждат дейности в Защитените местности, а при
евентуални такива намерения, те ще бъдат допълнително съгласувани с РИОСВ –
Плевени и ще бъде направена актуализация на настоящия документ.
6.3. Горски територии
Горите играят роля за формирането на местния климат, предпазват помвите от
ерозия, регулират водния режим на реките, намаляват силата на вятъра, имат голяма
естетическа стойност и важно значение за рекреация.
Най – много широколистни гори се срещат в с. Катерица, простиращи се на
площ от 880,82 дка. Най – големите залесени територии се намират в границите на с.
Вълчитрън и с. Згалево, съответно на площ от 2674,14 дка. и 1440,86 дка.
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Таблица №6.3.
Видове горски територии на територията на община Пордим
Вид

гр.Пордим

Брой

Площ

с. Борислав

Брой

Брой

Площ

Брой

Брой

Брой

Брой

Брой

266,05

24

1440,86

75

2674,14

2

4,46

-

-

4

736,99

7

2,95

-

-

2

2,20

-

-

211

880,82

-

-

242

660,19

в дка.

-

в дка.

Площ

3

в дка.

Площ

с.Тотлебен

-

в дка.

Площ

с. Одърне

6,50

в дка.

Площ

с. Катерица

631,70

в дка.

Площ

с. Каменец

3

в дка.

с. Вълчитрън

263

Залесени

Широколистни
гори

Територии

в дка.

Площ

с. Згалево

Източник: Общинска служба по земеделие гр. Пордим
За подобряване на санитарно - хигиенните условия и подобряване на микроклимата
на Общината е необходимо да се проведат значителни залесителни мероприятия. На
територията на общината не функционира горско стопанство.

6.4. Растителен и животински свят
Община Пордим спада към лесостепния район на Средноевропейската
ботаникогеографска област. Горският фонд в общината е минимален и е представен
предимно от маломерни горички от Келяв габър, Акация, Драка, Смрадлика и
изкуствено създадени насаждения от Черен бор. Срещат се и единични представители
на Летен дъб, Обикновен горун и др. Доминанти са овощните: Орех, Кайсия, Череша,
Домашна ябълка, Синя слива и др. Вековните дървета са общо 14 на брой,
разперделени както следва:
 Летен дъб – м.”Брестовенски гори” – с. Борислав;
 Орех – м.”Игрището” – с. Борислав;
 Дъб – 2бр. в м.”Локвата” – с. Згалево;
 Бяла върба – м.”Локвата” – с. Згалево;
 Цер – с. Згалево, ул.”Христо Ботев”№25;
 Дива круша – м.”Дрен” – гр. Пордим;
 Дива круша – гр. Пордим, ул.”Централна”№11;
 Летен дъб – 6бр. в м.”Дръмките”, с. Тотлебен.
Животинският свят е представен от :

Възложител: О б щ и н а П о р д и м
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 Бозайници: Обикновена полевка, Полска мишка, Лалугер, Заек, Къртица,
Катерица, Сърна, Дива свиня, Лисица и др.
 Птици: Чучулиги, Каменарчета, Лястовици, Сива яребица, Пъдпъдък,
Фазан, Сойка, Кос, Гургулица, Обикновен мишелов, Гугутка, Бял щъркел,
Домашно врабче и др.
 Влечуги:- Зелен гущер, Кримски гущер, Смок мишкар и др.
 Безгръбначни: Зелен скакалец, Майски бръмбър, Градински охлюв, Бяла
овощна пеперуда и др.
От дивечовите запаси се наблюдават известни тенденции на намаление: дива
свиня, сърна, див заек, лисица, фазани и яребици като брой са намалели.
Намаляването на горските запаси или като цяло урбанизацията както навсякъде, така
и тук, значително влияят върху популациите на дивеча, земноводни, насекоми, птици
и редките видове лечебни растения.

7. Лечебни растения в община Пордим
Местообитанията на различни видове растения, определени като „лечебни”
съгласно Закон за лечебните растения, обнародван в Д.В. бр. 23.02. 2000 година могат
да бъдат разделени в 4 групи:
1) Обработваеми площи - ниви, лозя, зеленчукови и овощни градини
2) Влажни ливади - в поречията и долините на споменатите по - горе
рекички.
3) Водоеми - тук се включват системата от микроязовири /Пордим, Одърне,
Тотлебен, Борислав, Катерица, Вълчи трън, язовири /Каменец/ и рибарници
/Тотлебен/.
4) Сухи /ксеротермни/ ливади. Тук влизат запазени съобщества на Садина,
белизма, валезийска власатка и рудерализиранните Крайселски мери, които
има край всички селища в района.
Като цяло общината предлага подходящи местообитания за 1ва група лечебни
растения спадащи към групите на „плевелите” и “рудералите,” срещащи се и в
регулацията на селищата и по-малко за останалите три групи.
Ползването на лечебните растения представляващо стопанска дейност, се
извърша въз основа на позволително. То се издава от Кмета на общината, когато
ползването е от земеделски земи от поземления фонд и такива включени в
строителните граници на населените места – общинска собственост, както и от
териториите в строителните граници на населените места, независимо от
предназначението им, след заплащане на такса в общината.
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Начинът на ползване се определя с Наредба за правилата и изискванията за
събиране на билки или генетичен материал от лечебни растения, издадена от
Министъра на околната среда и водите.

8. Екологосъобразна жизнена среда в Община Пордим
Жителите и гостите на Община Пордим искат да живеят в привлекателна и
модерна община - богата и чиста с обновена инфраструктура, възстановени гори,
съхранено биоразнообразие, чисти водни обекти. На основата на визията на общината
и на базата на изводите от анализа на средата и SWOT анализа са определени
стратегическите цели на програмата за бъдещото развитие на общината в областта на
околната среда. Взети са предвид силните страни, които трябва да бъдат запазени,
основните проблеми /слабите страни/, които следва да бъдат разрешавани в
следващите години. Отчетени са заплахите в областта на околната среда, за
решаването на които са избрани подходи, които максимално да позволяват
възползването от постигнатите успехи и възможности. В настоящия ПИРО се поставя
за цел подобряване качеството на живот на населението на община Пордим, чрез
осигуряване на чиста околна среда, която не допуска рискове за човешкото
здраве.
8.1. План за чиста околна среда в община Пордим
Управление на дейностите, свързани с отпадъците, трябва да се извършва по
начин, който: не застрашава човешкото здраве; не причинява замърсяване или
негативно въздействие върху животинския и растителен свят; намаляване
количеството на отпадъците и тяхното вредно въздействие; създаване на
необходимите условия за повторна употреба и рециклиране на някои полезни
компоненти от отпадъците, включително опаковките; намаляване количеството на
генерираните отпадъци; създаване на условия за компостиране на биологичните
отпадъци и увеличаване дела на рециклираните отпадъци; постоянно саниране на
стари замърсявания и недопускане на нови; разработване на местни нормативни
документи в областта на опазване на околната среда.
За постигането на тази цел е необходимо да бъдат реализирани следните
основни дейности с характер на план за действие:

Рационална експлоатация на изграденото регионално депо за ТБО
съвместно с общините Плевен, Гулянци, Долна Митрополия, Долни Дъбник и Искър;

Подобряване на системата на сметосъбиране и сметоизвозване на
територията на Община Пордим;
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Рекултивиране на закритото общинско депо за неопасни отпадъци в гр.


Пордим;

Изграждане на площадка за разделно събиране, сепариране,
компостиране, и рециклиране на отпадъци;

Ежегодно допълване и подмяна на контейнерите за твърди БО в
населените места от общината;

Въвеждане на система за разделно събиране на МРО в населените места
в община Пордим /освен общинския център/;

Обезвреждане на складовете за съхранение на излезли от употреба
препарати за растителна защита;

Изпълняване на плана за действие заложен в Програмата за управление
на дейностите по отпадъците на територията на община Пордим.

За подобряване чистотата в населените места в община Пордим следва да се
приложат следните мерки:

Предотвратяване замърсяването на зелените площи и тротоарите от
домашни животни;

Закупуване на снегопочистваща машина /грейдер/ за нуждите на
общината през зимата;

Закупуване на роторен снегорин;

Закупуване на машина за метене и миене на улиците;

Почистване на речните корита от отпадъци и наноси;
За подобряване качеството на атмосферния въздух на територията на
общината е необходимо да се предвидят следните дейности:

Реализиране на проекти за залесяване и доизграждане на зелената
система на терени общинска собственост, насочени към подобряване качеството на
атмосферния въздух и намаляване на шума;

Повишаване на енергийната ефективност на общинските обекти, чрез
саниране на сградите и др. мерки (топлоизолация, подмяна на дограма и на ОВ
инсталации) с цел ограничаване на замърсяването на въздуха, причинено от
комунално-битовото отопление;
За постигане на устойчиво управление на природните ресурси и опазване на
биоразнообразието, вкл. Натура 2000 се предлага следния план за действие:

Опазване на ловните ресурси на територията на Общината;

Опазване на лечебните растения на територията на Общината;

Реализация на проекти свързани с опазване и възстановяване на
биологичното разнообразие, вкл.Натура 2000;
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Изпълнение на информационни и комуникационни мерки за мрежата
Натура 2000;

Реализиране на проекти за залесяване на нови гори и възстановяване на
горския фонд;

Грижа за опазване на горския фонд, противопожарни мерки.
За повишаване на информираността на населението относно състоянието на
околната среда и възможностите, които тя предлага за развиване на устойчиви
икономически дейности и създаване на условия за подготовка на проекти в областта
на екологията се предлагат следните мерки:

Създаване условия за осигуряване на финансиране на общината по
екологични проекти;

Информиране на населението за състоянието на околната среда и
евентуалните рискове за здравето, чрез средствата за масова информация и други
средства;

Информиране на населението за изпълнението на мерките от
Общинската програма за опазване на околната среда, както и за реализацията на
различни други проекти с екологична насоченост, свързани с национални кампании и
местни инициативи, чрез средствата за масова информация и други средства;

Организиране и провеждане на местни
инициативи, свързани с
опазването на околната среда и честване по подходящ начин на дати от екологичния
календар;

Включване на децата от общината в различни програми за екологично
образование и възпитание.
8.2. Мерки за осигуряване на жителите на община Пордим с необходимото
количество и качество вода за питейни, битови и стопански нужди
План за действие:

Рехабилитация на водопроводната мрежа с цел намаляване загубите и
подобряване качеството на питейната вода;

Изграждане на канализацията и пречиствателна станция (ПСОВ) в гр.
Пордим;

Изграждане на канализация в населените места от Община Пордим;

Извършване на сондажи за нови водоизточници за питейна вода;

Възстановяване на съоръженията за напояване на земеделски земи;

Кандидатстване за осигуряване на средства за изграждане на
допълнително водоснабдяване на с. Тотлебен от сондажен кладенец в местността
“Над село”.
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Забрана за източване на микроязовирите с цел
риборазвъждане.
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Част VIІ. Необходими действия и индикатори за наблюдение и оценка на
ПИРО
За целите на наблюдението и оценката в ПИРО се изгражда система, която
включва формите и начините за събиране на информация, индикаторите за
наблюдение, органа за наблюдение и организацията на работата по наблюдението и
оценката, както и системата на докладване и осигуряване на информация и
публичност. Описанието на тази система и на действията, които ще осигурят нейното
ефективно функциониране, са част от структурата на ПИРО. Чрез системата за
наблюдение и оценка на изпълнението на ПИРО се цели осигуряването на ефективно
изпълнение на плана, с оглед постигане на целите за интегрирано устойчиво местно
развитие и ефикасно разходване на ресурсите за реализация на планираните дейности
и проекти.
Предмет на наблюдението и оценката е изпълнението на целите и
приоритетите на плана на основата на резултатите от подготовката и изпълнението на
мерките и проектите, включени в Програмата за реализация на плана и на база на
определените индикатори за наблюдение и оценка. Селектираните индикатори за
наблюдение и оценка на изпълнението на ПИРО за периода 2021-2027 г. са базирани
на препоръчаните в Методическите указания на МРРБ.
С оглед осигуряване на необходимата информация за процеса на наблюдение
за всеки индикатор са посочени мерните единици, в които ще се измерва,
източниците на информация, периодичността на събирането на информация, базовата
стойност за отчитане изменението на всеки от индикаторите, както и целевата
стойност, която се очаква да бъде достигната до края на периода на действие на
плана. За определени индикатори, позволяващи набиране на достатъчно информация
и данни на периодична база са определени и междинни стойности на индикаторите по
ключови приоритети.
При разработването и прилагането на системата от индикатори за
наблюдение и оценка на изпълнението на ПИРО се имат 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. Списъкът на общите
индикатори, съгласно проектите на Регламенти на ЕС за периода 2021-2027 г., е
неразделна част от Методическите указания (Вж. Приложение № 3а).
Системата от индикатори за наблюдение на изпълнението на плана, въз
основа на събраната обективна информация и данни, осигурява отчитане на
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
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цели и приоритети за развитие, като стойностите им могат да бъдат абсолютни или
относителни. За целите на плана са използвани два вида индикатори: индикатори за
продукт и индикатори за резултат9.
Чрез индикаторите за продукт се постига измерване на напредъка по
отношение на приоритетите и мерките, а чрез индикаторите за резултат – по
отношение на целите.
За приоритетите и мерките, свързани с определените в плана
приоритетни зони за прилагане на интегриран подход (зони за въздействие) са
определени отделни самостоятелни индикатори, чрез които да се оцени приносът на
интервенциите както към развитието на конкретната територия в рамките на зоната,
така и към развитието на цялата община.
Оценката на изпълнението на ПИРО в Община Пордим става на базата на
качествени критерии и количествени индикатори, които следва да са определени по
такъв начин, че да оценяват различните аспекти на плана. Съдържанието на
структурата за управление реализацията на ПИРО за периода 2021-2027 г. се
рамкира от дейностите, заложени в Програмата за реализация на плана по зони за
резултат, включена в него, чиито основни елементи са:


Страни по реализацията на Интегрирания план;



Управленска структура, осъществяваща дейността по цялостното
управление на реализацията на Интегрирания план – организационни,
координационни и контролни функции;


Индикатори за наблюдение и оценка на изпълнение на Интегрирания
план на Община Пордим;


Управление и контрол

Индикатори за наблюдение и оценка на изпълнение на ПИРО на Община
Пордим са съществен момент при реализацията му. Разработването на индикатори
за наблюдение е задължителен елемент от Програмата за реализация.
Индикаторите могат да бъдат твърде разнообразни в зависимост от естеството на

9

Заб. Индикаторите за продукт се отнасят до наблюдението и оценката на изпълнението на
определените приоритети и/или мерки за развитие на общината. По някои от приоритетите те могат да се
отнасят за предвидени или изпълнявани конкретни проекти с важно значение за развитието на територията на
общината. Дефинираните индикатори са количествено измерими осигуряват обективност по отношение на
оценките и изводите за конкретните постижения при реализацията на приоритетите 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, икономическото и инфраструктурното развитие на общината и приноса на това развитие за общото
развитие на региона.
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наблюдаваните обекти, както и от нивото (степента на обобщаване) – за даден
обект, за цялата зона, за цялата община и т.н.
Реализацията на ПИРО се осъществява чрез изпълнението на комплекс от
проекти, които са елемент на одобрения ПИРО, независимо дали се финансират със
средства на СФ, КФ или други източници.
Управление на изпълнението и мониторинга върху изпълнението на
ПИРО се осъществява от:


Екип за управление на ПИРО;



Работна комисия за изпълнение на ПИРО (РКИ на ПИРО)



Кмет;



Общински съвет;

Екипът за управление се състои от експерти, работещи в структурата на
Община Пордим. Те ще бъдат пряко ангажирани с изпълнението на проектите по
зони. Екипът за изпълнение на ПИРО се ръководи от Ръководител. Текущото
управление на всеки един проект, в зависимост от правилата на съответната
финансираща институция, може да бъде възлагано по правилата на ЗОП на
външна консултантска помощ, която да оказва подкрепа на Екипа за управление.
За по-добро и безпристрастно контролиране на ПИРО предлагаме
съставянето на РКИ. РКИ на ПИРО играе ролята на публично звено за управление,
което включва представители на социално-икономическите партньори на
територията. РКИ има и контролни функции, затова е важно процедурите по
създаване на работната комисия да гарантират правилния подбор на нейните
членове. Тази комисия е гарант за пряката комуникация с гражданското общество,
бизнес организациите и заинтересованите страни за постигане на максимална
ефективност на ПИРО. Работната комисия се създава със заповед на кмета на
общината. В състава на РКИ на ПИРО задължително се включват: главния
архитект и представители на всички дирекции и отдели, чиито функции са пряко
свързани с целите и мерките на ПИРО. В РКИ се включват и основните
представители на всички отдели, чиито функции са пряко свързани с целите и
мерките на ПИРО. В РКИ се включват и основните представители на
заинтересованите страни, идентифицирани в плана. РКИ е основно местно звено,
което подпомага изпълнението на ПИРО и осъществява контролни функции върху
дейността на Екипа за изпълнение. Заинтересованите страни могат да бъдат:
кметствата в общината, предприемачи, представители на НПО, читалища,
директори на училища, лекари, представители на фирмите поддържащи
техническата инфраструктура и др. В заповедта на кмета за създаване на РКИ на
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ПИРО се определят: нейните членове, секретаря на групата, който ще ръководи
нейната текуща работа, контролните функции на РКИ над членовете на Екипа по
изпълнение и отчетността им пред кмета на Общината и Общинския съвет.
РКИ на ПИРО:


Координира изпълнението на проектните идеи, залегнали в ПИРО;



Работи съвместно с екипа по изпълнение на ПИРО и външните
консултантски фирми, осигуряващи техническа помощ;


Периодично извършва преглед на постигнатия напредък при
изпълнение на ПИРО


РКИ на ПИРО разглежда резултатите от текущата и междинната
оценка и прави предложения за корекции и преразпределяне на средствата, както и
корекции на сроковете;


При постъпили предложения за промяна, РКИ ги разглежда на свое
заседание и прави мотивирано предложение пред Общинския съвет за приемане
или отхвърляне.
Работата на РКИ на ПИРО се наблюдава текущо от кмета на Общината и
от Общинския съвет.
Кметът на Община Пордим:


Контролира процеса на управление и реализация на ПИРО, чрез
текущо наблюдение изпълнението на проектите, постъпилите сигнали и
предложения от граждани, направени одити, годишни отчети, междинната и
последващата оценка на реализацията на ПИРО;


Осъществява текущите промени в състава на екипа за изпълнение на
ПИРО и РКИ на ПИРО;


Нарежда събирането на допълнителна информация за изпълнението
на конкретен проект или мярка и текущо изисква доклади за възникнали проблеми;


Получава регулярно приетите от РКИ на ПИРО годишни отчети;



Контролира качеството и изпълнението на конкретните проекти и

дейности;


По негова преценка той присъства на работните срещи на РКИ на

ПИРО;
Общинският съвет има следните контролни функции:


Запознава се с годишните доклади за изпълнение на ПИРО, в
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началото на всяка следваща година и ги приема;


Запознава се с докладите от междинната и последваща оценка на
ПИРО и ги приема;


Одобрява или отхвърля всетите решения за корекция и/или
преразпределение на средства в ПИРО;
Всички доклади от междинната и последващата оценка се представят на
сесия на Общинския съвет, за да се запознаят общинските съветници с цялостния
процес на изпълнение на ПИРО. При направени предложения за промяна в ПИРО,
същите се внасят за гласуване от Общинския съвет.
Основна предпоставка за доброто управление на ПИРО са оценките на
неговото изпълнение, които биват: текущи, междинни и финални. Различните
оценки се базират на разработените в плана индикатори, измерващи ефекта от
прилагането на ПИРО и програмите за реализация.
Наблюдението и реализацията на ПИРО включва:


Разглеждане на индикаторите за наблюдение на изпълнението на плана;



Периодичен преглед на постигнатия напредък в изпълнението на плана;



Разглеждане на резултатите от изпълнението на проектите и
степента на постигане на стратегията на плана, в т.ч. и по отношение на
хоризонталните политики;


Установяване и очертаване на тенденции, проблеми от особена
важност, ограничители и перспективи за развитие;


Разглеждане на резултатите от междинната оценка



Разглеждане на предложения за преразпределение на средства по

проектите;


Финансов одит;

ПИРО се подлага на текуща(ежегодна), междинна и последваща оценка.
Текущата оценка се извършва като самооценка от членовете на екипа и РКИ на
ПИРО. Нейният период на изготвяне е всяка календарна година.
Междинната оценка се извършва след третата година и включва:


Оценка на постигнатите резултати на база на заложените индикатори
за оценка на ПИРО


Оценка на степента на постигнатите цели и мерки;
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Оценка на използването на финансовите ресурси и процедури за
управление и наблюдение
Въз основа на изводите от направените текуща и междинна оценка, могат
да бъдат направени корекции и да се преразпределят средства, залегнали в ПИРО.
Последващата оценка се извършва в края на периода на действие на
ПИРО и включва:


Изпълнението на приоритетите, целите и мерките;



Оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси за
изпълнение на ПИРО;


Оценка на общия резултат върху общинската среда;



Анализ на положителните и отрицателните фактори при
изпълнението на ПИРО; Оценка
на
степента
на
реализиране на
планираните проекти и
на устойчивостта на резултатите;


Изводите и препоръките, относно прилагането на политиката за
общинско развитие;
Резултатите от последващата оценка се използват при разработването на
новия ПИРО за следващия период на планиране.
И междинната и последващата оценка се основават на индикаторите за
изпълнение и заложените дългосрочни и средносрочни резултати в ПИРО.
В зависимост от наблюдаваните и оценявани сфери за интегриране предмет на проектите и дейностите, включени в ПИРО, са обособени три групи
индикатори, както следва:
•

Индикатори за постигнати резултати от прилагане на плана.

•

Индикатори за използвани ресурси.

•

Индикатори за резултат върху развитието на съответната територия.

Най-общо можем да определим следните индикаторите в
посочените
(в зависимост от социалния, икономическия, техническия и др. характер):

групи

Индикатори в сферата на икономиката
•

Увеличен брой на икономически субекти;
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•
Повишен инвестиционен интерес, респ. повишаване пазарната
цена на недвижимата собственост;
Повишен брой заети лица в съществуващи и в нововъзникнали
стопански субекти и социални дейности.
•

Тук ще опишем няколко широко приложими групи индикатори:
Индикатори за ресурси:
Брой на заетите, пряко ангажирани с реализацията на проектите,
включени в Интегрирания план на Община Пордим.
•

Размер на вложените нови инвестиции (хил. лв.) за реализиране на
проектите, включени в Интегрирания план.
•

Площ (ха) на новоусвоените терени в реновирани производствени
зони и новоусвоени територии за зони за растеж или за други публични функции.
•

Брой новоразкрити работни места в съществуващи (обновени)
производствени територии и територии за други бизнес дейности и в
новосъздадени зони за икономически растеж.
Индикатори за резултатите от прилагане на плана за сектор образование
•

Нарастващ брой и капацитет (площ, бр. места и др.) на ремонтирани,
реконструирани и оборудвани помещения (учебни стаи, зали, кабинети, спортни
зали, плувни басейни, тоалетни и др.) на детски заведения и училища.
•

Нарастващ брой и увеличен капацитет (бр. конфигурации) в
новосъздадени компютърни кабинети в училищата.
•

Относителен дял (%) на деца и ученици (от общия брой на учениците),
облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура.
•

Относителен дял (%) на деца и ученици от ромски произход (от общия
брой ромски деца), включени в интегрирани паралелки в училищата.
Индикатори за здравни и социални дейности
•

Брой на ремонтираните и реконструирани лечебни здравни заведения
(вкл. обособяване на части от тях за рехабилитационни цели и за долекуване).
•

Брой на ремонтираните и реконструирани обекти на социалните и
културните дейности.
Индикатори за инфраструктурата
•

Относителен дял на територията (% от общата), превантивно
предпазена от предвидими природни бедствия – наводнения, свлачища и срутища,
ерозия (водна, вятърна и в резултат на човешка дейност), снегонавявания и
поледици и др.
•
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• Дължина (км.) на изградените дребномащабни инфраструктурни
съоръжения за предпазване от наводнения (диги, подпорни стени по речните
участъци, залесени площи и др.).
Индикатори за Управление на отпадъците
Нарастване на интензивността на извозване на битовите отпадъци за
населението, включено в организираните системи за събиране на битовите
отпадъци – резултат от реализацията на плана.
•

•

Енергийна ефективност

Количество на икономисана топлинна и електроенергия (МWh) от
прилагането на мерки за енергийна ефективност за обектите на публичния сервиз и
жилищните сгради.
•

•

Комплексна организация на строителството

Реализиран ефект от изпълнението на паралелни действия, резултат от
цялостния план за организация на строителството, използване на споделени
трудови и други ресурси и икономии на време
•

Обезвредено количество пестициди с изтекъл срок на годност
Мониторингът е систематично събиране, анализ и използване на
информация, необходима за управлението и вземането на решения в процеса на
работата по изпълнение на ПИРО. По този начин може да се сравни реалният
напредък по изпълнението на плана с предварително планираните дейности.
Мониторингът е част от регулярното управление на прилагането на плана и
изпълнява основна функция: обратна връзка и предотвратяване на рисковете пред
изпълнението на предвидените дейности и в резултат на това, на стратегическата
цел и приоритетите.
•

Ако трябва да се направи ясно разграничение между мониторинг и
оценка, може да се каже, че “оценката започва там, където свършва мониторингът”,
че оценката се фокусира върху ефектите, постиженията и изпълнението, докато
мониторингът е насочен главно към ресурсите, дейностите, продуктите и отчасти резултатите, както и че мониторингът трябва да се схваща по-скоро като текуща,
постоянна дейност, докато оценяването е предимно, но не постоянна дейност.
Мониторингът преди всичко дава информация, докато оценката “преценява” тази
информация.
В Приложение 3 е представена пълна система от индикатори за наблюдение
и оценка на ПИРО.
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Част VIII. Предварителна оценка, съгласно условията на чл. 32 от ЗРР.
Съгласно методическите указания при разработването на ПИРО, може да се
извърши предварителна оценка на плана съгласно чл. 32 от ЗРР. Подобна оценка се
осъществява успоредно с разработването на ПИРО и съдържа оценка за социалноикономическото въздействие на плана върху развитие на общината и евентуално
екологична оценка по реда на Закона за опазване на околната среда. Поради
изискването инвестиционните проекти за проектните идеи и проектите, включени в
ПИРО, да имат законово установените екологични оценки (доколкото такива се
изискват), респ. ОВОС, за всеки проект поотделно в ПИРО е приложен ex post
подход.
На тази основа, при спазване на изискванията на ЗОП, ЗООС и ЗБР и
съгласно описаното в Методическите указния на МРРБ извършването на екологична
оценка (ЕО) и оценка за съвместимост (ОС) ще се осъществява за всеки проект
поотделно доколкото и където е законово изискуемо.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1. Картографски материал от Интегрирания план за
обновяване на населените места в община Пордим
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Приложение 2. Програма за реализация на ПИРО на община ПОРДИМ за периода 2021-2027 г.: описание на
предвидените мерки и дейности

Приоритет

Мярка

Приоритет 1.
Мярка 1.1.
Социално
Реконструкция и
развитие
рехабилитация на
чрез ЗВ 1
ВиК мрежа

Дейност
/
проект
на
идея*

Кратко описание

Територия/
зона за
Административна
прилагане
структура (звено в
на
Индик
Срок за
Източник на
общината),
интегриран а-тивен
изпълнен
финансиране
отговорно за
подход бюджет
ие
реализация на
(зона за
мярката
въздействие
)**

ДейностРеконструкция и рехабилитация на водоснабдителната
1.1.1. мрежа

ЗВ 1

ДейностРеконструкция и рехабилитация на канализационна
1.1.2. мрежа

ЗВ 1

Мярка 1.2.
Реконструкция и рехабилитация на съществуващите
Приоритет 1.
Подобряване на
улици, поетапна модернизация на улично осветление,
Социално
Дейност
инфраструктурата
включително тротоари, бордюри, джобове за
развитие
1.2.1.
на общинската
контейнери за смет и осигуряване на достъпна
чрез ЗВ 1
среда в гр. Пордим,
архитектурна среда на гр.Пордим

Програми за
околна среда
на
2021-2027
ЕС/Общински
бюджет
Програми за
околна среда
на
2021-2027
ЕС/Общински
бюджет

Об. Адм. / ВиК Плевен

Об. Адм. / ВиК Плевен

ЗВ 1
Об.адм-я

с.Борислав,
с.Вълчитрън,
с.Згалево,
с.Каменец,
с.Катерица,
с.Одърне и
с.Тотлебен.

Реконструкция и рехабилитация на съществуващите
улици, поетапна модернизация на улично осветление,
Дейност
включително тротоари, бордюри, джобове за
1.2.2
контейнери за смет и осигуряване на достъпна
архитектурна среда на с.Борислав
Реконструкция и рехабилитация на съществуващите
улици, поетапна модернизация на улично осветление,
Дейност
включително тротоари, бордюри, джобове за
1.2.3
контейнери за смет и осигуряване на достъпна
архитектурна среда на с.Вълчитрън
Реконструкция и рехабилитация на съществуващите
улици, поетапна модернизация на улично осветление,
Дейност
включително тротоари, бордюри, джобове за
1.2.4
контейнери за смет и осигуряване на достъпна
архитектурна среда на с.Згалево
Реконструкция и рехабилитация на съществуващите
улици, улично осветление, включително тротоари,
Дейност
бордюр поетапна модернизация на и, джобове за
1.2.5
контейнери за смет и осигуряване на достъпна
архитектурна среда на с.Каменец
Реконструкция и рехабилитация на съществуващите
улици, поетапна модернизация на улично осветление,
Дейност
включително тротоари, бордюри, джобове за
1.2.6
контейнери за смет и осигуряване на достъпна
архитектурна среда на с.Катерица
Реконструкция и рехабилитация на съществуващите
улици, поетапна модернизация на улично осветление,
Дейност
включително тротоари, бордюри, джобове за
1.2.7
контейнери за смет и осигуряване на достъпна
архитектурна среда на с.Одърне
Реконструкция и рехабилитация на съществуващите
улици, поетапна модернизация на улично осветление,
Дейност
включително тротоари, бордюри, джобове за
1.2.8
контейнери за смет и осигуряване на достъпна
архитектурна среда на с.Тотлебен

ЗВ 1
Об.адм-я
ЗВ 1
Об.адм-я
ЗВ 1
Об.адм-я
ЗВ 1
Об.адм-я
ЗВ 1
Об.адм-я
ЗВ 1
Об.адм-я
ЗВ 1
Об.адм-я

Мярка 1.3.
ДейностПодобряване на телекомуникационното покритие в
Приоритет 1. Подобряване на
1.3.1. с.Борислав
Социално телекомуникацион
развитие
ното покритие в ДейностПодобряване на телекомуникационното покритие в с
чрез ЗВ 1 селата Борислав и 1.3.2 Катерица
Катерица

Дейност
Почистване на речното корито в гр.Пордим
1.4.1

Мярка 1.4.
Дейност
Укрепване на речното корито в гр.Пордим
Превенция на
1.4.2
Приоритет 1.
риска чрез
ДейностОблагородяване на прилежащите към реката зелени
Социално
корекция на
1.4.3 пространства в гр.Пордим
развитие коритата на реките, ДейностПоддържане на почистената част от речното корито в
чрез ЗВ 1 попадащи в зоната 1.4.4 с.Тотлебен
със преобладаващ Дейност
социален характер 1.4.5 Поддържане на укрепеното речно корито в с.Тотлебен
ДейностПоддържане на облагородените прилежащи към реката
1.4.6 зелени пространства в с.Тотлебен
Дейност
Почистване на речното корито в с.Вълчитрън
1.4.7
Дейност
Укрепване на речното корито в с.Вълчитрън
1.4.8
ДейностОблагородяване на прилежащите към реката зелени
1.4.9 пространства в с.Вълчитрън
Дейност
Почистване на речното корито в с.Одърне
1.4.10

ЗВ 1

5000

ЧИ

ЗВ 1

5000

ЧИ

Об.адм-я

Об.адм-я

ЗВ 1

Програми на
ЕС/Общински
бюджет/
Средства от
Републикански
я бюджет,
определени за
защита
населението от
бедствия и
аварии

Об.адм-я

ЗВ 1

- // -

Об.адм-я

ЗВ 1

- // -

Об.адм-я

ЗВ 1

- // -

Об.адм-я

ЗВ 1

- // -

Об.адм-я

ЗВ 1

- // -

Об.адм-я

ЗВ 1

- // -

Об.адм-я

ЗВ 1

- // -

Об.адм-я

ЗВ 1

- // -

ЗВ 1

- // -

Об.адм-я
Об.адм-я

Дейност
Укрепване на речното корито в с.Одърне
1.4.11
ДейностОблагородяване на прилежащите към реката зелени
1.4.12 пространства в с.Одърне
ДейностПоддържане на почиственото речно корито в
1.4.13 с.Каменец
ДейностПоддържане на укрепеното речното корито в
1.4.14 с.Каменец
ДейностОблагородяване на прилежащите към реката зелени
1.4.15 пространства в с.Каменец
Дейност
Почистване на речното корито в с.Борислав
1.4.16
Дейност
Укрепване на речното корито в с.Борислав
1.4.17
ДейностОблагородяване на прилежащите към реката зелени
1.4.18 пространства в с.Борислав
Дейност
Почистване на речното корито в с.Катерица
1.4.19
Дейност
Укрепване на речното корито в с.Катерица
1.4.20
ДейностОблагородяване на прилежащите към реката зелени
1.4.21 пространства в с.Катерица
Мярка 1.5.
Реконструкция и
ремонт на
Приоритет 1.
мостовите
Социално
съоръжения над Дейност
Реконструкция и ремонт на мостови конструкции
развитие
речните корита
1.5.1
чрез ЗВ 1 попадащи в зоната
със преобладаващ
социален характер
в Община Пордим
Приоритет 1.
Мярка 1.6.
ДейностИзграждане, реконструкцияи модернизация на детски
Социално
Изграждане и
1.6.1 площадки в гр. Пордим

ЗВ 1

- // -

Об.адм-я

ЗВ 1

- // -

Об.адм-я

ЗВ 1

- // -

Об.адм-я

ЗВ 1

- // -

Об.адм-я

ЗВ 1

- // -

ЗВ 1

- // -

Об.адм-я

ЗВ 1

- // -

Об.адм-я

ЗВ 1

- // -

Об.адм-я

ЗВ 1

- // -

Об.адм-я

ЗВ 1

- // -

Об.адм-я

ЗВ 1

- // -

Об.адм-я

ЗВ 1

Об.адм-я

2021-2027

Об.адм-я
ЗВ 1

5000

Об.бюджет

2021-2027

Об.адм-я

развитие
чрез ЗВ 1

реконструкция на ДейностПоддържане и опазване на изградена детска площадки
детски площадки в 1.6.2 в с.Борислав
зоната със
ДейностИзграждане и реконструкция на детски площадки в
преобладаващ
1.6.3 с.Вълчитрън
социален характер
Дейност
Изграждане и реконструкция на детски площадки в
в Община Пордим
1.6.4 с.Згалево
ДейностИзграждане и реконструкция на детски площадки в
1.6.5 с.Каменец
ДейностИзграждане и реконструкция на детски площадки в
1.6.6 с.Катерица
ДейностИзграждане и реконструкция на детски площадки в
1.6.7 с.Одърне
ДейностИзграждане и реконструкция на детски площадки в
1.6.8 с.Тотлебен

Мярка 1.7.
Подобряване на
материалната база ДейностМодернизация на сграден фонд
Приоритет 1.
1.7.1
на СУ “Св. Св.
Социално
Кирил и Методий”
развитие
с преподаване на
чрез ЗВ 1
народна музика и
хореография,
Дейност
гр.Пордим
Дигитализация и изграждане на СТЕМ кабинет
1.7.2

ЗВ 1

1000

Об.бюджет

2021-2023

ЗВ 1

5000

Об.бюджет

2021-2023

Об.адм-я

ЗВ 1

5000

Об.бюджет

2021-2023

Об.адм-я

ЗВ 1

5000

Об.бюджет

2021-2023

ЗВ 1

5000

Об.бюджет

2021-2023

Об.адм-я

ЗВ 1

5000

Об.бюджет

2021-2023

Об.адм-я

ЗВ 1

5000

Об.бюджет

2021-2023

- // -

2021-2023

ЗВ 1

ЗВ 1

Об.адм-я

Об.адм-я

Об.адм-я
Програми на
ЕС/Общински
бюджет/Наци
она лни
2021-2023
програми за
развитие на
изкуство и
култура
Об.адм-я

Об.адм-я

Мярка 1.8.
Основен ремонт на сгради и благоустрояване на
Реконструкция и Дейност прилежащите терени на бивша Професионална
ремонт на сграден 1.8.1 гимназия по селско стопанство “Д-р Едуард Хаскел”,
Приоритет 1.
фонд на бивша
гр.Пордим с общежитие
Социално
Професионална
развитие гимназия по селско
чрез ЗВ 1
стопанство “Д-р
Едуард Хаскел”,
ДейностОборудване и обзавеждане на кабинетите по
гр.Пордим с
1.8.2 професионална подготовка
общежитие
Дейност
Изграждане на учебно опитно поле
1.8.3
ДейностИзграждане на нова автоматизирана отоплителна
Приоритет 1.
Мярка 1.9.
Социално Реновиране на ОДЗ 1.9.1 инсталация в ОДЗ Вълшебен свят, гр.Пордим
развитие
Вълшебен свят,
ДейностОборудване и обзавеждане на ОДЗ Вълшебен свят,
чрез ЗВ 1
гр.Пордим
1.9.2 гр.Пордим
Приоритет 1.
Социално
развитие
чрез ЗВ 1

Мярка 1.10. Сграден Дейност
Опазване наЦДГ Валентина Терешкова, с.Тотлебен
фонд на ЦДГ
1.10.1
Валентина
Терешкова,
ДейностПоследваща социализация на сграден фонд на ЦДГ
с.Тотлебен
1.10.2 Валентина Терешкова, с.Тотлебен

Основен ремонт, внедряване на мерки за енергийна
Дейност
Приоритет 1.
Мярка 1.11.
ефективност и достъпна архитектурна среда на ЦДГ
Социално Реновиране на ЦДГ 1.11.1 Детелина, с.Вълчитрън
развитие
Детелина,
ДейностОборудване и обзавеждане на ЦДГ Детелина,
чрез ЗВ 1
с.Вълчитрън
1.11.2 с.Вълчитрън
Приоритет 1. Мярка 1.12. Сграден
Социално
фонд на дом за ДейностОпазване на сграден фонд на Дом за деца и младежи с
развитие
деца и младежи с 1.12.1 умствена изостаналост "Дъга", с.Згалево
чрез ЗВ 1
умствена

ЗВ 1

Програми на
ЕС/Фи
нансиране от
американски 2021-2023
фондове и
донорски
организации
Об.адм-я

ЗВ 1

- // -

2021-2023
Об.адм-я

ЗВ 1
ЗВ 1

- // -

2021-2023

Об.адм-я

2021-2023
Об.адм-я

ЗВ 1

2021-2023

ЗВ 1

2021-2023

Об.адм-я

Об.адм-я
ЗВ 1

2021-2023

ЗВ 1

2021-2023

Об.адм-я

Об.адм-я
ЗВ 1

2021-2023

ЗВ 1

2021-2023

Об.адм-я

Об.адм-я

изостаналост
Последваща социализация на сграден фонд на ДДМУИ
Дейност
”Дъга”, с.Згалево
"Дъга", с.Згалево с насочване за изграждане на
1.12.2
Хостел по общинската програма за туризъм
Мярка 1.13. Ремонт,
внедряване на
Ремонт, внедряване на мерки за енергийна
мерки за енергийна Дейност ефективност и достъпна архитектурна среда на
Приоритет 1.
ефективност и
1.13.1 културната инфраструктура на читалище „Христо
Социално
достъпна
Ботев”, с.Борислав
развитие
архитектурна среда
чрез ЗВ 1
на читалище
„Христо Ботев”, ДейностОборудване и обзавеждане на читалище „Христо
1.13.2 Ботев”, с.Борислав
с.Борислав

Приоритет 1.Мярка 1.14. СграденДейностОпазване на сграден фонд на читалище „Светлина”, с.
Социално фонд на читалище 1.14.1 Вълчитрън
развитие
„Светлина”, с.
чрез ЗВ 1
Вълчитрън
ДейностПоследваща социалзиация на сграден фонд на
1.14.2 читалище „Светлина”, с. Вълчитрън
Мярка 1.15. Ремонт,
внедряване на
Ремонт, внедряване на мерки за енергийна
мерки за енергийна Дейност ефективност и достъпна архитектурна среда на
Приоритет 1.
ефективност и
1.15.1 културната инфраструктура на читалище „Съзнание”,
Социално
достъпна
с. Згалево
развитие
архитектурна среда
чрез ЗВ 1
на читалище
„Съзнание”, с. ДейностОборудване и обзавеждане на читалище „Съзнание”, с.
1.15.2 Згалево
Згалево
Мярка 1.16. Ремонт,
Приоритет 1.
внедряване на
Ремонт, внедряване на мерки за енергийна
Социално мерки за енергийна Дейност ефективност и достъпна архитектурна среда на
развитие
ефективност и
1.16.1 културната инфраструктура на читалище „Просвета”,
чрез ЗВ 1
достъпна
с. Катерица
архитектурна среда

ЗВ 1

2021-2023
Об.адм-я

ЗВ 1

2021-2023
Об.адм-я

ЗВ 1

2021-2023

ЗВ 1

2021-2023

Об.адм-я

Об.адм-я
ЗВ 1

2021-2023

ЗВ 1

2021-2023

Об.адм-я

Об.адм-я
ЗВ 1

2021-2023

ЗВ 1

2021-2023

Об.адм-я

Об.адм-я

на читалище
ДейностОборудване и обзавеждане на читалище „Просвета”, с.
„Просвета”, с.
1.16.2 Катерица
Катерица
Мярка 1.17. Ремонт,
Ремонт, внедряване на мерки за енергийна
внедряване на Дейност ефективност и достъпна архитектурна среда на
Приоритет 1. мерки за енергийна 1.17.1 културната инфраструктура на читалище „Иван
Социално
ефективност и
Вазов”, с. Одърне
развитие
достъпна
чрез ЗВ 1 архитектурна среда ДейностОборудване и обзавеждане на читалище „Иван Вазов”,
на читалище „Иван 1.17.2 с. Одърне
Вазов”, с. Одърне
Мярка 1.18. Ремонт,
внедряване на
Ремонт, внедряване на мерки за енергийна
мерки за енергийна Дейност ефективност и достъпна архитектурна среда на
Приоритет 1.
ефективност и
1.18.1 културната инфраструктура на читалище „Просвета”,
Социално
достъпна
с. Каменец
развитие
архитектурна среда
чрез ЗВ 1
на читалище
„Просвета”, с. ДейностОборудване и обзавеждане на читалище „Просвета”, с.
1.18.2 Каменец
Каменец
Мярка 1.19. Ремонт,
Ремонт, внедряване на мерки за енергийна
внедряване на Дейност ефективност и достъпна архитектурна среда на
мерки за енергийна 1.19.1 културната инфраструктура на читалище „Пробуда“,
Приоритет 1.
ефективност и
с. Тотлебен
Социално
достъпна
развитие
архитектурна среда
чрез ЗВ 1
ДейностОборудване и обзавеждане на читалище „Пробуда“, с.
на читалище
1.19.2 Тотлебен
„Пробуда“, с.
Тотлебен
Приоритет 1.
Социално
развитие
чрез ЗВ 1

Мярка 1.20.
ДейностПоддържане на реконструиран тенис-корт и сграда,
Реконструкция,
1.20.1 предназначена за съблекалня към него – гр. Пордим
ремонт и
изграждане на
Ремонт и обновяване на стадиони и спортни площадки
спортни
Дейност
в гр. Пордим, с. Згалево, с. Каменец, с. Вълчитрън, с.
съоръжения
1.20.2
Одърне

ЗВ 1

2021-2023
Об.адм-я

ЗВ 1

2021-2023
Об.адм-я

ЗВ 1

2021-2023
Об.адм-я

ЗВ 1

2021-2023
Об.адм-я

ЗВ 1

2021-2023

ЗВ 1

2021-2023

Об.адм-я

Об.адм-я
ЗВ 1

ЗВ 1

ЗВ 1

2021-2023
Об.адм-я
Oбщински
бюджет/
2021-2023
Бюджет на
ММС
Об.адм-я
Oбщински
бюджет/ 2021-2023
Бюджет на
Об.адм-я

ММС

Приоритет 1.
Социално
развитие
чрез ЗВ 1

Мярка 1.21.
Оборудване на
спортни
съоръжения

Основен ремонт на сграда на „Фитнес зала“ в град
Дейност
Пордим и да се включи оборудване и обзавеждане на
1.21.1
залата

ЗВ 1

ДейностСтадиони и спортни площадки в гр. Пордим, с.
1.21.2 Згалево, с. Каменец, с. Вълчитрън, с. Одърне

ЗВ 1

ДейностРемонт и реставрация на Църквата „Св.Димитър” в
1.22.1 гр.Пордим

ЗВ 1

Oбщински
бюджет/
2021-2023
Бюджет на
ММС/ОП
Об.адм-я
Oбщински
бюджет/
2021-2023
Бюджет на
ММС
Об.адм-я
2021-2023
ОбБ/РБ/ОП

ДейностРемонт и реставрация на църква „Св. Тройца” в
1.22.2 с.Каменец
Мярка 1.22. Ремонт
ДейностРемонт и реставрация на църква "Св. Параскева" в
Приоритет 1.
и реставрация на
1.22.3 с.Одърне
Социално
църквите
развитие
Дейност
Ремонт и реставрация на църква "Св. Георги"
намиращи се в
чрез ЗВ 1
1.22.4
с.Тотлебен
Община Пордим
ДейностРемонт и реставрация на църквата “Св.Иван Рилски”
1.22.5 с.Борислав
ДейностРемонт и реставрация на църквата “Свети Константин
1.22.6 и Елена” с.Вълчитрън
ДейностРемонт и реставрация на храм ”Света Параскева”
1.22.7 с.Згалево
Приоритет 1.
Мярка 1.23.
Изграждане на съоръжения за рециклиране,
Социално
Въвеждане на Дейност
оползотворяване и обезвреждане на битови отпадъци
развитие разделно събиране 1.23.1
- въвеждане на разделно събиране на отпадъците
чрез ЗВ 1
на отпадъците в

ЗВ 1
ЗВ 1
ЗВ 1
ЗВ 1
ЗВ 1
ЗВ 1

ОбБ/РБ/ОП
ОбБ/РБ/ОП
ОбБ/РБ/ОП
ОбБ/РБ/ОП
ОбБ/РБ/ОП
ОбБ/РБ/ОП

ЗВ 1

Църковни
настоятелства
2021-2023 Църковни
настоятелства
Църковни
2021-2023
настоятелства
Църковни
2021-2023
настоятелства
Църковни
2021-2023
настоятелства
2021-2023 Църковни
настоятелства
2021-2023 Църковни
настоятелства
2021-2023

ОбБ/РБ/ОП

Об.адм-я

Община Пордим

Оборудване и съоръжения за въвеждане на разделно
Дейност
събиране на отпадъците на територията на
1.23.1
населените места в общината

ЗВ 1

ДейностОборудване на съоръжения за компостиране на
1.23.1 биологични отпадъци.

ЗВ 1

Мярка 1.24.
Извършване на
Приоритет 1.
междинна и
Извършване на междинна и последваща оценка на
Социално последваща оценка Дейност
изпълнението на проект в зона на въздействие със
развитие
на изпълнението на 1.24.1
социален характер
чрез ЗВ 1
проект в зона на
въздействие със
социален характер
Приоритет 1.
Мярка 1.25.
Социално
Дейност
Програма "личен
Програма "Личен асистент"
развитие
1.25.1
асистент"
чрез ЗВ 1
Приоритет 1.
Мярка 1.26.
Социално
Програма
Дейност
Програма "Социален асистент"
развитие
"Социален
1.26.1
чрез ЗВ 1
асистент"
Мярка 1.27. Курсове
за повишаване на
Приоритет 1.
квалификацията
Курсове за повишаване на квалификацията сред
Социално
Дейност
сред групите в
групите в неравностойно положение на пазара на
развитие
1.27.1
неравностойно
труда.
чрез ЗВ 1
положение на
пазара на труда.
Мярка 1.28.
Приоритет 1. Популяризиране на
Социално програми за заетостДейностПопуляризиране на програми за заетост и наемане на
развитие
и наемане на
1.28.1 работа на младежи до 29 години.
чрез ЗВ 1
работа на младежи
до 29 години.

2021-2023
ОбБ/РБ/ОП
ОбБ/РБ/ОП

ЗВ 1

Об.адм-я
2021-2023

Об.адм-я

2021-2023

ОбБ/РБ/ОП
ЗВ 1

Об.адм-я
2021-2023

ОбБ/РБ/ОП
ЗВ 1

Об.адм-я
2021-2023

ОбБ/РБ/ОП

ЗВ 1

Об.адм-я

2021-2023
ОбБ/РБ/ОП

ЗВ 1

Об.адм-я

2021-2023
ОбБ/РБ/ОП

Об.адм-я

Приоритет 1.
Социално
развитие
чрез ЗВ 1

Приоритет 1.
Социално
развитие
чрез ЗВ 1

Мярка 1.29.
Приемане на
преференции за
фирми на
Приемане на преференции за фирми на територията на
територията на Дейност
общината, наемащи работници до 29 години и
общината, наемащи 1.29.1
живеещи на територията на община Пордим.
работници до 29
години и живеещи
на територията на
община Пордим.
Мярка 1.30.
Дейност
Откриване на нови 1.30.1 Анализ на транспортните линии и разписания
транспортни линии
с разписания,
подходящи за ДейностОткриване на нови транспортни линии с разписания,
подходящи за работещите от малките населени места
работещите от
1.30.2
от общината.
малките населени
места от общината

Приоритет 2.
Мярка 2.1.
ДейностДоизграждане, реконструкция и рехабилитация на
Икономиче
Доизграждане,
2.1.1 водоснабдителната мрежа
ско
реконструкция и
развитие
рехабилитация на
чрез ЗВ 2
ВиК мрежата ДейностДоизграждане, реконструкция и рехабилитация на
2.1.1 канализационна мрежа
Реконструкция и рехабилитация на съществуващи
Мярка 2.2.
улици, модернизация на улично осветление,
Приоритет 2.
Подобряване
Дейност
включително тротоари, бордюри, джобове за
Икономиче инфраструктурата
2.2.1
контейнери за смет и осигуряване на достъпна
ско
на общинската
архитектурна среда
развитие
среда в
чрез ЗВ 2
икономическата Дейност
Изграждане на кабелни колектори
зона
2.2.2
Приоритет 2.
Мярка 2.3.
Икономиче
Почистване на ДейностПочистване на речни корита и водосбори в
ско
коритата на реките 2.3.1 икономическата зона
развитие
попадащи в

ЗВ 1

2021-2023

ОбБ/РБ/ОП
ЗВ 1

ОбБ/РБ/ОП

ЗВ 1

Об.адм-я
2021-2023

Об.адм-я

2021-2023
ОбБ/РБ/ОП

Об.адм-я

ЗВ 2

ОбБ/РБ/ОП 2021-2027

Об.адм-я

ЗВ 2

ОбБ/РБ/ОП 2021-2027

Об.адм-я

ЗВ 2

ОбБ/РБ/ОП 2021-2027

Об.адм-я

ЗВ 2

ОбБ/РБ/ОП 2021-2027

Об.адм-я

ЗВ 2

ОбБ/РБ/ОП 2021-2027

Об.адм-я

чрез ЗВ 2

Приоритет 2.
Икономиче
ско
развитие
чрез ЗВ 2

Приоритет 2.
Икономиче
ско
развитие
чрез ЗВ 2

икономическата
зона

Мярка 2.4.
Реконструкция и
ремонт на
мостовите
съоръжения над Дейност
Реконструкция и ремонт на мостови конструкции
речните корита
2.4.1
попадащи в
икономическата
зона в Община
Пордим
Мярка 2.5.
Възстановяване на
диги и
изпускателни
ДейностВъзстановяване на диги и изпускателни съоръжения на
съоръжения на
2.5.1 язовири, корекция на язовирната чаша
язовири, корекция
на язовирната
чаша, общинска
собственост

Приоритет 2.
ДейностОпределяне на подходящо местоположение на бъдещ
Мярка 2.6.
Икономиче
2.6.1 микро ВЕЦ
Изграждане на
ско
микро ВЕЦ в
развитие
Община Пордим ДейностИзграждане на микро ВЕЦ
чрез ЗВ 2
2.6.2
Приоритет 2.
ДейностСъздаване на зеленчукови градини с право на директна
Икономиче Мярка 2.7. Развитие 2.7.1 продажба на продукцията.
ско
на земеделското
развитие
производство ДейностСъздаване на масиви от трайни насаждения – овощни
2.7.2 дървета и лозя
чрез ЗВ 2
Приоритет 2. Мярка 2.8. Развитие ДейностИзграждане на модерни ферми за животновъдство и
Икономиче
на
2.8.1 създаване на малки преработвателни предприятия в

ЗВ 2

ОбБ/РБ/ОП 2021-2027

Об.адм-я

ЗВ 2

ОбБ/РБ/ОП 2021-2027

Об.адм-я

ЗВ 2

ЧИ

2021-2027

Об.адм-я

ЗВ 2

ЧИ

2021-2027

Об.адм-я

ЗВ 2

ЧИ

2021-2027

Об.адм-я

ЗВ 2

ЧИ

2021-2027

Об.адм-я

ЗВ 2

ЧИ

2021-2027

Об.адм-я

ско
развитие
чрез ЗВ 2

Приоритет 2.
Икономиче
ско
развитие
чрез ЗВ 2

Приоритет 2.
Икономиче
ско
развитие
чрез ЗВ 2

Приоритет 2.
Икономиче
ско
развитие
чрез ЗВ 2
Приоритет 2.
Икономиче
ско
развитие
чрез ЗВ 2

животновъдството

самото стопанство.
Дейност
Поддържане на обособените пасища
2.8.2

Мярка 2.9.
Технологично ДейностТехнологично обновяване на земеделските стопанства
обновяване на
2.9.1 чрез изграждане на мелиоративно напояване
земеделските
стопанства чрез
изграждане на Дейност
мелиоративно
2.9.2 Техническо обезпечаване на земеделските стопанства
напояване
Мярка 2.10.
Възстановяване
или изграждане на
преработвателни ДейностСъздаване на преработвателни предприятия на
предприятия за
2.10.1 територията на общината
суровини от
селското
стопанство
Мярка 2.11.
Последващи дейности след рекултивиране на
Подобряване на
управлението на 2.11.1. Общинското депо в гр.Пордим и рационално
използване на регионалното депо
отпадъци за
ресурсно
ефективна и зелена 2.11.2. Обезвреждане и премахване на пестициди с изтекъл
срок на годност
икономика
Мярка 2.12.
Изграждане на
съоръжения и
Изграждане на съоръжения и инсталации за
Дейност
инсталации за
оползотворяване на отделения биогаз при
2.12.1
оползотворяване на
икономическа ефективност
отделения биогаз
от зелени отпадъци

ЗВ 2

ОбБ/РБ/ОП 2021-2027

Об.адм-я

ЗВ 2

ОбБ/РБ/ОП 2021-2027

Об.адм-я

ЗВ 2

ОбБ/РБ/ОП 2021-2027

Об.адм-я

ЗВ 2

ОбБ/РБ/ОП 2021-2027

Об.адм-я

ЗВ 2

ОбБ/РБ/ОП 2021-2027

Об.адм-я

ЗВ 2

ОбБ/РБ/ОП 2021-2027

Об.адм-я

ЗВ 2

ОбБ/РБ/ОП 2021-2027

Об.адм-я

Мярка 2.13.
Извършване на
Приоритет 2.
междинна и
Икономиче
последваща оценка ДейностИзвършване на междинна и последваща оценка на
ско
на изпълнението на 2.13.1 изпълнението на проекти в икономическата зона
развитие
проекти в
чрез ЗВ 2
икономическата
зона

ЗВ 2

ОбБ/РБ/ОП 2021-2027

Об.адм-я

ЗВ 3

ОбБ/РБ/ОП 2021-2027

Об.адм-я

ЗВ 3

ОбБ/РБ/ОП 2021-2027

Об.адм-я

ЗВ 3

ОбБ/РБ/ОП 2021-2027

Об.адм-я

Приоритет 3.
Мярка 3.3.
Икономиче Рехабилитация на
Рехабилитация и нови пространствени решения на
Дейност
ско
пешеходните зони
пешеходните зони, включително достъпна
3.3.1
развитие
в зоната с
архитектурна среда в зоната с публични функции
чрез ЗВ 3
публични функции

ЗВ 3

ОбБ/РБ/ОП 2021-2027

Об.адм-я

Мярка 3.4.
Приоритет 3. Сигурност и охрана
Икономиче
чрез
Модернизация на системите за видеонаблюдение на
Дейност
ско
видеонаблюдение
територията на централната градска част и входно3.4.1
развитие
на територията на
изходните пътища
чрез ЗВ 3
централната
градска част

ЗВ 3

ОбБ/РБ/ОП 2021-2027

Об.адм-я

Приоритет 3.
Мярка 3.1.
ДейностДоизграждане, реконструкция и рехабилитация на
Икономиче
Доизграждане,
3.1.1 водоснабдителната мрежа
ско
реконструкция и
развитие
рехабилитация на
чрез ЗВ 3
ВиК мрежата ДейностДоизграждане, реконструкция и рехабилитация на
3.1.2 канализационна мрежа
Мярка 3.2.
Приоритет 3.
Реконструкция и рехабилитация на съществуващи
Подобряване
Икономиче
улици, включително тротоари, модернизация на
инфраструктурата Дейност
ско
улично осветление, бордюри, джобове за контейнери
на общинската
3.2.1
развитие
за смет и осигуряване на достъпна архитектурна
среда в зоната с
чрез ЗВ 3
среда
публични функции

Мярка 3.5. Основен
ремонт, мерки за
енергийна
Приоритет 3.
ефективност и
Икономиче
достъпна
ДейностОсновен ремонт, достъпна архитектурна среда и мерки
ско
архитектурна среда
3.5.1 за енергийна ефективност
развитие
на сградите
чрез ЗВ 3
държавна (сграда
на полицията) и
общинска
собственост
Мярка 3.6.
Приоритет 3. Реконструкция и ДейностРеконструкция и основен ремонт на Къща музей
Икономиче основен ремонт на 3.6.1. „Негово кралско величество Карол I”
ско
Къща музей
развитие
„Негово кралско
чрез ЗВ 3 величество Карол ДейностОборудване и обзавеждане на Къща музей „Негово
3.6.2 кралско величество Карол I”
I”
Мярка 3.7.
Приоритет 3. Реконструкция и ДейностРеконструкция и основен ремонт на Къща музей
Икономиче основен ремонт на 3.7.1 "Великий княз Николай Николаевич"
ско
Къща музей
развитие
"Великий княз
ДейностОборудване и обзавеждане на Къща музей "Великий
чрез ЗВ 3
Николай
3.7.2 княз Николай Николаевич"
Николаевич"
Мярка 3.8.
Приоритет 3.
Изграждане на ДейностИзграждане и въвеждане на открита
Икономиче
открита
3.8.1 многофункционална сцена
ско
многофункционалн
развитие
а сцена за
ДейностЕксплоатация и обновяване на оборудването на
чрез ЗВ 3
публични
3.8.2. откритата многофункционална сцена
мероприятия

ЗВ 3

ОбБ/РБ/ОП 2021-2027

Об.адм-я

ЗВ 3

ОбБ/РБ/ОП 2021-2027

Об.адм-я

ЗВ 3

ОбБ/РБ/ОП 2021-2027

Об.адм-я

ЗВ 3

ОбБ/РБ/ОП 2021-2027

Об.адм-я

ЗВ 3

ОбБ/РБ/ОП 2021-2027

Об.адм-я

ЗВ 3

ОбБ/РБ/ОП 2021-2027

Об.адм-я

ЗВ 3

ОбБ/РБ/ОП 2021-2027

Об.адм-я

Мярка 3.9.
Приоритет 3.
Реконструкция
ДейностРеконструкция и/или изграждане на Здравен център в
Икономиче и/или изграждане
3.9.1 гр.Пордим
ско
на здравен център в
развитие
гр.Пордим,
чрез ЗВ 3
обслужващ
Дейност
Оборудване и обзавеждане на Здравния център
Община Пордим
3.9.1
Мярка 3.10.
Приоритет 3. Извършване на
Икономиче
междинна и
Извършване на междинна и последваща оценка на
Дейност
ско
последваща оценка
изпълнението на проекта в зоната с публични
3.10.1
развитие
на изпълнението на
функции
чрез ЗВ 3
проекта в зоната с
публични функции
Мярка 3.11.
Приоритет 3.
Повишаване на
Икономиче
административния ДейностПовишаване на административния капацитет на
ско
капацитет на
3.11.1 служителите на Община Пордим
развитие
служителите на
чрез ЗВ 3
Община Пордим
Мярка 3.12.
Приоритет 3.
Повишаване на
Икономиче
здравната култура ДейностПовишаване на здравната култура на населението чрез
ско
на населението
3.12.1 здравни беседи
развитие
чрез здравни
чрез ЗВ 3
беседи
Мярка 3.13.
Приоритет 3.
Организиране на
Икономиче
обучителни
ДейностОрганизиране на обучителни курсове по
ско
курсове по
3.13.1 предприемачество и бизнес
развитие
предприемачество
чрез ЗВ 3
и бизнес

ЗВ 3

ОбБ/РБ/ОП 2021-2027

Об.адм-я

ЗВ 3

ОбБ/РБ/ОП 2021-2027

Об.адм-я

ЗВ 3

ОбБ/РБ/ОП 2021-2027

Об.адм-я

ЗВ 3

ОбБ/РБ/ОП 2021-2027

Об.адм-я

ЗВ 3

ОбБ/РБ/ОП 2021-2027

Об.адм-я

ЗВ 3

ОбБ/РБ/ОП 2021-2027

Об.адм-я

ДейностВъзстановка „Двама крале в Главната квартира на
4.1.1 армията“ в Пордим
Приоритет 4.
Общинско
развитие
чрез
транспортн
а
свързаност
и програма
за туризъм

Приоритет 4.
Общинско
развитие
чрез
транспортн
а
свързаност
и програма
за туризъм

ЗВ 1, 2 и 3

ОбБ/РБ/ОП 2021-2027

Об.адм-я

ЗВ 1, 2 и 3

ОбБ/РБ/ОП 2021-2027

Об.адм-я

ЗВ 1, 2 и 3

ОбБ/РБ/ОП 2021-2027

Об.адм-я

ЗВ 1, 2 и 3

ОбБ/РБ/ОП 2021-2027

Об.адм-я

ЗВ 1, 2 и 3

ОбБ/РБ/ОП 2021-2027

Об.адм-я

Организиране на лятно хореографско зелено училище
Дейност
в партньорство с СУ "Св. Св. Кирил и Методий" с
4.1.6
преподаване на народна музика и хореография

ЗВ 1, 2 и 3

ОбБ/РБ/ОП 2021-2027

Об.адм-я

ДейностСъздаване на лого, диплянки, промоционални
4.2.1 материали

ЗВ 1, 2 и 3

ОбБ/РБ/ОП 2021-2027

Об.адм-я

ДейностУчастие в туристически изложения, срещи с
4.2.2 туристическия бранш, форуми в страната

ЗВ 1, 2 и 3

ОбБ/РБ/ОП 2021-2027

Об.адм-я

Мярка 4.1.
Организиране на
събития и
мероприятия с ДейностФестивал на тракийското златно съкровище в село
4.1.2 Вълчитрън
местно и
национално
ДейностФолклорно-кулинарен фестивал "Цветница в Пордим:
значение,
4.1.3 на хоро и на софра с китно цвете в ръка"
допринасящи за ДейностФестивал на старата градска песен с участие на
развитието на
4.1.4 състави от областта
туризма в Пордим
ДейностУчилищният празник на 11 май, отбелязван с богата
4.1.5 фолклорна програма

Мярка 4.2.
Промотиране на
туристическа
дестинация
„Пордим”

ДейностВключване на Вълчитрънското златно съкровище в
ЗВ 1, 2 и 3
4.2.3 списъка със 100-те национални туристически обекта.
ДейностАрт-работилница за работа с деца и гостуващи туристи
ЗВ 1, 2 и 3
4.2.4 на борда на TU-134 в „Парка със самолета“
Създаване на Общинска галерия – Арт-център със
съответния ремонт, обзавеждане и прилежащо
пространство

ОбБ/РБ/ОП 2021-2027

Об.адм-я

ОбБ/РБ/ОП 2021-2027

Об.адм-я

Дейност
Институционална подкрепа дейността на ТИЦ-Пордим ЗВ 1, 2 и 3
4.3.1

ОбБ/РБ/ОП 2021-2027

Об.адм-я

ЗВ 1, 2 и 3

ОбБ/РБ/ОП 2021-2027

Об.адм-я

ЗВ 1, 2 и 3

ОбБ/РБ/ОП 2021-2027

Об.адм-я

ЗВ 1, 2 и 3

ОбБ/РБ/ОП 2021-2027

Об.адм-я

ЗВ 1, 2 и 3

ОбБ/РБ/ОП 2021-2027

Об.адм-я

ЗВ 1, 2 и 3

ОбБ/РБ/ОП 2021-2027

Об.адм-я

ЗВ 1, 2 и 3

ОбБ/РБ/ОП 2021-2027

Об.адм-я

Приоритет 4.
Общинско
Мярка 4.3.
ДейностСъздаване на интернет сайт, подаване на информация
развитие
Организиране на
4.3.2 за туристически портали и сайтове на туроператори
чрез
информационно
транспортн
обслужване в ДейностОбучение на служители или доброволци за работа в
а
сферата на туризма 4.3.3 ТИЦ-Пордим
свързаност
в община Пордим ДейностПоддържане на актуална информация в интернет
и програма
страницата на Община Пордим чрез специализиран
4.3.4
за туризъм
туристически интернет-линк
ДейностСъздаване на информационни табели за
4.3.5 туристическите обекти и атракции в общината

Приоритет 4.
Общинско
4.1. Регионален еднодневен авто маршрут „Плевенска
Мярка 4.4.
Дейност
развитие
епопея“ и вело-поход „По стъпките на руските
Промотиране на
4.4.1
чрез
войници“
регионален
транспортн
туристически
а
маршрут в община
свързаност
Пордим
4.2. Еднодневен авто маршрут „Вълчитрънско златно
и програма
Дейност
съкровище и природни феномени Крушунски
за туризъм
4.4.2
водопади, Деветашка пещера“

4.3. Еднодневен авто маршрут „Златни съкровища и
дунавски крепости в римска провинция „Мизия“
Дейност (Вълчитрънско златно съкровище, крепост Сторгозия
ЗВ 1, 2 и 3
4.4.3 в Плевен, римски легионен лагер Нове в Свищов,
Свищовско златно съкровище, късноантичната
митница Димум в Белене.

ОбБ/РБ/ОП 2021-2027

Об.адм-я

4.4. Изграждане при с. Борислав на общинска къмпинг
Дейност
зона за каравани и кемпери с връзка към АМ „Хемус“ ЗВ 1, 2 и 3
4.4.4
при п.в. Летница

ОбБ/РБ/ОП 2021-2027

Об.адм-я

ОбБ/РБ/ОП 2021-2027

Об.адм-я

ОбБ/РБ/ОП 2021-2027

Об.адм-я

ОбБ/РБ/ОП 2021-2027

Об.адм-я

Дейност 4.5. Изграждане на общинска къмпинг зона за
4.4.5
каравани и кемпери в с.Тотлебен
Приоритет 4.
Общинско
развитие
чрез
транспортн
а
свързаност
и програма
за туризъм

ДейностРеконструкция на спирките на общинския транспорт в
4.5.1 зоните за въздействие
ДейностМонтиране на табели и обозначения по ЗДП за
4.5.2 отстояния до основните туристически локации

ЗВ 1, 2 и 3
Мярка 4.5.
Интегриран
ЗВ 1, 2 и 3
общински
транспорт и
Обосновка пред АПИ на изграждане на кръгов ринг на
подобрена пътна Дейност кръстовището на пътя Плевен - Бяла и Пордим ЗВ 1, 2 и 3
организация
4.1.3 Славяново за намаляване на риска от ПТП при
включване в скоростния първокласен път

Приложение 3. Индикатори за наблюдение и оценка на Плана за интегрирано развитие на община Пордим

Обща цел

Специфични цели

Група проекти

Описание на
индикатора

Категория
индикатор
(продукт /
резултат)

Период
на отчитане

Мерна
Целева
единица стойност

Обща цел 1: Икономически растеж
и повишаване
конкурентоспособност та на
местната
икономика

ЗОНА С ПОТЕНЦИАЛ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ
Инженерна
инфрастр
уктура

Специфична цел 1.1
Създаване на благоприятна
бизнес среда за привличане
на инвестиции, развитие на
предприемачеството;
Специфична цел 1.2
Осигуряване на заетост и
намаляване на нивата на
безработица най-малко с
50%;

Построени или
подобрени пътища в
икономическата
зона

Индикатор за
продукт

Годишно

Км.

Построяване или
подобряване на
състоянието на ВиК
инфраструктурата

Индикатор за
продукт

Годишно

м'

8 000

Намаляване на загубите Индикатор за
по мрежата
резултат

Годишно

%

50

Построяване на
електрозахранващи
И комуникационни
мрежи
Брой предприятия,
присъединени към
съответните мрежи

Индикатор за
продукт

Годишно

м'

7 000

Индикатор за
продукт

Годишно

Бр.

12

60

Обща цел

Специфични цели

Група проекти

Намалени
производствени
разходи на
предприятията в
зоната
Увеличен брой
подадени
инвестиционни
намерения

Специфична цел 1.3
Изграждане, преоборудване,
повишаване на капацитета и
модернизация на бизнес
структурите;

Специфична цел 1.4
Укрепване на общинската
икономика, чрез
стимулиране създаването на
нови малки и средни
производствени структури с
акцент върху внедряването
на иновации в
традиционните за региона
производства и подкрепа за
вече съществуващите

Описание на
индикатора

Подобряване на
общинска та среда
на икономич
еската
зона

Изградени или
реабилитирани
зелени площи и
елементи на
градската среда
между
пространствата с
производствено
предназначение в
икономическата
зона

Категория
индикатор
(продукт /
резултат)
Индикатор за
резултат

Период
на отчитане

Мерна
Целева
единица стойност

Годишно

Бр.

12

Индикатор за
резултат

Годишно

Бр.

7

Индикатор за
продукт

Годишно

дка

200

Обща цел

Специфични цели
земеделски производители и
малки и средни предприятия;

Специфична цел 1.5
Увеличаване на енергийната
ефективност на сградите и
инсталациите и
производствата с 20%.
Енергията получавана от
възобновяеми енергийни
източници да бъде най-малко
20% ;

Специфична цел 1.6
Използване на всички
възможности за публичночастно партньорство;

Специфична цел 1.7
Подобряване на околната
среда в общината

Група проекти

Описание на
индикатора
Сгради и
производствени
инсталации с
подобрена
енергийна
ефективност
Енергия използвана от
възобновяеми
енергийни
източници
Изградени или
рехабилитирани
съоръжения,
предмет на
мелиоративни
мероприятия
Земеделски земи в
икономическата

Категория
индикатор
(продукт /
резултат)
Индикатор за
резултат

Период
на отчитане

Мерна
Целева
единица стойност

Годишно

%

20

Индикатор за
резултат

Годишно

%

20

Индикатор за
продукт

Годишно

М'

12 000

Индикатор за
резултат

Годишно

дка

5 000

Обща цел

Специфични цели

Група проекти

Целта може да се постигне
чрез:
Земеделие и
животновъдство

Описание на
индикатора
зона със сменен
продуктов профил
Новосъздадени
зеленчукови и
овощни масиви

Категория
индикатор
(продукт /
резултат)

Период
на отчитане

Мерна
Целева
единица стойност

Индикатор за
продукт

Годишно

дка

5 000

Произведена
продукция в резултат
на развитие на
зеленчукопроизводс
тво

Индикатор за
продукт

Годишно

тона

n/a

Модернизирана
земеделска техника

Индикатор за
продукт

Годишно

бр

160

Земеделски площи, с
възможност за
напояване

Индикатор за
резултат

Годишно

дка

5 000

Предприятия за
преработка на
земеделска
продукция

Индикатор за
продукт

Годишно

Бр.

8

Обща цел

Специфични цели

Група проекти

Описание на
индикатора
Работни места,
създадени
вследствие на
реализацията на
проекти в сектор
земеделие
Новосъздадени
ферми за
отглеждане на
животни

Управление на

Категория
индикатор
(продукт /
резултат)
Индикатор за
резултат

Период
на отчитане

Мерна
Целева
единица стойност

Годишно

Бр.

280

Индикатор за
продукт

Годишно

Бр.

16

Брой
новосъздадени
малки и средни
предприятия в
областта на
земеделието
Брой реализирани
инвестиционни
проекти

Индикатор за
продукт

Годишно

Брой

25

Индикатор за
продукт

Годишно

Брой

25

Намалено
количество на
генерираните
отпадъци

Индикатор за
продукт

Годишно

тона

7 000

Обща цел

Специфични цели

Група проекти
отпадъците

Меки мерки

Описание на
индикатора
Обслужени
предприятия по
събирането на
отпадъци

Категория
индикатор
(продукт /
резултат)
Индикатор за
резултат

Период
на отчитане

Мерна
Целева
единица стойност

Годишно

%

80

Изготвена междинна и
последваща оценка на
изпълнението на
проекти в
икономическата
зона

Индикатор за
продукт

Годишно

Бр.

2

Брой проекти,
реализирани под
формата на
публично-частни
партньорства
Рехабилитирани
площи-дка и % от

Индикатор за
продукт

Годишно

Бр.

8

Индикатор за
продукт

Годишно

%

25

подлежащата на
рехабилитация

Обща цел

Специфични цели

Група проекти

Описание на
индикатора
Стопански
предприятия,
обслужвани от
новите системи за
отвеждане на
отпадни води
Фирми износители
Намаляване нивата на
безработица

Категория
индикатор
(продукт /
резултат)
Индикатор за
резултат

Индикатор за
резултат
Индикатор за
резултат

Период
на отчитане

Мерна
Целева
единица стойност

Годишно

%

80

Годишно

Бр.

25

Годишно

%

50

ЗОНА ЗА РЕЗУЛТАТ С ПРЕОБЛАДАВАЩ СОЦИАЛЕН ХАРАКТЕР
Обща цел 2:
Подобряване
състоянието на
инфраструктурат
а в общината и
общинската
среда

Специфична цел 2.1
Подобряване състоянието на
водоснабдителната и канализационна мрежа чрез реконструкция и рехабилитация

Специфична цел 2.2

Инженер на
инфраструктура

Построена или
подобрена ВиК
инфраструктура

Индикатор за
продукт

Годишно

м'

60 000

Домакинства,
обслужвани от
новите системи за
отвеждане на
отпадни води

Индикатор за
резултат

Годишно

%

15

Обща цел

Специфични цели
Подобряване състоянието на
уличната мрежа и улично
осветление чрез
реконструкция и
рехабилитация. Подобряване
състоянието на общинската
пътна мрежа.
Специфична цел 2.3
Подобряване на транспорта
и транспортните мрежи

Група проекти

Описание на
индикатора
Създадени работни
места в резултат на
отпуснатата помощ за
екологични проекти

Категория
индикатор
(продукт /
резултат)

Период
на отчитане

Мерна
Целева
единица стойност

Индикатор за
резултат

Годишно

Бр.

35

Намаляване на загубите Индикатор за
по мрежата
резултат

Годишно

%

50

Увеличение на
Индикатор за
подадената вода
резултат
чрез новите /подобрени/
мрежи след 1 година

Годишно

%

40

Задоволеност на
потребителите от
водоснабдяването

Годишно

%

90

Специфична цел 2.4
Подобряване състоянието на
зелените системи

Специфична цел 2.5
Повишаване енергийната
ефективност на

Индикатор за
резултат

Обща цел

Специфични цели
обществените сгради

Специфична цел 2.6
Повишаване качеството на
образованието и
адаптирането му към новите
потребности на местната
икономика

Специфична цел 2.7
Подобряване на
възможностите за спорт и
развитие на местните
клубове и бази

Група проекти

Описание на
индикатора

Подобряване на Дължина на
общинската среда рехабилитираната
в социалната зона улична мрежа в
населените места

Категория
индикатор
(продукт /
резултат)
Индикатор за
продукт

Период
на отчитане

Мерна
Целева
единица стойност

Годишно

Км

50

Дължина на
рехабилитираната
общинска пътна
мрежа

Индикатор за
продукт

Годишно

Км

90

Степен на изграждане
на Общинската пътна
мрежа

Индикатор за
продукт

Годишно

%

90

Обща цел

Специфични цели

Група проекти

Описание на
индикатора
Намаление на
времетраенето на
пътуванията,
достъпността станала
възможна
благодарение на
новата транспортна
инфраструктура

Категория
индикатор
(продукт /
резултат)
Индикатор за
резултат

Период
на отчитане

Мерна
Целева
единица стойност

Годишно

%

30

Работни места ,
създадени, или
запазени в резултат на
проекта в транспорта

Индикатор за
резултат

Годишно

бр

250

Брой сменени
осветителни
елементи на
територията на

Индикатор за
продукт

Годишно

бр

350

населените места в
общината

Обща цел

Специфични цели

Група проекти

Описание на
индикатора
Степен на
сметосъбирането на
територията на
общината

Категория
индикатор
(продукт /
резултат)
Индикатор за
резултат

Период
на отчитане

Мерна
Целева
единица стойност

Годишно

%

95

Степен на достъпност
до обществени сгради
и публични
пространства на хора
в неравностойно
положение

Индикатор за
резултат

Годишно

%

80

Почистени и
укрепени речни
корита

Индикатор за
продукт

Годишно

м'

12 000

Брой новосъздадени
транспортни линии
на територията на

Индикатор за
продукт

Годишно

бр

4

общината

Обща цел

Специфични цели

Група проекти

Описание на
индикатора
Удовлетвореност на
населението от
развитието на
транспортната
мрежа
Реконструирани
спирки на
общинския
транспорт

Културна сфера

Градска среда

Категория
индикатор
(продукт /
резултат)
Индикатор за
резултат

Индикатор за
продукт

Период
на отчитане

Мерна
Целева
единица стойност

Годишно

%

90

Годишно

Бр.

11

Годишно

бр

7

Ремонтирани
читалища

Индикатор за
продукт

Ремонтирани
читалища
Възстановени и
дендрологично
обновени зелени
зони

Индикатор за
продукт
Индикатор за
продукт

Годишно

бр

7

Годишно

бр

15

Население с достъп за
отдих и почивка

Индикатор за
резултат

Годишно

%

90

до зелени зони

Обща цел

Специфични цели

Група проекти

Описание на
индикатора
Територии с
възстановени зелени
зони на територията на
зоната със социален
характер

Категория
индикатор
(продукт /
резултат)
Индикатор за
продукт

Период
на отчитане

Мерна
Целева
единица стойност

Годишно

дка

60

Работни места ,
създадени, или
запазени в резултат на
изпълнението на
дейности по
възстановяване на
зелени зони

Индикатор за
резултат

Годишно

бр

90

Брой обществени
сгради, по който са
извършени дейности
по подобряване на
енергийната

Индикатор за
продукт

Годишно

бр

15

ефективност

Обща цел

Специфични цели

Група проекти

Описание на
индикатора
Степен на подобрена
енергийна
ефективност на
обществени сгради
В социалната зона

Образователна
сфера

Категория
индикатор
(продукт /
резултат)
Индикатор за
резултат

Период
на отчитане

Мерна
Целева
единица стойност

Годишно

%

40

Енергия използвана от Индикатор за
възобновяеми
резултат
енергийни източници в
зоната със социални
функции

Годишно

%

40

Увеличение на
завършили средно
образование

Индикатор за
продукт

Годишно

%

30

Увеличение на
квалифицираните
педагогически кадри
в учебните
заведения на
територията на
общината

Индикатор за
продукт

Годишно

%

50

Обща цел

Специфични цели

Група проекти

Описание на
индикатора
Привлечени учащи се
извън територията на
общината в
специализираните
учебни заведения на
територията на
общината
Приети във висши
учебни заведения след
завършване на средно
образование в учебни
заведения на
територията на
общината
Професионална
реализация на
трудовия пазар на
завършилите
специализирано
образование в
училища с
професионален
профил

Категория
индикатор
(продукт /
резултат)
Индикатор за
продукт

Период
на отчитане

Мерна
Целева
единица стойност

Годишно

бр

200

Индикатор за
резултат

Годишно

%

50

Индикатор за
продукт

Годишно

%

80

Обща цел

Специфични цели

Група проекти

Спортна
инфраструктура

Описание на
индикатора
Изградени спортни
площадки на
територията на
общината

Меки мерки

Период
на отчитане

Мерна
Целева
единица стойност

Годишно

Бр.

11

Индикатор за
резултат

Годишно

%

90

Ремонтирани
Индикатор за
религиозни храмове на продукт
територията на
общината

Годишно

Бр.

7

Изготвена
междинна и
последваща оценка

Годишно

Бр.

2

Дял от населението с
достъп до общински
спортни
площадки
Религиозна сфера

Категория
индикатор
(продукт /
резултат)
Индикатор за
продукт

Индикатор за
продукт

на изпълнението на
проекти в
икономическата зона

ЗОНА С ПУБЛИЧНИ ФУНКЦИИ С ВИСОКА ОБЩЕСТВЕНА ЗНАЧИМОСТ

Обща цел 3: Изграждане на
привлекателна среда за живот и
опазване на културното-

Обща цел

Специфични цели
Специфична
цел
3.1
Опазване и популяризиране
на културно- историческото
наследство с цел развитие на
туристическия потенциал на
общината
Специфична цел 3.2
Осигуряване на качествени и
достъпни социални и здравни
услуги
Специфична
цел
3.3
Развитие на дейностите в
областта на културата

Група проекти
Инженерна
инфраструктура

Подобряване на
инфраструк-турата
на общинска та
среда в зоната с
публични функции

Описание на
индикатора
Построена
или
подобрена
ВиК
инфраструктура

Категория
индикатор
(продукт /
резултат)
Индикатор за
продукт

Реконструирана
улична мрежа
Рехабилитирани
пешеходни зони в
зоната с публични
функции

Индикатор за
продукт
Индикатор за
продукт

Обхват на
територията за
видеонаблюдение
на територията на

Индикатор за
резултат

централната градска
част
Основен ремонт и
Индикатор за
прилагане на мерки за резултат
енергийна
ефективност на сгради
с публични
функции

Период
на отчитане

Мерна
Целева
единица стойност

Годишно

м'

60 000

Годишно

м'

4 000

Годишно

м'

2 000

Годишно

%

90

Годишно

%

100

Обща цел

Специфични цели

Група проекти
Културна сфера реконструкция,
ремонт и
оборудване

Здравна сфера

Описание на
индикатора
Ремонт на
съществуващи
музей

Категория
индикатор
(продукт /
резултат)
Индикатор за
продукт

Период
на отчитане

Мерна
Целева
единица стойност

Годишно

Бр.

2

Изграждане на
многофункцио-налн а
схема

Индикатор за
продукт

Годишно

Бр.

1

Изграждане на
общински здравен
център

Индикатор за
продукт

Годишно

Бр.

1

Достъп на населението Индикатор за
до
резултат
здравни услуги

Годишно

%

100

Провеждан на
традиционни
културни
мероприятия на
територията на
общината

Индикатор за
продукт

Годишно Бр.

6

Обща цел

Специфични цели

Група проекти
Меки мерки

Категория
индикатор
(продукт /
резултат)
Изготвена междинна и Индикатор за
последваща оценка на продукт
изпълнението на
проекти в
икономическата
зона
Описание на
индикатора

Период
на отчитане

Мерна
Целева
единица стойност

Годишно Бр.

2

Приложение 4. Индикативен списък на важни за общината проекти, които ще се разработват и изпълняват в

1

2

ЗОНА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ С ПРЕОБЛАДАВАЩ
СОЦИАЛЕН
ХАРАКТЕР, общо в т.ч.
Група
проекти
Инженерна
1
инфраструктура

Проек
т 1.1

Реконструкция и
рехабилитация на ВиК
мрежа

Дейност Реконструкция и
1.1
рехабилитация на
водоснабдителната мрежа
1.1.1 Подготовка на проекта

Програми за
околна среда
на
ЕС/Общински
бюджет

3

4

26 245
890,00

15 740
292,00

10 080
000,00

10 080
000,00
4 480
000,00
40

5

6

7

8

9

0,00

10

11

321
800,00

739
500,00

Дарения

Други донори

Частни инвестиции

Други инвестиционни фондове

Национални програми

Републикански бюджет

Изцяло собствени средства

Собствени средства за
съфинансиране

Средства от Структурните
фондове на Европейския съюз

Общо за проекта (в лв)

Проекти по видове зони
за въздействие и дейности

Отношение към
подпомаганите операции
на съответна ОП, ако е
приложимо (код на операция)

рамките на Програмата за реализация на Плана за интегрирано развитие на Община Пордим (2021 – 2027 г.)
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5 214
278,00

140
800,00

1 912
200,00

2 168
020,00

0,00

8 064
000,00

2 016
000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 064
000,00

2 016
000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

000,00
1.1.2

Проектиране и оценка на
съответствието

1.1.3

СМР

1.1.4

Строителен надзор

200
000,00
4 000
000,00
120
000,00

Техническа помощ по
време на
реализация
Дейност Реконструкция и
1.2
рехабилитация на
канализационна мрежа
1.2.1 Подготовка на проекта
1.1.5

1.2.2

Проектиране и оценка на
съответствието

1.2.3

СМР

1.2.4

Строителен надзор

1.2.5

Техническа помощ по
време на реализация

120
000,00
5 600
000,00
50
000,00
250
000,00
5 000
000,00
150
000,00
150
000,00

Група
Подобряване на
проекти
общинската среда в
2
социалната зона

Проек
т 2.1

Подобряване на
инфраструктурата на
общинската среда в гр.
Пордим, с.Борислав,
с.Вълчитрън, с.Згалево,
с.Каменец, с.Катерица,
с.Одърне и с.Тотлебен.

Програми на ЕС
/ Общински
бюджет

4 807
280,00

2 667
392,00

930
496,00

128
800,00

1 054
592,00

0,00

0,00

26
000,00

0,00

0,00

1 624
000,00

1 299
200,00

324
800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Реконструкция и
рехабилитация на
Дейност
съществуващите улици,
2.1.1
модернизация на улично
осветление, включително
тротоари, бордюри, джобове
за контейнери за смет и
осигуряване на
достъпна архитектурна среда
на гр.Пордим
2.1.1.1 Подготовка на проекта
Проектиране и оценка на
2.1.1.2
съответствието
2.1.1.3 СМР
2.1.1.4 Строителен надзор
Техническа помощ по
време на
реализация
Реконструкция и
рехабилитация на
Дейност
съществуващите улици,
2.1.2
модернизация на улично
осветление, включително
тротоари, бордюри, джобове
за контейнери за смет и
осигуряване на
достъпна архитектурна среда
на с.Борислав
2.1.2.1 Подготовка на проекта
Проектиране и оценка на
2.1.2.2 съответствието
2.1.2.3 СМР
2.1.1.5

2.1.2.4 Строителен надзор

672
000,00

6 000,00
30
000,00
600
000,00
18
000,00
18
000,00

112
000,00

1 000,00
5 000,00
100
000,00
3 000,00

Техническа помощ по
време на
реализация
Реконструкция и
рехабилитация на
Дейност
съществуващите улици,
2.1.3
модернизация на улично
осветление, включително
тротоари, бордюри, джобове
за контейнери за смет и
осигуряване на
достъпна архитектурна среда
на с.Вълчитрън
2.1.3.1 Подготовка на проекта
Проектиране и оценка на
2.1.3.2
съответствието
2.1.3.3 СМР
2.1.2.5

2.1.3.4 Строителен надзор
Техническа помощ по
2.1.3.5
време на
реализация
Реконструкция и
рехабилитация на
Дейност
съществуващите улици,
2.1.4
модернизация на улично
осветление, включително
тротоари, бордюри, джобове
за контейнери за смет и
осигуряване на
достъпна архитектурна среда
на с.Згалево
2.1.4.1 Подготовка на проекта
Проектиране и оценка на
2.1.4.2 съответствието
2.1.4.3 СМР

3 000,00

179
200,00

1 600,00
8 000,00
160
000,00
4 800,00
4 800,00

145
600,00

1 300,00
6 500,00
130

2.1.4.4 Строителен надзор
Техническа помощ по
2.1.4.5
време на
реализация
Реконструкция и
рехабилитация на
Дейност
съществуващите улици,
2.1.5
модернизация на улично
осветление, включително
тротоари, бордюри, джобове
за контейнери за смет и
осигуряване на
достъпна архитектурна среда
на с.Каменец
2.1.5.1 Подготовка на проекта
Проектиране и оценка на
2.1.5.2 съответствието
2.1.5.3 СМР
2.1.5.4 Строителен надзор
Техническа помощ по
2.1.5.5
време на
реализация
Реконструкция и
рехабилитация на
Дейност
съществуващите улици,
2.1.6
модернизация на улично
осветление, включително
тротоари, бордюри, джобове
за контейнери за смет и
осигуряване на
достъпна архитектурна среда
на с.Катерица
2.1.6.1 Подготовка на проекта

000,00
3 900,00
3 900,00

156
800,00

1 400,00
7 000,00
140
000,00
4 200,00
4 200,00

67
200,00

600,00

Проектиране и оценка на
2.1.6.2 съответствието
2.1.6.3 СМР
2.1.6.4 Строителен надзор
Техническа помощ по
2.1.6.5
време на
реализация
Реконструкция и
рехабилитация на
Дейност
съществуващите улици,
2.1.7
модернизация на улично
осветление, включително
тротоари, бордюри, джобове
за контейнери за смет и
осигуряване на
достъпна архитектурна среда
на с.Одърне
2.1.7.1 Подготовка на проекта
Проектиране и оценка на
2.1.8.2 съответствието
2.1.7.2 СМР
2.1.8.3 Строителен надзор
2.1.7.3 Техническа помощ по
време на реализация
Реконструкция и
рехабилитация на
Дейност
съществуващите улици,
2.1.8
модернизация на улично
осветление, включително
тротоари, бордюри, джобове
за контейнери за смет и
осигуряване на
достъпна архитектурна среда

3 000,00
60
000,00
1 800,00
1 800,00

112
000,00

1 000,00
5 000,00
100
000,00
3 000,00
3 000,00

179
200,00

на с.Тотлебен

2.1.8.1 Подготовка на проекта
Проектиране и оценка на
2.1.8.2
съответствието
2.1.8.3 СМР

1 600,00
8 000,00
160
000,00
4 800,00

2.1.8.4 Строителен надзор
Техническа помощ по
2.1.8.5
време на
реализация

Проек
т 2.2

Подобряване на
телекомуникационното
покритие в селата
Борислав и Катерица

Дейност Подобряване на
2.2.1
телекомуникационното
покритие в с.Борислав
2.2.1.1 Подготовка на проекта
2.2.1.2 СМР
2.2.1.3 Надзор
Дейност Подобряване на
2.2.2
телекомуникационното
покритие в сКатерица
2.2.2.1 Подготовка на проекта
2.2.2.2 СМР
2.2.2.3 Надзор

4 800,00

Частни
инвестици
и

26
000,00

15
600,00
150,00
15
000,00
450,00
10
400,00
100,00
10
000,00
300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26
000,00

0,00

0,00

Проек
т 2.3

Превенция на риска чрез
корекция на коритата на
реките попадащи в зоната
със преобладаващ
социален характер

Дейност
Почистване на речното корито
2.3.1
в гр.Пордим
2.3.1.1 Подготовка на проекта
Проектиране и оценка на
2.3.1.2 съответствието
2.3.1.3 СМР
2.3.1.4 Надзор
Техническа помощ по
2.3.1.5
време на
реализация
Дейност
Укрепване на речното корито в
2.3.2
гр.Пордим
2.3.2.1 Подготовка на проекта
Проектиране и оценка на
2.3.2.2 съответствието
2.3.2.3 СМР
2.3.2.4 Надзор
2.3.2.5

Техническа помощ по
време на
реализация

Програми на
ЕС/Общински
бюджет/Средс
тв а от
Републиканския
бюджет,
определелени
за защита
населението
от бедствия и
аварии

2 636
480,00

201
600,00
1 800,00
9 000,00
180
000,00
5 400,00
5 400,00
504
000,00
4 500,00
22
500,00
450
000,00
13
500,00
13
500,00

1 054
592,00

527
296,00

0,00

1 054
592,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Дейност Облагородяване на
2.3.3
прилежащите към реката
зелени пространства в
гр.Пордим
2.3.3.1 Подготовка на проекта
Проектиране и оценка на
2.3.3.2 съответствието
2.3.3.3 СМР
2.3.3.4 Надзор
Техническа помощ по
2.3.3.5
време на
реализация
Дейност
Поддържане на почистендто
2.3.4
речно корито в с.Тотлебен
2.3.4.1 Подготовка на проекта
Проектиране и оценка на
2.3.4.2 съответствието
2.3.4.3 СМР
2.3.4.4 Надзор
Техническа помощ по
2.3.4.5
време на
реализация
Дейност
Поддържане на укрепването на
2.3.5
речното корито в с.Тотлебен
2.3.5.1 Подготовка на проекта
Проектиране и оценка на
2.3.5.2 съответствието
2.3.5.3 СМР
2.3.5.4 Надзор
Техническа помощ по
2.3.5.5
време на
реализация

67
200,00
600,00
3 000,00
60
000,00
1 800,00
1 800,00
10
400,00

40
000,00

Дейност Поддържане на облагородените
2.3.6
прилежащи към реката зелени
пространства в с.Тотлебен
2.3.6.1 Подготовка на проекта
Проектиране и оценка на
2.3.6.2 съответствието
2.3.6.3 СМР
2.3.6.4 Надзор
Техническа помощ по
2.3.6.5
време на
реализация
Дейност Почистване на речното корито
2.3.7
в с.Вълчитрън
2.3.7.1 Подготовка на проекта
Проектиране и оценка на
2.3.7.2 съответствието
2.3.7.3 СМР
2.3.7.4 Надзор
Техническа помощ по
2.3.7.5
време на
реализация
Дейност
Укрепване на речното корито в
2.3.8
с.Вълчитрън
2.3.8.1 Подготовка на проекта
Проектиране и оценка на
2.3.8.2 съответствието
2.3.8.3 СМР
2.3.8.4 Надзор
Техническа помощ по
2.3.8.5
време на
реализация

10
000,00

33
600,00
300,00
1 500,00
30
000,00
900,00
900,00
324
800,00
2 900,00
14
500,00
290
000,00
8 700,00
8 700,00

Дейност Облагородяване на
2.3.9
прилежащите към реката
зелени пространства в
с.Вълчитрън
2.3.9.1 Подготовка на проекта
Проектиране и оценка на
2.3.9.2 съответствието
2.3.9.3 СМР
2.3.9.4 Надзор
Техническа помощ по
2.3.9.5
време на
реализация
Дейност
Почистване на речното корито
2.3.10
в с.Одърне
2.3.10. Подготовка на проекта
1
Проектиране и оценка на
2.3.10. съответствието
2
2.3.10. СМР
3
2.3.10. Надзор
4
Техническа помощ по
2.3.10.
време на
5
реализация
Дейност
Укрепване на речното корито в
2.3.11
с.Одърне
2.3.11. Подготовка на проекта
1
Проектиране и оценка на
2.3.11. съответствието
2
2.3.11. СМР
3

11
200,00
100,00
500,00
10
000,00
300,00
300,00
39
200,00
350,00
1 750,00
35
000,00
1 050,00
1 050,00
268
800,00
2 400,00
12
000,00
240
000,00

2.3.11. Надзор
4
Техническа помощ по
2.3.11.
време на
5
реализация
Дейност Облагородяване на
2.3.12
прилежащите към реката
зелени пространства в
с.Одърне
2.3.12. Подготовка на проекта
1
Проектиране и оценка на
2.3.12. съответствието
2
2.3.12. СМР
3
2.3.12. Надзор
4
Техническа помощ по
2.3.12.
време на
5
реализация
Дейност
Поддържане на почистеното
2.3.13
речно корито в с.Каменец
2.3.13. Подготовка на проекта
1
Проектиране и оценка на
2.3.13. съответствието
2
2.3.13. СМР
3
2.3.13. Надзор
4
Техническа помощ по
2.3.13.
време на
5
реализация
Дейност
Подддържане на укрепването
2.3.14

7 200,00
7 200,00

16
800,00
150,00
750,00
15
000,00
450,00
450,00
10000,00

20000,00

на речното корито в с.Каменец
2.3.14. Подготовка на проекта
1
Проектиране и оценка на
2.3.14. съответствието
2
2.3.14. СМР
3
2.3.14. Надзор
4
Техническа помощ по
2.3.14.
време на
5
реализация
Дейност Поддържане на облагородените
2.3.15
прилежащи към реката зелени
пространства в с.Каменец
2.3.15. Подготовка на проекта
1
Проектиране и оценка на
2.3.15. съответствието
2
2.3.15. СМР
3
2.3.15. Надзор
4
Техническа помощ по
2.3.15.
време на
5
реализация
Дейност
Почистване на речното корито
2.3.16
в с.Борислав
2.3.16. Подготовка на проекта
1
Проектиране и оценка на
2.3.16. съответствието
2
2.3.16. СМР

8000,00

33
600,00
300,00
1 500,00
30

3
2.3.16. Надзор
4
Техническа помощ по
2.3.16.
време на
5
реализация
Дейност
Укрепване на речното корито в
2.3.17
с.Борислав
2.3.17. Подготовка на проекта
1
Проектиране и оценка на
2.3.17. съответствието
2
2.3.17. СМР
3
2.3.17. Надзор
4
Техническа помощ по
2.3.17.
време на
5
реализация
Дейност Облагородяване на
2.3.18
прилежащите към реката
зелени пространства в
с.Борислав
2.3.18. Подготовка на проекта
1
Проектиране и оценка на
2.3.18. съответствието
2
2.3.18. СМР
3
2.3.18. Надзор
4
Техническа помощ по
2.3.18.
време на
5
реализация

000,00
900,00
900,00
201
600,00
1 800,00
9 000,00
180
000,00
5 400,00
5 400,00

22
400,00
200,00
1 000,00
20
000,00
600,00
600,00

Дейност
Почистване на речното корито
2.3.19
в с.Катерица
2.3.19. Подготовка на проекта
1
Проектиране и оценка на
2.3.19. съответствието
2
2.3.19. СМР
3
2.3.19. Надзор
4
Техническа помощ по
2.3.19.
време на
5
реализация
Дейност
Укрепване на речното корито в
2.3.20
с.Катерица
2.3.20. Подготовка на проекта
1
Проектиране и оценка на
2.3.20. съответствието
2
2.3.20. СМР
3
2.3.20. Надзор
4
Техническа помощ по
2.3.20.
време на
5
реализация
Дейност Облагородяване на
2.3.21
прилежащите към реката
зелени пространства в
с.Катерица
2.3.21. Подготовка на проекта
1
Проектиране и оценка на
2.3.21. съответствието
2

11
200,00
100,00
500,00
10
000,00
300,00
300,00
123
200,00
1 100,00
5 500,00
110
000,00
3 300,00
3 300,00

10
080,00
90,00
450,00

2.3.21. СМР
3
2.3.21. Надзор
4
Техническа помощ по
2.3.21.
време на
5
реализация

Проек
т 2.4

Реконструкция и ремонт на
мостовите съоръжения над
речните корита попадащи в
зоната със преобладаващ
социален характер в Община
Пордим

9 000,00
270,00
270,00

Програми на
ЕС/Общински
бюджет

Дейност Реконструкция и ремонт на
2.4.1
мостови
конструкции
2.4.1.1 Подготовка на проекта
Проектиране и оценка на
2.4.1.2 съответствието

Дейност Изграждане и
2.5.1
реконструкция на детски

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

128
800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17
500,00
350
000,00
10
500,00

Техническа помощ по
време на
реализация

Изграждане и
реконструкция на
детски площадки в
зоната със
преобладаващ
социален характер в
Община Пордим

78
400,00

3 500,00

2.4.1.4 Надзор

Проек
т 2.5

313
600,00

392
000,00

2.4.1.3 СМР

2.4.1.5

392
000,00

10
500,00

Общинск
и
бюджет

128
800,00

33

площадки в гр. Пордим

600,00

2.5.1.1 Подготовка на проекта
Проектиране и оценка на
2.5.1.2 съответствието
2.5.1.3 СМР

300,00

2.5.1.4 Строителен надзор
Техническа помощ по
2.5.1.5
време на
реализация
Дейност Изграждане и реконструкция
2.5.2
на детски
площадки в с.Борислав
2.5.2.1 Подготовка на проекта
Проектиране и оценка на
2.5.2.2 съответствието
2.5.2.3 СМР
2.5.2.4 Строителен надзор
Техническа помощ по
2.5.2.5
време на
реализация
Дейност Изграждане и
2.5.3
реконструкция на детски
площадки в с.Вълчитрън
2.5.3.1 Подготовка на проекта
Проектиране и оценка на
2.5.3.2 съответствието
2.5.3.3 СМР
2.5.3.4 Строителен надзор
Техническа помощ по
2.5.3.5
време на
реализация

1 500,00
30
000,00
900,00
900,00
11
200,00
100,00
500,00
10
000,00
300,00
300,00

16
800,00
150,00
750,00
15
000,00
450,00
450,00

Дейност Изграждане и реконструкция
на детски
2.5.4
площадки в с.Згалево
2.5.4.1 Подготовка на проекта
Проектиране и оценка на
2.5.4.2 съответствието
2.5.4.3 СМР
2.5.4.4 Строителен надзор
Техническа помощ по
2.5.4.5
време на
реализация
Дейност Изграждане и реконструкция
2.5.5
на детски
площадки в с.Каменец
2.5.5.1 Подготовка на проекта
Проектиране и оценка на
2.5.5.2 съответствието
2.5.5.3 СМР
2.5.5.4 Строителен надзор
Техническа помощ по
2.5.5.5
време на
реализация
Дейност Изграждане и реконструкция
2.5.6
на детски
площадки в с.Катерица
2.5.6.1 Подготовка на проекта
Проектиране и оценка на
2.5.6.2 съответствието
2.5.6.3 СМР
2.5.6.4 Строителен надзор
Техническа помощ по
2.5.6.5
време на
реализация

16
800,00
150,00
750,00
15
000,00
450,00
450,00
16
800,00
150,00
750,00
15
000,00
450,00
450,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Дейност Изграждане и реконструкция
2.5.7
на детски
площадки в с.Одърне
2.5.7.1 Подготовка на проекта
Проектиране и оценка на
2.5.7.2 съответствието
2.5.7.3 СМР
2.5.7.4 Строителен надзор
Техническа помощ по
2.5.7.5
време на
реализация
Дейност Изграждане и реконструкция
2.5.8
на детски
площадки в с.Тотлебен
2.5.8.1 Подготовка на проекта
Проектиране и оценка на
2.5.8.2 съответствието
2.5.8.3 СМР
2.5.8.4 Строителен надзор
Техническа помощ по
2.5.8.5
време на
реализация
Група
проекти Образователна сфера

3

16
800,00
150,00
750,00
15
000,00
450,00
450,00
16
800,00
150,00
750,00
15
000,00
450,00
450,00
3 799
600,00

1
11
2
90
0,0
0

60
0
58
0,
00

0,00

0,00

1 050
820,00

0,00

29
5
80
0,
00

739
500,0
0

0,00

Проек
т 3.1

Подобряване на
материалната база на СУ
“Св. Св. Кирил и Методий” с
преподаване на народна
музика и хореография,
гр.Пордим

Реконструкция
на
Дейност
физкултурен салон на
3.1.1
училището
с
цел
изграждане на закрита,
акустична
зала
за
представления
3.1.1.1 Подготовка на проект
Енергийна ефективност 3.1.1.2
обследване и
проектиране
3.1.1.3 СМР
3.1.1.4 Строителен надзор
Техническа помощ по
време на
реализация
Оборудване и обзавеждане на
Дейност реконструиран физкултурен
3.1.2
салон на училището, с цел
оборудване на закрита,
акустична зала за
представления
3.1.2.1 Доставка на оборудване
и обзавеждане
3.1.1.5

Програми на
ЕС/Общински
бюджет/Нацио
н ални
програми за
развитие на
изкуство и
култура

956
000,00

756
000,00

7 000,00
7 000,00
700
000,00
21
000,00
21
000,00
200
000,00

200
000,00

669
200,00

191
200,00

0,00

0,00

95
600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Проек
т 3.2

Реконструкция и ремонт на
Професионална учебна база
към СУ „Св. Св. Кирил и
Методий“

Сграден фонд на ПУБ към
Дейност СУ „Св. Св. Кирил и
3.2.1
Методий“ - основен ремонт
на сгради и благоустрояване
на прилежащите терени
3.2.1.1 Подготовка на проект
Енергийна ефективност 3.2.1.2
обследване и
проектиране
3.2.1.3 СМР
3.2.1.4 Строителен надзор
Техническа помощ по
време на
реализация
Оборудване и обзавеждане на
Дейност ПУБ към СУ „Св. Св Кирил
3.2.2
и Методий“
3.2.1.5

3.2.2.1 Доставка на оборудване
и обзавеждане
Дейност
Изграждане на помощно
3.2.3
стопанство
3.2.3.1 Оранжерия

Програми на
ЕС/Публичнощастно
партньорство/
Ф инансиране
от
американски
фондове и
донорски
организации

1 479
000,00

864
000,00
8 000,00
8 000,00
800
000,00
24
000,00
24
000,00
110
000,00
110
000,00
505
000,00
120
000,00

443
700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

295
800,00

739
500,00

0,00

3.2.3.2 Ферма
3.2.3.3 Овощни и зеленчукови
градини
3.2.3.4 Закупуване на
селскостопанска техника
3.2.3.5 Реновиране на сградата
на ОУ „Н.Й.Вапцаров“ –
село Вълчитрън

Проек
т 3.3

Общински
бюджет/Нацио
Реновиране на ОДЗ Вълшебен
нални
свят, гр.Пордим
програми за
енергийна
ефективност

Изграждане на нова отоплителна
Дейност инсталация на ОДЗ „Вълшебен
3.3.1
свят“ и облагородяване на
прилежащи
пространства
–
открита сцена
3.3.1.1 Подготовка на проект
Енергийна ефективност 3.3.1.2
обследване и
проектиране
3.3.1.3 СМР
3.3.1.4 Строителен надзор
3.3.1.5

Техническа помощ по
време на
реализация

Дейност Оборудване и
3.3.2
обзавеждане на ОДЗ
Вълшебен свят,
гр.Пордим
3.3.2.1 Доставка на оборудване

120
000,00
65
000,00
200
000,00
200000,0
0

428
000,00

378
000,00
3 500,00
3 500,00
350
000,00
10
500,00
10
500,00
50
000,00
50

0,00

128
400,00

0,00

0,00

299
600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

и обзавеждане

Проек
т 3.4

Реновиране на ЦДГ
Валентина Терешкова,
с.Тотлебен

000,00

Общински
бюджет/Нацио
н ални
програми за
енергийна
ефективност

Основен ремонт, прилежащи
Дейност пространства,
оборудване
и
обзавеждане на хостел в село
3.4.1
Тотлебен
3.4.1.1 Подготовка на проект
Енергийна ефективност 3.4.1.2
обследване и
проектиране
3.4.1.3 СМР
3.4.1.4 Строителен надзор
Техническа помощ по
3.4.1.5
време на
реализация
Дейност Оборудване и обзавеждане на
3.4.2
Хостел (Бивша сграда на ЦДГ
Валентина Терешкова),
с.Тотлебен
3.4.2.1 Доставка на оборудване
и обзавеждане

Проек
т 3.5

Общински
бюджет/Нацио
Реновиране на ЦДГ Детелина, н ални
програми за
с.Вълчитрън
енергийна
ефективност

300
000,00

0,00

90
000,00

0,00

0,00

210
000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

73
800,00

0,00

0,00

172
200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

270
000,00
2 500,00
2 500,00
250
000,00
7 500,00
7 500,00
30
000,00
30
000,00

246
000,00

Основен ремонт, внедряване на
Дейност мерки за енергийна
3.5.1
ефективност и достъпна
архитектурна среда на ЦДГ
Детелина,
с.Вълчитрън
3.5.1.1 Подготовка на проект
Енергийна ефективност 3.5.1.2
обследване и
проектиране
3.5.1.3 СМР

216
000,00

2 000,00
2 000,00
200
000,00
6 000,00

3.5.1.4 Строителен надзор
Техническа помощ по
3.5.1.5
време на
реализация

6 000,00

Дейност Оборудване и
3.5.2
обзавеждане на ЦДГ
Детелина,
с.Вълчитрън
3.5.2.1 Доставка на оборудване
и обзавеждане

Проек
т 3.6

Изграждане на хостел
в сграден фонд на бивш
ДДМУИ ”Дъга”,
с.Згалево

Основен ремонт, внедряване на
Дейност мерки за енергийна
3.6.1
ефективност и достъпна
архитектурна среда в хостел
(Сграден фонд на ДДМУИ
"Дъга"), с.Згалвео
3.6.1.1 Подготовка на проект

30
000,00
30
000,00

Общински
бюджет/Нацио
н ални
програми за
енергийна
ефективност

390
600,00

345
600,00

3 200,00

0,00

117
180,00

0,00

0,00

273
420,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Енергийна ефективност обследване и
проектиране
3.6.1.3 СМР
3.6.1.2

3 200,00
320
000,00
9 600,00

3.6.1.4 Строителен надзор
Техническа помощ по
3.6.1.5
време на
реализация

9 600,00

Оборудване и обзавеждане на
Дейност
хостел в сграден фонд на бивш
3.6.2
ДДМУИ „Дъга“, с.Згалвео

45
000,00

3.6.2.1 Доставка на оборудване
и обзавеждане

45
000,00

Група
проекти
4

Проек
т 4.1

Културна сфера реконструкция, ремонт и
оборудване

Ремонт, внедряване на мерки
за енергийна ефективност и
достъпна архитектурна
среда на читалище „Христо
Ботев”, с.Борислав

Ремонт, внедряване на мерки
Дейност за енергийна ефективност и
4.1.1
достъпна архитектурна среда
на културната инфраструктура
на читалище
„Христо Ботев”, с.Борислав
4.1.1.1 Подготовка на проекта
Енергийна ефективност 4.1.1.2
обследване и
проектиране

Програми на
ЕС/Общински
бюджет/Нацио
н ални
програми за
енергийна
ефективност

2 793
000,00

957
600,00

718
200,00

0,00

0,00

1 117
200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

399
000,00

319
200,00

79
800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

339
000,00

3 000,00
3 000,00

Проектиране и оценка на
4.1.1.3 съответствието

15
000,00
300
000,00
9 000,00

4.1.1.4 СМР
4.1.1.5 Надзор
Техническа помощ по
4.1.1.6
време на
реализация
Дейност Оборудване и обзавеждане на
4.1.2
читалище
„Христо Ботев”, с.Борислав
4.1.2.1 Доставка на оборудване
и обзавеждане

Проек
т 4.2

Ремонт, внедряване на мерки
за енергийна ефективност и
достъпна архитектурна
среда на читалище
„Светлина”, с. Вълчитрън

Ремонт, внедряване на мерки
Дейност за енергийна ефективност и
4.2.1
достъпна архитектурна среда
на културната инфраструктура
на читалище
„Светлина”, с. Вълчитрън
4.2.1.1 Подготовка на проекта
Енергийна ефективност 4.2.1.2
обследване и
проектиране
Проектиране и оценка на
4.2.1.3 съответствието
4.2.1.4 СМР
4.2.1.5 Надзор

9 000,00
60
000,00
60
000,00

Програми на
ЕС/Общински
бюджет/Нацио
н ални
програми за
енергийна
ефективност

399
000,00

339
000,00

3 000,00
3 000,00
15
000,00
300
000,00
9 000,00

319
200,00

79
800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Техническа помощ по
време на
реализация
Дейност Оборудване и обзавеждане на
4.2.2
читалище
„Светлина”, с. Вълчитрън
4.2.2.1 Доставка на оборудване
и обзавеждане
4.2.1.6

Проек
т 4.3

Ремонт, внедряване на мерки
за енергийна ефективност и
достъпна архитектурна
среда на читалище
„Съзнание”, с. Згалево

Ремонт, внедряване на мерки
Дейност за енергийна ефективност и
4.3.1
достъпна архитектурна среда
на културната инфраструктура
на читалище
„Съзнание”, с. Згалево
4.3.1.1 Подготовка на проекта
Енергийна ефективност 4.3.1.2
обследване и
проектиране
Проектиране и оценка на
4.3.1.3 съответствието
4.3.1.4 СМР
4.3.1.5 Надзор
Техническа помощ по
4.3.1.6
време на
реализация
Дейност Оборудване и обзавеждане на
4.3.2
читалище
„Съзнание”, с. Згалево

9 000,00
60
000,00
60
000,00

Програми на
ЕС/Общински
бюджет/Нацио
н ални
програми за
енергийна
ефективност

399
000,00

339
000,00

3 000,00
3 000,00
15
000,00
300
000,00
9 000,00
9 000,00
60
000,00

319
200,00

79
800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.3.2.1 Доставка на оборудване
и обзавеждане

Проек
т 4.4

Ремонт, внедряване на мерки
за енергийна ефективност и
достъпна архитектурна
среда на читалище
„Просвета”, с. Катерица

Ремонт, внедряване на мерки
Дейност за енергийна ефективност и
достъпна архитектурна среда
4.4.1
на културната инфраструктура
на читалище
„Просвета”, с. Катерица
4.4.1.1 Подготовка на проекта
Енергийна ефективност 4.4.1.2
обследване и
проектиране
Проектиране и оценка на
4.4.1.3 съответствието
4.4.1.4 СМР
4.4.1.5 Надзор
Техническа помощ по
4.4.1.6
време на
реализация
Дейност Оборудване и обзавеждане на
4.4.2
читалище
„Просвета”, с. Катерица
4.4.2.1 Доставка на оборудване
и обзавеждане

60
000,00

Програми на
ЕС/Общински
бюджет/Нацио
н ални
програми за
енергийна
ефективност

399
000,00

339
000,00

3 000,00
3 000,00
15
000,00
300
000,00
9 000,00
9 000,00
60
000,00
60
000,00

0,00

119
700,00

0,00

0,00

279
300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Проек
т 4.5

Ремонт, внедряване на мерки
за енергийна ефективност и
достъпна архитектурна
среда на читалище „Иван
Вазов”, с. Одърне

Програми на
ЕС/Общински
бюджет/Нацио
н ални
програми за
енергийна
ефективност

Ремонт, внедряване на мерки
Дейност за енергийна ефективност и
4.5.1
достъпна архитектурна среда
на културната инфраструктура
на читалище
„Иван Вазов”, с. Одърне
4.5.1.1 Подготовка на проекта
Енергийна ефективност 4.5.1.2
обследване и
проектиране
Проектиране и оценка на
4.5.1.3 съответствието

119
700,00

0,00

0,00

279
300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

119
700,00

0,00

0,00

279
300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 000,00
3 000,00
15
000,00
300
000,00
9 000,00

4.5.1.5 Надзор
Техническа помощ по
4.5.1.6
време на
реализация
Дейност Оборудване и обзавеждане на
4.5.2
читалище
„Иван Вазов”, с. Одърне
4.5.2.1 Доставка на оборудване
и обзавеждане

Ремонт, внедряване на мерки
за енергийна ефективност и
достъпна архитектурна
среда на читалище

0,00

339
000,00

4.5.1.4 СМР

Проек
т 4.6

399
000,00

9 000,00
60
000,00
60
000,00

Програми на
ЕС/Общински
бюджет/Нацио
н ални
програми за
енергийна

399
000,00

„Просвета”, с. Каменец

ефективност

Ремонт, внедряване на мерки
Дейност за енергийна ефективност и
4.6.1
достъпна архитектурна среда
на културната инфраструктура
на читалище
„Просвета”, с. Каменец
4.6.1.1 Подготовка на проекта
Енергийна ефективност 4.6.1.2
обследване и
проектиране
Проектиране и оценка на
4.6.1.3 съответствието

339
000,00

3 000,00
3 000,00
15
000,00
300
000,00
9 000,00

4.6.1.4 СМР
4.6.1.5 Надзор
Техническа помощ по
4.6.1.6
време на
реализация
Дейност Оборудване и обзавеждане на
4.6.2
читалище
„Просвета”, с. Каменец
4.6.2.1 Доставка на оборудване
и обзавеждане

Проек
т 4.7

Ремонт, внедряване на мерки
за енергийна ефективност и
достъпна архитектурна
среда на читалище
„Пробуда“, с. Тотлебен

9 000,00
60
000,00
60
000,00

Програми на
ЕС/Общински
бюджет/Нацио
н ални
програми за
енергийна
ефективност

399
000,00

0,00

119
700,00

0,00

0,00

279
300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ремонт, внедряване на мерки
Дейност за енергийна ефективност и
4.7.1
достъпна архитектурна среда
на културната инфраструктура
на читалище
„Пробуда“, с. Тотлебен
4.7.1.1 Подготовка на проекта
Енергийна ефективност 4.7.1.2
обследване и
проектиране
Проектиране и оценка на
4.7.1.3 съответствието

339
000,00

3 000,00
3 000,00
15
000,00
300
000,00
9 000,00

4.7.1.4 СМР
4.7.1.5 Надзор
Техническа помощ по
4.7.1.6
време на
реализация
Дейност Оборудване и обзавеждане на
4.7.2
читалище
„Пробуда“, с. Тотлебен
4.7.2.1 Доставка на оборудване
и обзавеждане

Проек
т 4.8

Организиране на ежегоден
концерт на фолклорите

9 000,00
60
000,00
60
000,00

Програми на
ЕС/Общински
бюджет

Група
проекти Спортна инфраструктура
5

Проек
т 5.1

Реконструкция, ремонт и
изграждане на спортни
съоръжения

Общински
бюджет/
Бюджет на
Министерст
во
на спорта

25
000,00

20 5 000,00
000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 072
010,00

0,00

214
402,00

0,00

857
608,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 072
010,00

0,00

214
402,00

0,00

857
608,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Реконструкция на тенисДейност
корт и сграда,
5.1.1
предназначена за
съблекалня към него – гр.
Пордим
5.1.1.1 Подготовка на проекта
Енергийна ефективност 5.1.1.2
обследване и
проектиране
Проектиране и оценка на
5.1.1.3 съответствието
5.1.1.4 СМР
5.1.1.5 Надзор
Техническа помощ по
5.1.1.6
време на
реализация
Ремонт и обновяване на
Дейност
стадиони и спортни
5.1.2
площадки в гр. Пордим, с.
Згалево, с.
Каменец, с. Вълчитрън, с.
Одърне
5.1.2.1 Подготовка на проекта
Проектиране и оценка на
5.1.2.2 съответствието
5.1.2.3 СМР
5.1.2.4 Надзор
5.1.2.5

Техническа помощ по
време на
реализация

19
210,00

170,00
170,00
850,00
17
000,00
510,00
510,00

1 052
800,00

7 900,00
39
500,00
790
000,00
23
700,00
23
700,00

Проек
т 5.2

Оборудване на спортни
съоръжения

Общински
бюджет/
Бюджет на
Министерст
во
на спорта

Дейност
Тенис-корт
5.2.1
5.2.1.1 Доставка на оборудване
и обзавеждане
Стадиони и спортни
Дейност
площадки в гр. Пордим, с.
5.2.2
Згалево, с. Каменец, с.
Вълчитрън, с.
Одърне
5.2.2.1 Доставка на оборудване

Ремонт и
реставрация на
църквите
намиращи се в
Община Пордим

Дейност Ремонт и реставрация на
6.1.1
Църквата
„Св.Димитър” в гр.Пордим
6.1.1.1 Подготовка на проекта
Проектиране и оценка на
6.1.1.2 съответствието
6.1.1.3 СМР
6.1.1.4 Надзор

33
600,00

0,00

134
400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 744
000,00

2 195
200,00

548
800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 744
000,00

2 195
200,00

548
800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 000,00
8 000,00

160
000,00

160
000,00

Група
проекти Религиозна сфера
6

Проек
т 6.1

0,00

168
000,00

Програми на
ЕС/Средства на
съответното
църковно
настоятелство
/З
аемни средства

784
000,00
7 000,00
35
000,00
700
000,00
21

000,00
Техническа помощ по
6.1.1.5
време на
реализация
Дейност Ремонт и реставрация на
6.1.2
църква „Св.
Тройца” в с.Каменец
6.1.2.1 Подготовка на проекта
Проектиране и оценка на
6.1.2.2 съответствието
6.1.2.3 СМР
6.1.2.4 Надзор
Техническа
помощ по
време на
реализация
Дейност Ремонт и реставрация на
6.1.3
църква "Св.
Параскева" в с.Одърне
6.1.3.1 Подготовка на проекта
Проектиране и оценка на
6.1.3.2
съответствието
6.1.3.3 СМР
6.1.3.4 Надзор
Техническа помощ по
6.1.3.5
време на
реализация
Дейност Ремонт и реставрация на
6.1.4
църква "Св.
Георги" с.Тотлебен
6.1.4.1 Подготовка на проекта
Проектиране и оценка на
6.1.4.2 съответствието
6.1.2.5

21
000,00
392
000,00
3 500,00
17
500,00
350
000,00
10
500,00
10
500,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
392
000,00
3 500,00
17
500,00

6.1.4.3 СМР
6.1.4.4 Надзор
Техническа помощ по
време на
реализация
Дейност Ремонт и реставрация на
6.1.5
църквата “Св.Иван
Рилски” с.Борислав
6.1.5.1 Подготовка на проекта
Проектиране и оценка на
6.1.5.2
съответствието
6.1.4.5

6.1.5.3 СМР
6.1.5.4 Надзор
6.1.5.5

Техническа помощ по
време на
реализация

Дейност Ремонт и реставрация на
6.1.6
църквата “Свети
Константин и Елена”
с.Вълчитрън
6.1.6.1 Подготовка на проекта
Проектиране и оценка на
6.1.6.2
съответствието
6.1.6.3 СМР
6.1.6.4 Надзор
6.1.6.5

Техническа помощ по
време на
реализация

350
000,00
10
500,00
10
500,00
392
000,00
3 500,00
17
500,00
350
000,00
10
500,00
10
500,00
392
000,00
3 500,00
17
500,00
350
000,00
10
500,00
10
500,00

Дейност Ремонт и реставрация на храм
6.1.7
”Света
Параскева” с.Згалево
6.1.7.1 Подготовка на проекта
Проектиране и оценка на
6.1.7.2
съответствието

392
000,00
3 500,00
17
500,00
350
000,00
10
500,00

6.1.7.3 СМР
6.1.7.4 Надзор
6.1.7.5

Техническа помощ по
време на
реализация

10
500,00

Група
проект Управление на отпадъците
и7

Проек
т 7.1

Въвеждане на разделно
събиране на отпадъците в
Община Пордим

Изграждане на съоръжения за
Дейност рециклиране,
7.1.1
оползотворяване и
обезвреждане на битови
отпадъци - въвеждане на
разделно събиране на
отпадъците
7.1.1.1 Подготовка на проекта
Проектиране и оценка на
7.1.1.2
съответствието
7.1.1.3 СМР
7.1.1.4 Надзор

Програми на
ЕС за околна
среда/Общинск
и бюджет

524
000,00

419
200,00

104
800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

524
000,00

419
200,00

104
800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

224
000,00

2 000,00
10
000,00
200
000,00
6 000,00

Техническа помощ по
време на
реализация
Оборудване и съоръжения за
Дейност
въвеждане на разделно
7.1.2
събиране на отпадъците на
територията на населените
места в общината
7.1.2.1 Доставка на оборудване
и съоръжения
7.1.1.5

6 000,00

250
000,00

250
000,00

Дейност Оборудване на съоръжения за
7.1.3
компостиране на биологични
отпадъци.
7.1.3.1 Доставка на оборудване
и съоръжения
Група
Меки мерки
проекти
8

Проек
т 8.1

Проек
т 8.2
Проек
т 8.3
Проек
т 8.4

Извършване на междинна и
последваща оценка на
изпълнението на проект в
зона на
въздействие със социален
характер

50
000,00
50
000,00

Програми на
ЕС/Общински
бюджет

Програми на
Програма "Личен асистент" ЕС/Общински
бюджет
Програми на
Програма "Социален
ЕС/Общински
бюджет
асистент"
Курсове за повишаване на
Програми на
квалификацията сред
ЕС/Общински
бюджет
групите в неравностойно
положение на
пазара на труда.

426
000,00

324
000,00

81
000,00

12
000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15
000,00

12 3 000,00
000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80
000,00

64
000,00

16
000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80
000,00

64
000,00

16
000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100
000,00

80
000,00

20
000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Проек
т 8.5

Проек
т 8.6

Проек
т 8.7

Дейност
8.7.1

Популяризиране на
програми за заетост и
наемане на работа на
младежи до 29 години.
Приемане на
преференции за фирми на
територията на
общината, наемащи
работници до 29 години
и живеещи на
територията на община
Пордим.
Откриване
на
нови
транспортни линии с
разписания, подходящи за
работещите от малките
населени
места
от
общината.

Програми на
ЕС/Общински
бюджет

100
000,00

80
000,00

20
000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Програми на
ЕС/Общински
бюджет

30
000,00

24 6 000,00
000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Програми на
ЕС/Общински
бюджет

12
000,00

Анализ на
Общински
транспортните
бюджет
линии и
разписания
Откриване на нови
Дейност
Общински
транспортни линии с
8.7.2
бюджет
разписания, подходящи за
работещите от малките
населени места от
общината.
ЗОНА С ПОТЕНЦИАЛ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО
РАЗВИТИЕ, общо в
т.ч.
Група
Инженерна
проекти
1
инфраструктура

0,00

0,00

12
000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 893
200,00

1 754
480,00

1 271
000,00

0,00

1 090
880,00

0,00

0,00

16 776
840,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 000,00

9 000,00

Проект
1.1

Доизграждане,
реконструкция и
рехабилитация на ВиК
мрежата

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 945
400,00

1 342
480,00

1 013
440,00

0,00

1 090
880,00

0,00

0,00

1 498
600,00

0,00

0,00

Дейност Доизграждане,
1.1.1
реконструкция и
рехабилитация на
водоснабдителната мрежа
1.1.1.1 Подготовка на проекта
Проектиране и оценка на
1.1.1.2 съответствието
1.1.1.3 СМР
1.1.1.4 Надзор
Техническа помощ по
1.1.1.5
време на
реализация
Дейност Доизграждане,
1.1.2
реконструкция и
рехабилитация на
канализационна мрежа
1.1.2.1 Подготовка на проекта
Проектиране и оценка на
1.1.2.2 съответствието
1.1.2.3 СМР
1.1.2.4 Надзор
Техническа помощ по
1.1.2.5
време на
реализация
Група
Подобряване на
проекти
общинската
2
среда на
икономическа

та зона

Проек
т 2.1

Подобряване
инфраструктурата на
общинската среда в
икономическата зона

Реконструкция и
рехабилитация на
Дейност
съществуващи улици,
2.1.1
модернизация на улично
осветление, включително
тротоари, бордюри, джобове
за контейнери за смет и
осигуряване на
достъпна архитектурна среда
2.1.1.1 Подготовка на проекта
Проектиране и оценка на
2.1.1.2
съответствието
2.1.1.3 СМР
2.1.1.4 Надзор
2.1.1.5

Техническа помощ по
време на
реализация

Дейност
Изграждане на кабелни
2.1.2
колектори
Проектиране и оценка на
2.1.2.1 съответствието
2.1.2.2 СМР
2.1.2.3 Надзор

Програми на
ЕС/Общински
бюджет/Част
ни
инвестиции

1 220
000,00

896
000,00

8 000,00
40
000,00
800
000,00
24
000,00
24
000,00
324
000,00
15
000,00
300
000,00
9 000,00

610
000,00

244
000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

366
000,00

0,00

0,00

Проек
т 2.2

Почистване на коритата на
реките и водосбори, попадащи
в икономическата зона

Дейност Почистване на речни корита и
2.2.1
водосбори в икономическата
зона около гр.Пордим
2.2.1.1 Подготовка на проекта
Проектиране и оценка на
2.2.1.2 съответствието
2.2.1.3 СМР
2.2.1.4 Надзор
Техническа помощ по
2.2.1.5
време на
реализация
Дейност Почистване на речни корита и
2.2.2
водосбори в икономическата
зона около селата в общината
2.2.2.1 Подготовка на проекта
Проектиране и оценка на
2.2.2.2 съответствието
2.2.2.3 СМР
2.2.2.4 Надзор
Техническа помощ по
2.2.2.5
време на
реализация

Програми на
ЕС/Общински
бюджет/Средс
тв а от
Републиканския
бюджет,
определени за
защита
населението
от бедствия и
аварии

487
200,00

201
600,00
1 800,00
9 000,00
180
000,00
5 400,00
5 400,00
67
200,00
600,00
3 000,00
60
000,00
1 800,00
1 800,00

194
880,00

97
440,00

0,00

194
880,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Проек
т 2.3

Реконструкция и ремонт на
мостовите съоръжения над
речните корита попадащи в
икономическата зона в
Община Пордим

Програми на
ЕС/Общински
бюджет

Дейност Реконструкция и
2.3.1
ремонт на мостови
конструкции
2.3.1.1 Подготовка на проекта
Проектиране и оценка на
2.3.1.2 съответствието

Възстановяване на диги
Дейност
и изпускателни
2.4.1
съоръжения на язовири,
корекция на
язовирната чаша
2.4.1.1 Подготовка на проекта
Проектиране и оценка на
2.4.1.2 съответствието
2.4.1.3 СМР

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

537
600,00

0,00

896
000,00

0,00

0,00

358
400,00

0,00

0,00

30
000,00
600
000,00
18
000,00

Техническа помощ по
време на
реализация

Възстановяване на диги и
изпускателни
съоръжения на язовири,
корекция на
язовирната чаша,
общинска собственост

134
400,00

6 000,00

2.3.1.4 Надзор

Проек
т 2.4

537
600,00

672
000,00

2.3.1.3 СМР

2.3.1.5

672
000,00

18
000,00

Общински
бюджет/Репуб
л
икански
бюджет

1 792
000,00

1 792
000,00

16
000,00
80
000,00
1 600
000,00

2.4.1.4 Надзор
2.4.1.5

Техническа помощ по
време на
реализация

Проект Изграждане на микро ВЕЦ в
2.5
Община
Пордим

48
000,00
48
000,00

Частни
инвестиции

Дейност Анализ за определняе на
2.5.1
подходящо местоположение на
бъдещият микро ВЕЦ
Дейност
Изграждане на микро ВЕЦ
2.5.2
2.5.2.1 Подготовка на проекта
Проектиране и оценка на
2.5.2.2 съответствието
2.5.2.3 СМР
2.5.2.4 Надзор
2.5.2.5
Група
проект
и3

Проект
3.1

774
200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

774
200,00

0,00

0,00

35
000,00
739
200,00
6 600,00
33
000,00
660
000,00
19
800,00

Техническа помощ по
време на
реализация

19
800,00

Земеделие и
животновъдство

14 660
000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14 660
000,00

0,00

0,00

690
000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

690
000,00

0,00

0,00

Частни
Развитие на земеделското инвестиции
производство

Дейност Създаване на зеленчукови
3.1.1
градини с право на директна
продажба на продукцията.

240
000,00

Дейност Създаване на масиви от трайни
3.1.2
насаждения – овощни дървета
и лозя
Проект
Частни
Развитие на
3.2
инвестиции
животновъдството
Изграждане на
Дейност модерни ферми за
3.2.1
животновъдство и
създаване на малки
преработвателни
предприятия в самото
стопанство.
Дейност
Обособяване на пасища
3.2.2
Проект
3.3

Технологично обновяване на
земеделските стопанства чрез
изграждане на мелиоративно
напояване

Технологично обновяване на
Дейност
земеделските стопанства чрез
3.3.1
изграждане на мелиоративно
напояване
3.3.1.1 Подготовка на проекта
3.3.1.2

Проектиране и оценка на
съответствието

3.3.1.3 СМР
3.3.1.4 Надзор
3.3.1.5

Техническа помощ по
време на
реализация

450
000,00
2 750
000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 750
000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 300
000,00

0,00

0,00

2 300
000,00

450
000,00
Частни
инвестиции

7 300
000,00

2 800
000,00
25
000,00
125
000,00
2 500
000,00
75
000,00
75
000,00

Дейност Техническо обезпечаване на
3.3.2
земеделските
стопанства
3.3.2.1 Оборудване и доставка
на техника
Възстановяване или
Проект
Частни
изграждане на
3.4
инвестиции
преработвателни предприятия
за суровини от селското
стопанство
Дейност Създаване на
3.4.1
преработвателни
предприятия на територията
на общината
3.4.1.1 Подготовка на проекта

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 920
000,00

0,00

0,00

1 272
800,00

400
000,00

254
560,00

0,00

0,00

0,00

0,00

618
240,00

0,00

0,00

500
000,00

400
000,00

100
000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

175
000,00
3 500
000,00
105
000,00

3.4.1.4 Надзор
Техническа помощ по
време на
реализация

105
000,00

Група
проект Управление на отпадъците
и4

Подобряване на управлението
на отпадъци за ресурсно
ефективна и зелена
икономика

0,00

3 920
000,00

35
000,00

3.4.1.3 СМР

Проек
т 4.1

4 500
000,00

3 920
000,00

Проектиране и оценка на
3.4.1.2 съответствието

3.4.1.5

4 500
000,00

Програми на ЕС
за околна
среда/Общинск
И бюджет

Закриване и рекултивиране
Дейност
на Общинското депо в
4.1.1
гр.Пордим и използване на
регионалното депо

400
000,00

Дейност Обезвреждане и премахване на
4.1.2
пестициди с изтекъл срок на
годност

100
000,00

Проек
т 4.2

Изграждане на съоръжения и
инсталации за
оползотворяване на
отделения биогаз от
неопасни битови и зелени
отпадъци

Частни
инвестиции

Дейност Изграждане на съоръжения и
4.2.1
инсталации за
оползотворяване на
отделения биогаз
4.2.1.1 Подготовка на проекта
Проектиране и оценка на
4.2.1.2
съответствието

Проек
т 5.1

0,00

0,00

0,00

618
240,00

0,00

0,00

15
000,00

12 3 000,00
000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15
000,00

12 3 000,00
000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

34
500,00
690
000,00
20
700,00

Техническа помощ по
време на
реализация

20
700,00

Меки мерки

Извършване на междинна и
последваща оценка на
изпълнението на проекти в
икономическата зона

0,00

6 900,00

4.2.1.4 Надзор

Група
проекти
5

0,00

772
800,00

4.2.1.3 СМР

4.2.1.5

154
560,00

772
800,00

Програми на
ЕС/Общински
бюджет

ЗОНА С ПУБЛИЧНИ ФУНКЦИИ С ВИСОКА
ОБЩЕСТВЕНА
ЗНАЧИМОСТ, общо в т.ч.
Група
Инженерна
проекти
1
инфраструктура

Проек
т 1.1

Доизграждане,
реконструкция и
рехабилитация
на ВиК мрежата

Дейност Доизграждане,
1.1.1
реконструкция и
рехабилитация на
водоснабдителната мрежа
1.1.1.1 Подготовка на проекта
Проектиране и оценка на
1.1.1.2
съответствието
1.1.1.3 СМР
1.1.1.4 Надзор
Техническа помощ по
1.1.1.5
време на
реализация
Дейност Доизграждане, реконструкция
и
1.1.2
рехабилитация на
канализационна мрежа
1.1.2.1 Подготовка на проекта
Проектиране и оценка на
1.1.2.2
съответствието
1.1.2.3 СМР
1.1.2.4 Надзор
Техническа помощ по
1.1.2.5
време на
реализация

5 554
800,00

2 998
440,00

690
240,00

0,00

173
160,00

851
520,00

0,00

0,00

841
440,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Група
проекти
2

Проек
т 2.1

Подобряване на
инфраструктурата на
общинската среда в
зоната с публични
функции

Подобряване
инфраструктурата на
общинската среда в
зоната с публични
функции

Програми на
ЕС/Общински
бюджет

Реконструкция и
рехабилитация на
Дейност
съществуващи улици,
2.1.1
включително тротоари,
модернизация на улично
осветление, бордюри, джобове
за контейнери за смет и
осигуряване на
достъпна архитектурна среда
2.1.1.1 Подготовка на проекта
Проектиране и оценка на
2.1.1.2
съответствието

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

851
200,00

680
960,00

170
240,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

197
120,00

49
280,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

38
000,00
760
000,00
22
800,00

Техническа помощ по
време на
реализация

Рехабилитация на
пешеходните зони в зоната с
публични функции

269
520,00

7 600,00

2.1.1.4 Надзор

Проек
т 2.2

1 078
080,00

851
200,00

2.1.1.3 СМР

2.1.1.5

1 347
600,00

22
800,00

Програми на
ЕС/Общински
бюджет

246
400,00

Рехабилитация и нови
Дейност пространствени решения на
2.2.1
пешеходните зони,
включително
достъпна архитектурна среда в
зоната с публични функции
2.2.1.1 Подготовка на проекта
Проектиране и оценка на
2.2.1.2 съответствието

246
400,00

2 200,00
11
000,00

2.2.1.3 СМР

220
000,00
6 600,00

2.2.1.4 Надзор
Техническа помощ по
2.2.1.5
време на
реализация

Проек
т 2.3

Модернизация на
видеонаблюдение на
територията на
централната градска
част и входно-изходните
пътища

Дейност Модернизация на
2.3.1
видеонаблюдението на
територията на централната
градска част и изграждане на
точки за видео-контрол на
трафика на входно-изходните
пътища на гр. Пордим
2.3.1.1 Изготвяне на проект
2.3.1.2 СМР
2.3.1.3 Оборудване и доставка
на техника

6 600,00

Програми на
ЕС/Общински
бюджет

250
000,00

25
000,00

1 000,00
13
000,00
11
000,00

200
000,00

50
000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Група
проект
и3

Проек
т 3.1

Основен ремонт, достъпна
архитектурна среда и мерки
за енергийна ефективност на
сгради с публична функция

Основен ремонт, мерки за
енергийна ефективност и
достъпна архитектурна
среда на сградите общинска
собственост

Дейност Основен ремонт, достъпна
3.1.1
архитектурна среда и
мерки за енергийна
ефективност
3.1.1.1 Подготовка на проекта
Енергийна ефективност 3.1.1.2
обследване и
проектиране
Проектиране и оценка на
3.1.1.3 съответствието
3.1.1.4 СМР
3.1.1.5 Надзор
3.1.1.6
Група
проекти
4

Техническа помощ по
време на
реализация

Културна сфера реконструкция, ремонт и
оборудване

Програми на
ЕС/Общински
бюджет /
Национални
програми за
енергийна
ефективност

858
800,00

429
400,00

171
760,00

0,00

0,00

257
640,00

0,00

0,00

0,00

0,00

858
800,00

429
400,00

171
760,00

0,00

0,00

257
640,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 056
640,00

53
800,00

0,00

0,00

420
720,00

0,00

0,00

841
440,00

0,00

858
800,00
7 600,00
7 600,00
38
000,00
760
000,00
22
800,00
22
800,00
2 372
600,00

Проек
т 4.1

Реконструкция и основен
ремонт на Къща музей
„Негово кралско величество
Карол I”

Дейност Реконструкция и основен
4.1.1
ремонт на Къща музей „Негово
кралско величество Карол I”
4.1.1.1 Подготовка на проекта
Енергийна ефективност 4.1.1.2
обследване и
проектиране
Проектиране и оценка на
4.1.1.3 съответствието
4.1.1.4 СМР
4.1.1.5 Надзор
4.1.1.6

Техническа помощ по
време на
реализация

Дейност Оборудване и обзавеждане на
4.1.2
Къща музей
„Негово кралско величество
Карол I”
4.1.2.1 Доставка на оборудване
и обзавеждане

Програми на
ЕС/Национални
програми за
реконструкция
и
популяризиране
на културни и
исторически
ценности/Външ
ни за ЕС
донорски
програми

1 051
800,00

971
800,00
8 600,00
8 600,00
43
000,00
860
000,00
25
800,00
25
800,00
80
000,00
80
000,00

420
720,00

0,00

0,00

0,00

210
360,00

0,00

0,00

420
720,00

0,00

Проек
т 4.2

Реконструкция и основен
ремонт на Къща музей
"Великий княз Николай
Николаевич"

Дейност Реконструкция и основен
4.2.1
ремонт на Къща музей
"Великий княз Николай
Николаевич"
4.2.1.1 Подготовка на проекта
Енергийна ефективност 4.2.1.2
обследване и
проектиране
Проектиране и оценка на
4.2.1.3 съответствието
4.2.1.4 СМР
4.2.1.5 Надзор
4.2.1.6

Техническа помощ по
време на
реализация

Дейност Оборудване и обзавеждане
4.2.2
на Къща музей "Великий
княз Николай
Николаевич"
4.2.2.1 Доставка на оборудване

Програми на
ЕС/Национални
програми за
реконструкция
и
популяризиране
на културни и
исторически
ценности/Външ
ни за ЕС
донорски
програми

1 051
800,00

971
800,00
8 600,00
8 600,00
43
000,00
860
000,00
25
800,00
25
800,00

80
000,00
80

420
720,00

0,00

0,00

0,00

210
360,00

0,00

0,00

420
720,00

0,00

и обзавеждане

Проек
т 4.3

Въвеждане и използване на
изграждана открита
многофункционална сцена за
публични мероприятия

000,00

Програми на
ЕС/Общински
бюджет

Дейност Използване на изградена
4.3.1
открита многофункционална
сцена
4.3.1.1 Подготовка на проекта
Проектиране и оценка на
4.3.1.2
съответствието
4.3.1.3 СМР
4.3.1.4 Надзор
Техническа помощ по
4.3.1.5
време на
реализация
Дейност Дооборудване за открита
4.3.2
многофункционална
сцена
4.3.2.1 Доставка на оборудване
Група
проекти
5

Проек
т 5.1

Здравна сфера

Програми на
ЕС/Общински
бюджет/Бюдж
ет на МЗ /
Реконструкция и/или
Национални
изграждане на здравен център програми в
в гр.Пордим, обслужващ
сферата на
Община Пордим в условия на здравеопазване
COVID-19
то

215
200,00

53
800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

865
800,00

346
320,00

173
160,00

0,00

173
160,00

173
160,00

0,00

0,00

0,00

0,00

865
800,00

346
320,00

173
160,00

0,00

173
160,00

173
160,00

0,00

0,00

0,00

0,00

269
000,00
100
000,00

10
000,00
10
000,00

Дейност Реконструкция и/или
5.1.1
изграждане на Здравен
център в гр.Пордим
5.1.1.1 Подготовка на проекта
Енергийна ефективност 5.1.1.2
обследване и
проектиране
5.1.1.3 Проектиране и оценка на

745
800,00
6 600,00
6 600,00
33
000,00

съответствието
5.1.1.4 СМР

660
000,00
19
800,00

5.1.1.5 Надзор
Техническа помощ по
време на
реализация
Дейност Оборудване и обзавеждане на
5.1.2
Здравния център
5.1.1.6

19
800,00
120
000,00
120
000,00

5.1.2.1 Оборудване и
обзавеждане
Група
проект
и6

Проек
т 6.1
Проек
т 6.2

Меки мерки

Извършване на междинна и
последваща оценка на
изпълнението на проекта в
зоната с публични функции
Повишаване на
административния
капацитет на
служителите на
Община Пордим

110
000,00

88
000,00

22
000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Програми на
ЕС/Общински
бюджет

15
000,00

12 3 000,00
000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Програми на
ЕС/Общински
бюджет

35
000,00

28 7 000,00
000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Проек
т 6.3

Повишаване на здравната
култура на
населението чрез
здравни беседи

Проек
т 6.4

Организиране на
обучителни курсове по
предприемачество и
бизнес

Програми на
ЕС/Общински
бюджет

25
000,00

20 5 000,00
000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Програми на
ЕС/Общински
бюджет

35
000,00

28 7 000,00
000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ЗОНА ЗА ИНТЕГРИРАН ОБЩИНСКИ ТРАНСПОРТ
И ТУРИЗЪМ

Проект
1

Интегриран общински
транспорт

Общински
бюджет

Дейност Реконструкция на спирките на
1.1
общинския
транспорт в зоните за
въздействие
1.1.1 Подготовка на проекта
Проектиране и оценка на
1.1.2
съответствието
1.1.3 СМР
1.1.4

Дейност Проекти в областта на
туризма, вкл. с хостели в с.
2.1
Згалево и с. Тотлебен
1.1.1 Подготовка на проекта
Проектиране и оценка на
1.1.2
съответствието
1.1.3 СМР

0,00

0,00

32
700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32
700,00

0,00

0,00

32
700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

467
300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32
700,00
300,00
1 500,00
30
000,00
900,00

Надзор

Проект
Общинска програма за
2
развитие на туризма

32
700,00

Общински
бюджет

467
000,00
300
000,00

Дейност Преасфалтиране на
3.1
общинската пътна мрежа

0,00

ОБЩ БЮДЖЕТ ЗА ПРОЕКТИ 89,400, 46,200,
ПИРО - ПОРДИМ 000,00 000.00

19 500
000,00

2,600,000.00

0,00

0,00

39,000,000.00

0,00

Частни инвестиции

Други инвестиционни фондове

Национални програми

Републикански бюджет

Изцяло собствени средства

Проекти по видове зони
за въздействие и дейности

Собствени средства за
съфинансиране

1.1.3
1.1.4

0,00

0,00

0,00

Подготовка на проекта
Проектиране и оценка на
съответствието
СМР
Надзор
Средства от Структурните
фондове на Европейския съюз

1.1.2

0,00

19 500
000,00

Отношение към
подпомаганите операции
на съответна ОП, ако е приложимо
(код на операция)

1.1.1

19 500
000,00

Дарения

Общински
бюджет

Други донори

Надзор

Общо за проекта (в лв)

1.1.4

Проект
Общинска програма за
3
рехабилитация на пътната
инфраструктура

1,600,000.00

Приложение 5. Индикативна финансова таблица към Плана за интегрирано развитие на Община Пордим (2021

200,000.00

1%

ОБЩО в отн. дял (%)

68%

Отн. дял (%)

10,000,000.00

Други източници

27%

ОБЩО в лв.

4,000,000.00

Отн. дял (%)

4%

Средства от ЕС

600,000.00

Отн. дял (%)

Приоритет 1.
Социално
развитие чрез
ЗВ 1 (Територия
за социалножилищно
осигуряване

Републикански
бюджет

2021 - 2027

Отн. дял (%)

Период

Собствени средства Общински бюджет

– 2027 г.)

14,800,000.00

100%

Приоритет 2.
Икономическо
развитие чрез
ЗВ 2 (Територия
за
икономически
дейности)
Приоритет 3.
Обществено
развитие чрез
ЗВ 3 (Територия
за обществено
обслужване и
публичен
сектор)
Приоритет 4.
Общинско
развитие чрез
ЗВ 4 (Територия
за транспортна
свързаност и
туризъм)
ОБЩО

800,000.00

4%

6,000,000.00

27%

15,000,000.00

68%

200,000.00

1%

22,000,000.00

100%

1,000,000.00

3%

9,000,000.00

29%

20,000,000.00

65%

1,000,000.00

3%

31,000,000.00

100%

200,000.00

1%

20,000,000.00

93%

1,200,000.00

6%

200,000.00

1%

21,600,000.00

100%

2,600,000.00

39,000,000.00

46,200,000.00

1,600,000.00

89,400,000.00

Плана за интегрирано развитие на Община Пордим за периода 2021 – 2027 г. е приет с Решение №158 от Протокол
№13/29.10.2020 г. на Общински съвет гр. Пордим.

