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Въведение 
 
Регионалната политика е една от най-динамичните сфери на развитие в България през 
последните няколко години. Тя е насочена към корекция на процесите на развитие на регионите 
на страната, с оглед преодоляване на изоставането в развитието им, решаване на проблеми от 
социално-икономически характер, породени от икономическото им преструктуриране и 
въвеждането на пазарните принципи. Насочена е към усвояване на местния потенциал за 
развитие, към подобряване пазарната устойчивост на местните икономически субекти. 
Специфичният характер на регионалната политика, който я различава от секторните,   
акцентира върху приоритети за интервенция близки или сходни до тези определени от 
общата  политика за развитие, но концентрирани на регионално ниво.  
 
Съгласно Закона за регионалното развитие, обн. ДВ, бр.14 от 20.02.2004г.,“регионалното 
развитие е процес на формиране и осъществяване на политика за постигане на 
балансирано и устойчиво развитие на административно-териториалните единици, 
обединени в райони за планиране на територията на Република България”. 
 
В стратегически план регионалното развитие се стреми към: 

• постигане на балансирано и устойчиво развитие на регионите в България, 
• създаване на  условия за  икономически растеж и високо ниво на заетост на основата 

на потенциала им  за развитие, както и  
• укрепване на икономическото и социалното единство на регионите в процеса на 

европейската интеграция на страната.  
 
Регионалната политика на Община Попово за периода 2007-2013г. следва да бъде 
ориентирана към интегрирано местно развитие, което да допринесе за нарастване на 
привлекателността и качеството на живот в общината, да осигури конкурентна  местна 
икономика основана на знанието, модернизирана и добре функционираща 
инфраструктура, устойчива заетост и качествена жизнена среда. 
 
Законът за регионалното развитие регламентира изграждането на институционалната система 
за планиране, програмиране, управление и изпълнение на мерките за регионално развитие, 
както и създаването на работеща система от взаимно обвързани стратегически планови и 
оперативни документи. Един от тях е Общинският план за развитие. 
 
Общинският план за развитие е средносрочен планов документ изготвян за период от седем 
години, който осигурява развитието на цялата община, а не само на общинския център. 
Обвързването на срока на действие на плана с плановия период на Европейския съюз 
определя и избрания подход – за периода 2007-2013г. Общинският план за развитие отчита 
целите и принципите на кохезионната политика на Европейския съюз. През този период 
страната ни трябва ефективно да прилага политиката за икономическо, социално и 
териториално сближаване като страна-членка на ЕС. 
 
Общинският план за развитие определя целите и приоритетите за развитието на общината, 
както и финансовите ресурси за тяхната реализация. Той се разработва в съответствие с 
предвижданията на Областната стратегия за развитие и плановете за  пространствено 
развитие на региона и територията на общината. 
 
Общинският план за развитие се базира на определена система от принципи, които пряко 
произтичат от възприемането на европейската политика за сближаване през периода 2007-
2013г., на принципите и целите на стратегиите от Лисабон и Гьотеборг, както и заложените в 
Закона за регионалното развитие конкретни принципи, залегнали основата на провеждането на 
държавната политика в областта на регионалното развитие.  
 
Принципите при разработване на Oбщинския план за развитие са: 
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• Партньорство, публичност и прозрачност при осъществяване на планирането, 
програмирането, финансирането, наблюдението и оценката; 

 
• Концентрация на ресурсите за постигане целите на местното развитие; 
 
• Допълване на финансирането от национални публични източници при съвместно 

финансиране с други източници; 
 

• Междуведомствена координация на дейността на компетентните органи в процеса на 
планирането и програмирането, ресурсното осигуряване, реализацията, наблюдението и 
оценката. 

 
• Съгласуваност с другите структуроопределящи политики, инструменти и действия на 

национално и регионално равнище. 
 

Общинският план за развитие е разработен при спазване на утвърдените от Министъра на 
регионалното развитие и благоустройството Методически указания и неговото изготвяне и 
изпълнение се обвързва със спазването на утвърдената нормативна уредба в областта на 
регионалното развитие. В този смисъл той съответства и кореспондира с изискванията за 
обем и съдържание съгласно чл.14 ал.3 от Закона за регионалното развитие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I.1 Оценка на природните потенциали и фактори за развитие, географски дадености, 
геостратегическо положение  
 
I.1.1. Географско разположение, административно-териториална структура 
 
Община Попово е разположена в Североизточната част на Република България. В 
съответствие с административно-териториалното деление на страната, тя попада в   област 
Търговище. Общата  територия  на   общината е  832,9  кв.м., което е 30.7% от територията на 
областта. Граничи  с общините Търговище, Антоново, Стражица, Бяла, Две могили, Опака, Цар 
Калоян, Разград и Лозница.  
 

 
 

 
Едно  от  най-силните конкурентни предимства на oбщината е нейното благоприятно  
географско   разположение    спрямо   международните  инфраструктурни коридори.  Този  
фактор, както досега, така и в перспектива ще оказва положително влияние върху социално-
икономическото развитие. Община Попово се намира  в средата  на триъгълник, затворен  
от  главен  път  Е-85  /Русе-В.Търново/, Е-70 /Шумен-Русе/ и Е-71 /София-В.Търново-
Варна/, които са елементи на Европейската транспортна мрежа. Чрез тях се осигурява 
достъп до ГКПП Русе / 97 км./, а през  него  достъп  до  Северна,  Централна и  Източна Европа 
по р. Дунав, с шосейна пътна и железопътна  връзка. Следователно община Попово се 
намира в непосредствена близост и под въздействието на Общоевропейските 
транспортни коридори No 7 и No 9. В съответствие с проекта за автомагистрала “Хемус” през 
територията на общината ще преминава една от активните комуникационни оси “изток-запад”, 
което ще подобри в още по-голяма степен транспортните и социално-икономическите връзки на 
района. Всичко това е предпоставка за оформянето на Попово като естествен 
комуникационен център в тази част на страната, както и добрите възможности на общината 
за развитие на активни интеграционни взаимоотношения както със съседните, така и с 
Черноморските области. Организирането на очакваната инвестиционна инициатива в 
магистралния коридор и устройването на «контактни зони» за очакваните интензивни 
потоци на стоки и хора е непосредствено предизвикателство за общината.  
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I.1.2. Релеф 
Община Попово е разположена в източната висока и платовидна подобласт на Дунавската 
равнина. На територията й се наблюдават два близки типа релеф - “хълмисти равнини и 
разчленени плата” и “високи хълмове и ридове” (Поповските височини). 
 
Релефният тип “хълмисти равнини” от 200 до 400 м н.в. е от най-разпространеният у нас 
географски ландшафт. Хълмистите равнини и разчленени плата имат заоблен хълмист релеф, 
но на места са дренирани от дълбоки долове и ровини - склоновете, спускащи се към Голяма 
река, Черни Лом, Малки Лом, Калакоч дере и др. 
 
Високохълмистият ридов релеф (Поповските височини) се изразява в заоблени по-високи 
хълмове и ридове, както и стръмни склонове, или пък котловини с надморска височина от 400 
до 600 м. Най-високата точка в района е връх Калакоч - 485 м н.в. в землището на с.Ковачевец. 
Най-ниската точка е на кота 125 м в местността ”Чешма дол”, в землището на с.Манастирица. 
 
Средната надморска височина на територията по данни на ТСБ-Търговище е 280 мнв., 
вертикалното разчленение на релефа – 85 м, а хоризонталното разчленение – 1.2м. 
 
Територията се характеризира със сложни геоложки условия, дължащи се на: 

- разположението на общината в неконтактната зона между 
Мизийската платформа и Предбалкана; 

- наличието на дълбоки разломи; 
- разнообразна геоложка структура; 
- наличие на свлачища, както в населените места /с.Посабина, 

с.Априлово, с. Гагово/, така и в крайселищни територии /с. 
Манастирица , с.Горица  и др./ ; 

- честа смяна на различни инженерно-геоложки типове в 
хоризонтална посока; 

- висока сеизмичност на района. 
Поради    сложните   геоложки     условия    и високата сеизмичност на района, проектирането и    
изграждането  на     сгради   трябва   да  се  реализира при строг контрол за    стриктно спазване   
на   съществуващите изисквания за строителство в земетръсни райони и льосови терени. 

 
I.1.3. Климат 
Климатът е умереноконтинентален. Зимата е студена. Пролетта настъпва рано – около   
средата  на   м. Март,   когато  се  установява   устойчиво задържане на температурата   на   
въздуха  над  5 оС. Поради  сравнително голямата надморска височина  и  близостта  на Стара 
планина, лятото не е толкова горещо. Средната максимална     температура  през м. Юли и м. 
Август е съответно 28.8 и 28.6оС. При  интензивни затопления абсолютните температури 
достигат до 41оС,  които причиняват силно изпарение и изсушаване на почвата. Валежите са 
недостатъчни. Максимумът им е в началото на лятото, което благоприятства за вегитацията на 
растенията. През  месеците юли, август, а понякога и септември се наблюдава засушаване, 
което налага изкуствено напояване на селскостопанските култури. Преобладаващи са 
западните   ветрове, втори по значимост са ветровете с източна компонента – източни и 
югоизточни. 
 
I.1.4. Природни ресурси  
От суровинно-минералните ресурси най-големи са запасите  от креда и глина. Глините   са    
мергилни /находището   се  намира на територията на  гр.Попово/, наносни /района на 
с.Славяново/,   червени глини  /находище  край   с.Водица, като запасите   се   отчитат    като   
неограничени/,  мергели край  с. Светлен,  а хидроложките   и   минно-технически   условия   на 
находището са благоприятни за организиране на открит начин на експлоатация. 
 
Наличните   водни    количества  на  територията на общината са формирани от 
повърхностни и подземни води. Територията    се   отводнява от реките Черни Лом, Малки 



Лом,   Голяма   река   и    техните   притоци.  На територията на общината са установени   
следните   видове   подземни   води:   пукнатинно-пластови,  карстови, грунтови и склонови 
води. 
 
Минерални извори на територията на община Попово 
На територията на община Попово натурална минерална вода се добива от минерален 
водоизточник Сондаж № Р-2 «Водица», находище на минерална вода «Район 
«Североизточна България» - малмоваланжски водоносен хоризонт» с географски координати: 
N 430 20’ 21,2”; E 260 02’ 28,2” в имот 00528 в землището на с. Водица. Натуралната минерална 
вода може да се ползва: 

• за питейно балнеолечение и балнеопрофилактика; 
• за трапезни цели като натурална минерална вода, включително и газирана 

/съгласно Сертификат № 36/ 08.11.2000г. от МЗ/ 
 
С Удостоверение № 50/29.10.2004г. е въведен в експлоатация цех за бутилиране на 
минералната вода “Водица Ботълинг” ООД. 
 
На  територията   на    общината  са разпространени три основни почвени типа: черноземни, 
горски и алувиално-ливадни с техните разновидности. Почвените ресурси са   подходящи    
за   отглеждане  на   зърнено-хлебни, зърнено-фуражни технически култури, зеленчуци, 
лозови и овощни насаждения. 
 
 
I.1.5. Баланс на територията 
 
По отношение на баланса на територията община Попово се отличава с висок дял на 
земеделските територии (71.3% срещу 57.4% за България, 69.0% за Североизточен планов 
район и 66.9% за област Търговище). Делът на населените места и урбанизираните територии 
(3.5%) е по-нисък от средния дял за страната (4.1%), област Търговище (4.2%) и Североизточен 
район (5.4%). По-нисък от средния за страната (33.5%) и от средния за област Търговище 
(25.7%) е делът на горските територии в общината (22.0%), но той е съизмерим с дела на 
горските територии за Североизточен район (22.4%). По-нисък от средния за страната е делът 
на териториите за добив на полезни изкопаеми (1.5% срещу 2.4% за страната). 
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  Източник: НСИ 

Изводи: 

• Благоприятно природогеографско и транспортно-комуникационно 
местоположение на опбщината, разположение в активна комуникационна ос 
“запад-изток” (АМ Хемус) 

• Характерният за района на община Попово хълмист релеф благоприятства 
развитието на пътната мрежа, селищните системи заедно с прилежащите им 
комуникации. 

• Благоприятен климат с положителни средногодишни температури 
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• Значителен дял плодородни почви подходящи    за   отглеждане  на   зърнено-
хлебни, зърнено-фуражни и технически култури, зеленчуци, лозови и овощни 
насаждения. 

• Съхранени природна среда и биологично разнообразие, наличие на минерални 
извори 

• Възможности за използване на природните ресурси за развитие на екологично 
земеделие, преработвателна промишленост, търговия и туризъм 

• Възможности за използване находищата на глина за развитие на керамична 
промишленост  

 
 
 
 

Карта на Община Попово в рамките на Област Търговище 
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I.2. АНАЛИЗ НА ТЕНДЕНЦИИТЕ И ПРОЦЕСИТЕ В ИКОНОМИКАТА НА ОБЩИНАТА 
 
I.2.1. Сравнителен икономически профил на община Попово 
 
 
Община Попово произвежда БВП на глава от населението 2346 лв. и се нарежда на 81-во 
място сред 262 български общини по Индекс на БВП, отразяващ нивото на икономическо 
развитие и достъпа до икономически ресурси. В рамките на област Търговище за 2003г. община 
Попово е 2-ра по ранг на БВП след община Търговище. Сред общините, които граничат с 
община Попово с най-висок БВП е община Разград – 4360 лв. (17-то място по ранг), следват 
община Търговище – 3222 лв. (37-мо място по ранг), община Стражица – 2025 лв. (126-то 
място), община Цар Калоян – 1949 лв. (138-мо място), община Бяла – 1909 лв. (143-то място), 
община Лозница – 1842 лв. (157-мо място), община Две могили – 1740 лв. (177-мо място), 
община Опака – 1706 лв. (186-мо място) и община Антоново – 1441 лв. (228-мо място). По 
стойност на Общинския индекс за човешко развитие (ОИЧР)1 за 2003г. община Попово е на 114-
то място в страната с ОИЧР – 0,765. Сред общините в рамките на област Търговище община 
Попово се нарежда на 2-ро място по стойност на ОИЧР. Сред граничещите с нея общини 
община Попово е на 3-то място след общини Разград и Търговище, които са едновременно и 
областни центрове.  
 
По Индекс на човешко развитие (ИЧР) община Попово се е придвижила от 154-то място сред 
общините в България през 2000г. на 114-то място през 2003г., т.е. в общата класация 
общината се е придвижила с 43 места напред за 3 години. Същевременно ИЧР за 2000г. е 
0.784, а за 2003г. – 0.765. Динамиката на община Попово като цяло е благоприятна, но 
придвижването на общината напред се дължи не толкова на подобряване на нейните 
показатели, колкото на влошаването на показателите на част от останалите общини.  
 
Докато община Попово е подобрила значително позициите си по ОИЧР през 2003г. област 
Търговище се задържа отново на 24-то място и е на дъното на класацията сред 28-те области в 
България. В непосредственото обкръжение на община Попово с влошени позиции в класацията 
на общините е община Антоново, която изпада от 152-ро на 231-во място за 2003г. спрямо 
2000г. Рязката промяна в нивото на преразпределения БВП на човек от населението е довела 
до падането й на твърде по-ниска позиция в листата на общините.  
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
1  Общинският индекс на човешкото развитие (ОИЧР) е комплексен показател за неравенството между 
общините по отношение три фактора – здраве, образование, икономика. За оценка на тези фактори се използват 
статистическите променливи: очаквана продължителност на живота, коефициент на грамотност и 
коефициент на записване, общински брутен вътрешен продукт на човек от населението. 
Индексът на човешкото развитие (ИЧР) е предложен за първи път от ПРООН през 1990г. Той представлява 
алтернативен измерител на развитието в допълнение към икономическите индикатори. За първи път ОИЧР за 
общините в България са публикувани през 2000 година. През 2001 г. е приложена усъвършенствана методика и 
първоначално публикуваните данни са преизчислени в съответствие с нея. Към настоящия момент разполагаме с 
характеристиките на човешкото развитие на общинско ниво според Националния доклад за развитието на човека 
2003 “Селските райони – преодоляване на неравнопоставеното положение”, www.undp.bg. 
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Община Попово и общините от област Търговище, ранжирани по ОИЧР 2003 

Попово 70,9 0,765 138 86,24 0,862 196 0,982 0,902 182 2346 4306 0,628 81 0,765 114 

Търговище 70,9 0,764 141 90,39 0,904 83 0,986 0,931 80 3222 5914 0,681 37 0,792 45 

Омуртаг 72,0 0,783 59 84,51 0,845 229 0,961 0,884 224 2154 3953 0,614 102 0,760 127 

Опака 69,6 0,743 229 85,83 0,858 206 0,966 0,894 200 1706 3131 0,575 186 0,737 220 

Антоново 71,2 0,770 116 84,76 0,848 225 0,958 0,885 221 1441 2645 0,547 228 0,734 231 

Община Попово и заобикалящите я общини, ранжирани по ОИЧР 2003 

Попово 70,9 0,765 138 86,24 0,862 196 0,982 0,902 182 2346 4306 0,628 81 0,765 114 

Разград 69,8 0,747 214 90,69 0,907 75 0,988 0,934 67 4360 8001 0,731 17 0,804 33 

Търговище 70,9 0,764 141 90,39 0,904 83 0,986 0,931 80 3222 5914 0,681 37 0,792 45 

Стражица 70,4 0,756 176 89,27 0,893 107 0,978 0,921 106 2025 3716 0,603 126 0,760 126 

Бяла 70,7 0,762 148 87,60 0,876 159 0,986 0,913 141 1909 3504 0,594 143 0,756 145 

Две могили 69,7 0,745 219 87,38 0,874 165 0,972 0,907 166 1740 3194 0,578 177 0,743 205 

Цар Калоян 69,4 0,740 241 84,64 0,846 226 0,982 0,892 205 1949 3578 0,597 138 0,743 206 

Лозница 68,8 0,729 256 86,74 0,867 182 0,968 0,901 187 1842 3381 0,588 157 0,739 214 

Опака 69,6 0,743 229 85,83 0,858 206 0,966 0,894 200 1706 3131 0,575 186 0,737 220 

Антоново 71,2 0,770 116 84,76 0,848 225 0,958 0,885 221 1441 2645 0,547 228 0,734 231 

Източник: Национален доклад за развитието на човека 2003 на ПРООН “Селските райони – 
преодоляване на неравнопоставеното развитие 
 
Община Попово попада според международните норми в групата на общините със средно 
ниво на човешко развитие.  
 
 
I.2.2. Качествени характеристики на местната икономика, динамика на основни 
икономически показатели 
 
По основание възникване основен брой активни субекти са регистрирани по Търговския закон 
– 2273 броя (23,2% от общия брой за област Търговище). От тях преобладаващ е броят на 
едноличните търговци – 2080 или 91,5% от субектите развиващи стопанска дейност. В 
общината са регистрирани 57 кооперации (32,6% от действащите кооперации в област 
Търговище). Общият брой на регистрираните дружества в община Попово е 2273, както 
следва: СД – 1,9%, ООД – 3,1%, ЕООД – 2,6% и АД – 0,8%. Освен тях в общината действат 2 
фондации, 31 нестопански сдружения и 198 на други основания. /Виж Таблица 1, Приложение 3/ 
 
Според БУЛСТАТ към 31.12.2003г. на територията на община Попово има 2975 регистрирани 
стопански субекти, от които развиващи дейност са 2721 (23,2% от развиващите дейност 
субекти в област Търговище). /Виж Таблица 2, Приложение 3/ 
 
Собствеността на активните субекти е преминала почти изцяло в частния сектор: 95,8% 
(2606 броя) от всички. Държавните субекти са 1,1% - 30 броя , а общинските са 3,1% - 85 броя. 
/Виж Таблица 3, Приложение 3/ 
 
Големият брой регистрирани стопански субекти, съпоставен с данните за отчетите на фирмите 
в ТСБ показва наличие на много реално нефункциониращи структури. Реципрочният показател 
на броя регистрирани стопански субекти на 1000 жители дава представа за това, че 
стопанските субекти на територията на общината са основно малки и средни по големина. 
 



Таблицата по-долу представя нетните приходи от продажби на предприятията. Тенденцията 
е на нарастване за периода 1999-2003г., но то е незадоволително, защото нетните приходи от 
продажби в община Попово са почти три пъти по-ниски от средните стойности за страната. За 
2003г. нетните приходи от продажби на предприятията на жител са 3.62,  като за страната 
този показател е 11.17. 
 

Нетни приходи от продажби на предприятията 
Нетни приходи от продажби на предприятията  Нетни приходи от продажби на предприятията  

хиляди лева  на един жител  
1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 

69,263 84,500 106,828 115,446 125,037 1.75 2.16 2.97 3.25 3.62 
Източник: ТСБ-Търговище 
 
Като средна величина за периода 2000-2003г. нетните приходи от продажби на 
предприятията на жител са 3.28 при средна стойност на показателя за страната за същия 
период 10.06.  
 
За 2003г. предприятията от нефинансовия сектор в община Попово са реализирали печалба 
3918 хил.лв. и загуба 4654 хил.лв. Последващият кратък анализ на водещите отрасли в 
общината е на база показателя “Бруто продукция”, тъй като той най-реално представя 
информация за развитието на съответния отрасъл и е част от регионалния брутен вътрешен 
продукт. /Виж Таблица 4, Приложение 3/. 
 
Водещ отраслов сектор в община Попово е “Преработваща промишленост” – 83 стопански 
единици са произвели продукция в размер на 59621 хил.лв, а приходите от дейността са 72136 
хил.лв. Печалбата в отрасъла е 2442, а загубата е 1238 хил.лв., т.е. финансовият резултат в 
този отрасъл е положителен. Тук са направени 
най-много инвестиции, което предполага по-
добро развитие на този отрасъл в бъдеще като 
размерът на ДМА (дълготрайни материални 
активи) е равен на 22646 хил.лв. или 56.3% от 
активите на цялата икономика в общината. Най-
голям е броят на заетите лица в този отрасъл – 
2348 души. В сравнение с 2002г. бруто 
продукцията в този отасъл бележи увеличение с 
8.8%. 
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Второто място по значимост в общинската 
икономика се заема от отраслов сектор 
“Селско, ловно и горско стопанство”, където 
60 стопански единици са произвели продукция 
16111 хил.лв., а приходите от дейността са 
18563. Отрасълът е от определящо значение и 
поради големия брой наети лица в него – 773 
лица. За съжаление, налице е твърде ниска ефективност, тъй като печалбата в отрасъла е 372 
хил.лв., а загубата – 2260 хил.лв. или финансовият резултат е отрицателен. 48.6% от общата 
загуба за всички стопански единици се причислява на отрасловия сектор “селско, ловно и 
горско стопанство”. В сравнение с 2002г. бруто продукцията бележи намаление с 10.0%. Тези 
резултати показват, че са необходими промени в отрасъла с оглед повишаване на 
ефективността, като това е възможно с увеличаване размера на инвестициите, 
разнообразяване на икономическата активност в селата.  

Основни икономически показатели за община Попово
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Следващият отраслов сектор по значимост е “Търговия, ремонт и техническо 
обслужване на МПС, лични вещи и стоки за дома” с най-голям брой стопански единици – 391 
броя. Тяхната продукция е 5327 хил.лв., а реализираните нетни приходи от продажби – 26290 
хил.лв. Броят на заетите лица е 759 души, което означава, че в на едно предприятие се падат 
средно по 2 заети лица, т.е. това са предимно микро- и малки предприятия, в голяма част от 
които основно са заети техните собственици. Реализираната печалба е 526 хил.лв., а загуба – 
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381 хил.лв. Дълготрайните материални активи са 3422, което е 8.5% от общата стойност на 
ДМА за общината, но за едно предприятие в този отрасъл средната стойност на разходите за 
ДМА е около 8.8 хил.лв. Увеличението на бруто продукцията в сравнение с 2002г. е 3.5%. През 
последните години се забелязва тенденция към намаление на броя на търговските обекти, 
главна причина за което е ограничената покупателна способност на населението. Особено 
неблагоприятен ефект върху дейността  на фирмите в отрасъла оказват силната ограниченост 
на потребителското търсене, наличието на пазара на множество малки фирми с еднакъв 
предмет на дейност, както и нелоялната конкуренция. 
 
На четвърто място по бруто продукция отрасъл е “Транспорт, складиране и съобщения” с 
46 стопански единици и бруто продукция – 2992 хил.лв. По-голямата част от предприятията 
реализират загуба, тъй като тя е в размер 157 хил.лв. при печалба едва 83 хил.лв. 
Увеличението на бруто продукцията в сравнение с 2002г. е 12.3%.  
 
На пето място по бруто продукция е отраслов сектор “Строителство”, в който 9 стопански 
единици реализират бруто продукция – 2755 хил.лв. В сравнение с 2001г. бруто продукцията в 
отрасъла бележи увеличение с 2.4%. 
 
Отраслова специализация на икономиката на община Попово 
 
Според относителния дял на приходите от дейността за 2003г. тежестта на отраслите в 
общинската икономика придобива следния вид /Виж Таблица 5, Приложение 3/: 
 

• Производство на хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия – 30.4%; 
• Търговия; ремонт и техническо обслужване на МПС, лични вещи и стоки за 

дома – 20.5%; 
• Производство на текстил и изделия от текстил – 19.6%; 
• Селско, ловно и горско стопанство – 14.4%; 
• Производство на машини и оборудване – 3.9%; 
• Транспорт, складиране и съобщения – 2.6%; 
• Строителство – 2.3%. 

 
За 2003г. най-голям е делът на заетите лица в отрасъл “Производство на текстил и 
изделия от текстил” – 25.8%, следват отраслите: “Търговия; ремонт и техническо обслужване 
на МПС, лични вещи и стоки за дома” – 17.0%,  “Селско, ловно и горско стопанство” – 15.0%, 
“Производство на хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия” – 8.2%, “Производство на 
машини и оборудване” – 7.0%, “Хуманно здравеопазване и социални дейности, ветеринарно 
лечение” – 5.1%, “Строителство” – 4.4%. 
 
Не е отчетена дейността на предприятията работещи във финансовия сектор и бизнес 
услугите. Наред с това, част от регистрираните малки фирми не упражняват дейност или не 
предоставят информация за статистическа обработка. 
 
 
Рентабилност на продажбите 
За анализ на стопанските единици се използва показателя “оперираща ефективност”, който се 
изчислява като отношение на разликата между нетните приходи от продажби и разходите за 
дейността към нетните приходи от продажби. Колкото по голяма е стойността на показателя, 
толкова по-ефективна е дейността на стопанските единици, аналогично при отрицателни 
стойности се наблюдава неефктивност или загуба от дейността.  
 
За периода 1999-2003г. опериращата ефективност на стопанските единици бележи рязък спад 
през 2003г. – тя е с отрицателна стойност минус 0.02, което означава, че голям брой от 
фирмите са регистрирали загуби. С отрицателна оперираща ефективност са отраслите “Селско 
и горско стопанство”, “Транспорт, складиране и съобщения” и “Строителство”. 
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Коефициент на ефективност на разходите 
1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 

102.69 102.73 102.78 103.08 99.98 
Оперираща ефективност 

1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 
0.02 0.02 2.86 3.05 -0.02 

Източник: ТСБ-Търговище 
 
Инвестиции 
За периода след 2000г. общите разходи за придобиване на дълготрайни материални активи 
(ДМА) в община Попово бележат увеличение и през 2003г. те са 10434 хил.лв. (25.7% от 
общите разходи за придобиване на ДМА за област Търговище). Забелязва се нарастване на 
инвестициите за машини, съоръжения и инструменти от 2194 хил.лв. на 5423 хил.лв., което е 
показател за въвеждане на съвременно оборудване в част от предприятията, но размерът на 
тези инвестиции е недостатъчен за да се постигне цялостно обновяване на производствената 
база, внедряване на модерни технологии и иновации. През изследвания период намаление 
бележат инвестициите за строително-монтажни работи, за 2002г. и 2003г. ТСБ-Търговище не 
разполага с данни за инвестиции за проучвателни и проектантски работи. 
 

Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА), хил.лв. 
 2000г. 2001г. 2002г. 2003г. 

Област Търговище 25363 26032 37742 40568 
Община Попово 4955 5638 9708 10434 
Източник: ТСБ-Търговище 
 

Структура на разходите за ДМА 

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

2000 г.

2001 г.

2002 г.

2003 г.

Земя

Строителни и
монтажни работи

Машини, съоръжения
и инструменти

Проучвателни и
проектантски работи

Други разходи
(включително
геоложки и
хидроложки
проучвания)  

Източник: ТСБ-Търговище 
 
По отраслови сектори през 2003г. най-
голям е рамерът на разходите за ДМА 
в преработващата промишленост – 
3585 хил.лв., следват селското и 
горското стопанство – 2890 хил.лв, 
снабдяване с електрическа и топлинна 
енергия, газообразни горива и вода – 854 
хил.лв, търговия; ремонт и техническо 
обслужване МПС, лични вещи и стоки за 
домакинството – 672 хил.лв. 
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Недостатъчни по размер са 
чуждестранните инвестиции в 
общинската икономика, независимо че 
през 2003г. се увеличава броят на 
фирмите с чуждестранно участие. Те са 
преобладаващо в отраслите “търговия, 
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ремонт и техническо обслужване на МПС, лични вещи и стоки за дома” и “преработваща 
промишленост”. 
 
Обемът на чуждестранните инвестиции може да се оцени като несъответстващ на 
възможностите. Въпреки позитивната динамика през последните няколко години съществуват 
резерви за увеличаване на чуждите инвестиции, което изисква създаване на благоприятни 
местни условия (паралелно с националналните), в т.ч. напр. облекчаване на бюрократичните 
формалности на местно ниво, създаване на благоприятна бизнес среда. 
 
Благоприятстващ фактор за привличане на инвестиции е фактът, че от 2003г. община Попово е 
сред тези общини в страната, в които инвеститорите не плащат корпоративен данък при 
условие, че са регистрирани и осъществяват дейността си на тяхна територия. Преференцията 
важи 5 години след евентуалното отпадане на общината от този списък. 
 
Съществуват перспективи за привличане на инвестиции в хранително-вкусовата 
промишленост, тестилната и швашката промишленост, в развитието на селскостопанско 
машиностроене, в модерна агроиндустрия с производство и преработка на растителна и 
животинска продукция. 
 
Изводи: 
 

• Доминиращ е частният сектор в местната икономика. Трябва да се насочат 
повече инвестиции към производствените отрасли. 

• Недостатъчни и ограничени са преките чуждестранни инвестиции. 
Необходимо е значително подобряване на бизнес средата, инвестиционния 
климат и засилване привлекателността на района за осигуряване на приток на 
инвестиции (местни и чуждестранни) 

• Проучванията показват, че технологичното развитие не отговаря на 
съвременните изисквания. Преобладаващата част от техниката и активите 
са морално остарели и амортизирани. 

• Малка част от оборудването (предимно в някои частни фирми в хранително-
вкусовата промишленост) може да се оцени като сравнително ново, но въпреки 
това е необходима неговата модернизация в съответстие с икономиката на 
знанието 

 
 
 
I.2.3. Малки и средни предприятия 
 
Всепризнат факт в цяла Европа е, че малките и средни предприятия представляват 
жизненоважен източник на икономически растеж за местната икономика и могат да бъдат важен 
фактор за намаляване на безработицата. 
 
Преобладаваща част от предприятията в община Попово (89.1%) са микро с брой на заетите 
под 10 човека – 671 предприятия от общо 753 за 2003г. Само 7 предприятия са с брой на 
заетите между 101 до 250 човека, ТСБ-Търговище не разполага с данни за големи предприятия 
с брой на заетите над 250 човека. В сравнение с 2002г. общият брой стопански единици се е 
увеличил с 3.0% предимно в резултат на нарастване броя на микропредприятията с до 10 
заети. 
 
Община Попово се характеризира със сравнително ниска гъстота на фирми (брой фирми 
на 1000 жители от населението) – 21.7 в сравнение със средната за страната – 30.9 и средната 
гъстота на фирми за Североизточен район – 28.7. Това вероятно се дължи в най-голяма степен 
на недоброто състояние на основната бизнес инфраструктура, неблагоприятните демографски 
тенденции. 
 
 
 



Основни показатели за стопанските единици според броя на заетите в община Попово 
2001г. 2002г. 2003г. 

Стопански 
единици по 
брой заети 

Брой 
единици 

Нетни 
приходи 

от 
продажби 

- (хил. 
лв.) 

МДА - 
(хил. 
лв.) 

Брой 
единици 

Нетни 
приходи 

от 
продажби 

- (хил. 
лв.) 

МДА - 
(хил. 
лв.) 

Брой 
единици 

Нетни 
приходи 

от 
продажби 

- (хил. 
лв.) 

МДА - 
(хил. 
лв.) 

Всички 
единици 735 108123 32000 731 115522 36727 753 125037 40194 

Микро до 10 
заети 659 25353 3584 649 24928 5911 671 26288 7803 

Малки от 11 
до 50 заети 52 27518 4148 57 43752 5246 59 37133 8778 

Средни от 
51 до 100 
заети 

13 20801 5898 14 13172 8485 14 19613 9169 

Междинна 
от 101 до 
250 заети 

8 25346 9158 10 28208 13780 7 33235 11106 

Големи с 
над 250 
заети 

3 9105 9212 - - - - - - 

* - Данните са от фирми с едностранно и двустранно отчитане подали отчет в ТСБ-Търговище. 
Източник: ТСБ-Търговище 
 
Най-голям принос към общата стойност на нетните приходи от продажби за 2003г. имат 
малките предприятия от 11 до 50 заети (37133 хил.лв.), следва междинната група от 101 до 
250 заети (33235 хил.лв.) и микропредприятията с до 10 заети (26208 хил.лв.). 
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Източник: ТСБ-Търговище 
 
Наблюдава се постоянно нарастване на нетните приходи от продажби (от 108123 хил.лв. за 
2001г. до 125037 хил.лв. за 2003г.), както и на дълготрайните материални активи (от 32000 
хил.лв. до 40194 хил.лв. за 2003г.).  Сравнително по-ниската стойност на ДМА за групата на 
микрофирмите, показва, че техните собственици развиват своята предприемаческа дейност 
изключително със собствени средства. 
 

Изводи: 
• Участието на малките и средни предприятия в процеса на развитие на 

частния сектор постоянно нараства. Определено може да се отбележи, че 
бъдещото развитие на общинската икономика е свързано с осигуряване на 
възможности за развитие на конкурентноспособен малък и среден бизнес.  
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• Проблемите са: ниска производителност, малък дял на МСП в 
производствената сфера и специализиране на преобладаващата част от тях в 
обслужване на много малки сегменти от пазара, ограничен достъп до нови 
пазари, недостиг на капитали, труден достъп до външно финансиране за 
стартиране и разширяване на МСП, недостатъчни специфични знания и умения. 

• Недоброто състояние на инфраструктурите, неразвитостта на 
комуникационната инфраструктура и липсата на компютърна техника в 
селата е основна пречка за развитието на малкия бизнес в селския район. 

 
 

I.2.4. Индустрия 
По данни на НСИ в община Попово наетите в индустрията лица през 2003г. са 2750 души от 
общо 6921 наети или 39.7%.  
 

Относителен дял на наетите в индустрията в общия брой наети лица 
 2000г. 2001г. 2002г. 2003г. 

Област 
Търговище 

39,98% 39,76% 39,50% 38,35%

Община Попово 39,50% 39,21% 40,18% 39,73%
Източник: ТСБ-Търговище 
 
В общината са застъпени следните промишлени отрасли: производство на хранителни 
продукти, напитки и тютюневи изделия; производство на текстил и изделия от текстил; 
произвоство на облекло, производство на дървен материал и изделия от него, без мебели; 
металургия и производство на метални изделия, производство на машини и оборудване; 
преработваща промишленост, некласифицирана другъде. /Виж Таблица 7, Приложение 3/ 
 
Водещ отрасъл в индустриалното развитие на община Попово е “Производство на 
хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия”, в който произведената продукция е в 
размер на 27903 хил.лв. за 2003г. и бележи увеличение с 8,5% спрямо предходната година.  
 
Второто място по значимост в общинската икономика се заема от отрасъл “Производство на 
текстил и изделия от текстил; произвоство на облеко”, където произведената продукция е в 
размер на 24785хил.лв. за 2003г. и бележи увеличение с 18,4% спрямо предходната година. 
 
На трето място е отрасъл “Производство на машини и оборудване” – 4469 хил.лв. за 2003г., 
който обаче бележи намаление спрямо предходната година. 
 
Предприятията в сферата на индустрията през последните години работят в условията на 
неблагоприятна стопанска конюнктура. Процесите на приватизация бяха съпроводени с усилия 
за преструктуриране – пазарно, технологично и продуктово. В различните отрасли и 
производства динамиката на тези процеси протичаше с различна интензивност, но като цяло 
може да се заключи, че за преобладаващата част от дружествата вече са създадени условия и 
предпоставки за началото на растеж. Все още не се наблюдава повишаване на 
конкурентоспособността. Забелязва се тенденция на повишаване на ангажиментите към 
качеството на продукцията, продиктувани преди всичко от високите изисквания на Европейския 
пазар. Като цяло инвестициите в общинската икономика са на незадоволително равнище. 
Нерешен проблем от важно значение е технологичното обновяване на предприятията, 
внедряването на иновации, създаването на иновативни продукти, достъпът до информация.  
 
По-долу са представени предприятия, които определят облика на общинската индустрия:  
 
Добиване на растителни масла 
 
Роса АД, гр.Попово - Предприятието е частно акционерно дружество за производство на 
растителни масла. Притежава регистрирана търговска марка. Разполага със собствена 
складова база и собствен жп коловоз. Създава заетост за около 165 души. Материално-
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технологичната база в основната си част е остаряла и амортизирана, особено материално-
технологичната база на рафинерията. Има внедрена система за управление на качеството ISO 
9001:2000.  
 
Производство на хранителни продукти и напитки  
 
“Водица Ботълинг” ООД, с.Водица - Предприятието започва дейността по бутилиране на 
минерална вода от ноември 2004г. Предлага натурална минерална вода в различни 
разфасовки и бутилирани безалкохолни напитки. Осигурява заетост на 26 лица с подходяща 
квалификация. Машините и съоръженията са нови, бутилиращите линии са с висок капацитет.  
 
“Винпром-Попово” АД осъществява производство на вина, ракии и други напитки; 
бутилиране. 

Преработка на пшеница и житни култури, производство на хляб и хлебни изделия 
 
“Кристера”АД, гр.Попово изкупува и съхранява всички видове заърнени култури. Най-
големият лицензиран публичен склад за зърно на територията на област Търговище. Предлага 
торове, препарати за растителна защите, горива и други материали и услуги необходими за 
зърнопроизводството. 
 
“Хлебопроизводство и сладкарство” ЕООД, Попово е общинско дружество. То обслужва с 
хлебни и сладкарски изделия част от населението и обекти на територията на община Попово.  

Преработка на плодове и зеленчуци 
“Златен плод” ЕООД, гр.Попово - Предметът на дейностна дружеството е производство, 
преработка и търговия на селскостопанска продукция. Основните продукти са плодово-
зеленчукови консерви и туршии. Материално-техническата база е остаряла и амортизирана.  
 
Месодобив и месопреработка, търговия с месни продукти 
Братя Томови АД, гр.Попово - Предметът на дейност е свиневъдство, месодобив и 
месопреработка, търговия с месни продукти. Състоянието на материално-техническата база и 
оборудването е средно техническо и технологично ниво.  
 
В областта на месодобива и месопреработката работи също така и дружеството “Тандем-В” 
АД, гр.Попово 
 
Текстилна и шивашка промишленост: 
Родина-Холдинг АД, гр.Попово - Предприятието е специализирано в производството на 
дамска конфекция. Осигурява заетост на около 1300 души. В момента фирмата изнася 100% от 
продукцията си. Партньори на предприятието са водещи фирми от Германия, Канада, САЩ и 
др. Оборудването е съвременно и гарантира високо технологично ниво на производителност и 
качество на продукцията. Хармонизирани са фирмените стандарти за обективен контрол на 
качеството в съответствие с изискванията на ЕС.  
 
Спорт АД, гр.Попово - Предметът на дейност на предприятието е “производство  и тьрговия на 
облекла за спорт и свободно време, транспорт свьрзан с дейността.”  
 
 
“Фрештекс Текстил Финишинг България” ЕООД, гр.Попово 
Предприятието е специализирано в пране и обработка на конфекция и текстил, багрене. Броят 
на заетите е около 60 души. Материално-техническата база е много добра.  
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Производство на машини и оборудване 
Полисеп АД, гр.Попово - Предприятието е специализирано в производство на изделия от ПВХ 
и дърволит и търговия с тея. Основни продукти са: PVC сепаратори за акумулатори; плоскости 
и профили от дърволит и PVC; тръби от PVC – безнапорни. Осигурява заетост на 43 души. 
Материално-техническата база е остаряла и амортизирана. В дружеството е внедрена 
сертифицирана система за управление на качеството ISO 9001:2000.  
 
Чугунена арматура АД- Попово /бивш Възход АД/ - предприятието е специализирано в 
производството на арматура за химическата и хранителна промишленост, енергетиката и 
хидромелиоративни съоръжения. 
 
Електроапаратура ЕООД - с.Ковачевец 
Дружеството е регистрирано с предмет на дейност производство на части за електрокари и 
електротелфери, резервни части за домакински електроуреди, специална продукция. Заетият 
персонал е около 90 души. Материално-техническата база на предприятието е със средно ниво 
на технологично състояние. Функционира система за управление на качеството сертифицирана 
за съответствие с изискванията на ISO 9001:2000 от BVQI.  
 
“Стоманени профили” АД –гр.Попово 
Лицензиран производител на стоманени профили и тръби за промишлени мощности, 
строителна промишленост, машиностроене, електроника, производство на мебели, селско 
стопанство и др. 
 
Агротехремонт 61 АД, гр.Попово е наследник и продължител на бившия Ремонтен завод. 
Създаден през 1961г. той се утвърждава като предприятие обслужващо селското стопанство на 
страната. Фирмата е специализирана в ремонт на дизелови тракторни двигатели и 
производство на резервни части за тях. 
 
“Родна индустрия-91” ЕООД, гр.Попово – предприятието е специализирано в производството 
на строителна керамика. 
 

Дърводобив и дървообработване 
 
 “Форест груп” ЕООД, гр.Попово 
Дружеството е с предмет на дейност дърводобив, преработка и търговия с дървесина. 
 

Строителство 

“Геострой” АД, гр.Попово - От създаването си през 1992г. до момента фирмата е изградила 
множество административни, жилищни, промишлени и линейни обекти на територията на 
гр.Попово, гр.Търговище, гр.Силистра, гр.Дулово, гр.Опака и др. Численият състав е 108 заети. 
Материално-техническата база е остаряла и амортизирана.  
 
Други работещи предприятия в сферата на строителството са “Антола” АД, ЕТ “ЛИМО-Сашо 
Събев, общинското преприятие “БКС” ООД, гр.Попово, “Пътно поддържане – Попово” 
ЕООД. 
 
Изводи: 

• Доминиращо значение има преработващата промишленост. 
• Основни проблеми от гледна точка на съвременното и бъдещото развитие на 

индустриалния сектор в общината са: разкъсването на производствените 
връзки от миналото; загубата на традиционни пазари; високият дял на 
производството на "ишлеме"; остарялото оборудване, свързано с високи 
текущи разходи; несъответствие на квалификацията на местната работна 
сила на изискванията на работодателите. 
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• Почти всички анкетирани предприятия в община Попово посочват като 
проблеми на външната среда лошото състояние на транспортната 
инфраструктура, на довеждащата инфраструктура до предприятията, 
недоброто състояние на водоснабдителната и канализационната мрежа, 
ниската енергийна ефективност, необходимост от изграждане на 
пречиствателна станция, ниското качество на комуникационната 
инфраструктура и липсата на практика на Интернет достъп в селата, 
недостатъчно информация за конкретните параметри на европейските 
стандарти и изисквания.  

• Необходимо е модернизиране на производствената база, внедряване на нови 
технологии и иновации за по-голяма конкурентноспособност и по-добро 
качеството на произвежданите продукти. 

 
 
I.2.5. Финансова и бизнес среда 
Развитието на бизнес услугите е важен фактор за подобряване конкурентноспособността на 
местните предприятия 
 
На територията на община Попово функционират около 8 банкови институции (клонове на ОББ 
АД, Банка ДСК, БПБ АД, ЦКБ АД, Хеброс АД, Популярна Банка АД, България Инвест  АД, SG 
Експресбанк), а също така около 6 застрахователни компании и фирми. 
 
 
Като цяло банковата система все още възприема кредитирането като прекалено рисково 
начинание и запазва високите нива на изискваната възвръщаемост и обезпечението. За 
преодоляването на тези пречки трябва да се работи в следните насоки: 
 

• Засилване и осигуряване на правата на кредитора спрямо длъжника; 
• Подобряване на точността и скоростта на работа на съдебната система по отношение на 

реализирането на вземанията на кредитори. 
 
В общината няма бизнес център, бизнес инкубатор, “гише на предприемача” или други подобни 
структури предоставящи бизнес консултантски услуги. Поради финансов дефицит 
възможностите за развитие на научни и технологични центрове са твърде ограничесни. 
Необходимо е да се насърчават контакти с научните институри и университетите в страната. В 
това отношение могат да се осъществят полезни контакти с определените и признати от 
Европейския съюз няколко центъра: Център за устойчиво развитие и контреол на 
Черноморските системи, Агробиоинститут, Център по компетентност за образование, наука и 
технлогии в 21 век, Център по нанотехнологии, Център по нови и възобновяеми енергийни 
източници. Тези центрове са създадени и се развиват на база приноса им за развитието на 
националния и международния бизнес. 
 
Нови възможности предлагат информационните и комуникационните технологии (ИКТ), които 
имат влияят в голяма степен върху местната икономическа активност. За съжаление, община 
Попово значително изостава по технологичен потенциал за растеж, по подготвеност за 
използване и по използване на ИКТ. Преодоляването на изостаналостта по отношение на 
технологичното развитие, иновациите и информационното общество е от решаващо значение 
за местното социално-икономическо развитие. 
 
 
Изводи: 
Необходимо е да се осигури: 
• Предоставяне на консултантски услуги, свързани с различни аспекти от 

дейността на предприятията като управление на фирмата, изготвяне на бизнес-
планове, управление на качеството и др.; 

• Осигуряване на специализирана помощ в областта на маркетинга и рекламата. 



• Подобряване на достъпа до кредитен ресурс чрез разнообразяване на 
финансовите услуги; 

• Разработване на схеми за финансиране на новосъздадени фирми; 
• Създаване на местен фонд за частично гарантиране на кредитния риск; 
• Изграждане на бизнесцентър/бизнесинкубатор  
• Използване на информационните и комуникационни технологии 
 

 

I.2.6. Процеси и тенденции в развитието на земеделието и горското стопанство 
I.2.6.1. Земеделие 
Община Попово разполага с добри естествени ресурси за развитие на селското стопанство - 
наличие на плодородна земеделска земя, което създава възможности за използване на 
продукция, произведена в общината  като суровина за хранително-вкусовата промишленост.  
 
Естествените ресурси са предпоставка за развитие на зърнопроизводство, лозарство,  
животновъдство. Сериозен проблем за ефективното развитие на селското стопанство е силно 
раздробената и разпокъсана земеделска земя. Оттук произтича първият сериозен проблем за 
решаване –уедряване на земята. Материалната база в селското стопанство е остаряла. 

Машинният парк е амортизиран и недостатъчен. Напоителните системи, които имат 
изключително важно значение за земеделието, са също в недобро състояние. Същевременно 
инвестиционните възможности на създадените земеделски кооперации и сдружения на частни 
земеделски стопани са ограничени. Необходимо е по-активно използване на възможностите, 
които предоставят донорските програми и фондовете на ЕС. 
 
В общината съществува сравнително добре развито 
търсене на селскостопанска продукция. Налице са 
възможности за нарастване на търсенето, като 
предпоставка за това е относително добре 
развитата хранително-вкусова промишленост и 
наличието на производствени мощности в този 
сектор, голяма част от които са ненатоварени. 
Негативен ефект върху развитието на селското 
стопанство имат ниските изкупни цени на 
селскостопанската продукция.  
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Селскостопанският фонд в община Попово по 
данни на Областна дирекция “Земеделие и гори” е в 
размер на 435801дка, т.е. 29.2% от 
селскостопанския фонд на Област Търговище – 
1492900 дка. Той е разпределен както следва:  
 

 Обработваема земя – 319202 дка  
 Мери, пасища, ливади – 70991 дка  
 Пустеещи земи – 39743 дка  
 Трайни насаждения – 5865 дка 

 
Следователно 73.2% от селскостопанския фонд е обработваема земя, 16.3% - мери, пасища и 
ливади. Земята се обработва от 22 земеделски кооперации, обработващи 205671 дка, 15 
търговски дружества – 46955 дка, 29 еднолични търговци – 20030 дка и 4822 физически лица – 
73012 дка. 
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В община Попово има най-много изградени поливни площи от територията на област 
Търговище – 143 462 дка от общо 205 473 дка поливни площи за област Търговище, т.е. 69.8% 
от поливните площи на областта се намират на територията на община Попово. От тях 
ефективно използвани са 79.9% поливни площи. 
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Приоритетно място в растениевъдството 
в община Попово заемат зърнените, 
техническите и фуражните култури, 
следвани от трайните насаждения и 
зеленчуците. 
 
Основните зърнени култури застъпени в 
общината са пшеница, ечемик, слънчоглед, 
царевица. При пшеницата средният добив 
за 2003/2004 стопанска година  е 472кг/дка, 
при 299кг/дка за  предходната година, а при 
ечемика - 458кг/дка, като за предходната 
стопанска година  е 218кг/дка. Забелязва се 
значително повишение на добива, което се 
дължи на благоприятните климатични 
условия, добрата агротехника и навременната сеитба. Зърното се съхранява в  лицензиран 
публичен склад за зърно с капацитет 42 хил.тона – с най-голям капацитет в област Търговище. 
За община Попово засетите площи със слънчоглед за 2004г. са в размер на 71795дка,  при 
среден добив 209кг/дка. За сравнение през 2003г. средният добив е 132кг/дка.  Размерът на 
засетите площи с царевица  през 2004г. е 40480дка, а средния добив е в размер на 625кг/дка, 
при 150кг/дка за стопанската 2002/2003 година. 
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Трайните насаждения са обособени в по-големи масиви и при интензивно отглеждане са 5164 
дка при 14490 дка за област Търговище. Най-голям дял в трайните насаждения се падат на 

ягодите (47%), следват вишните (20%), ябълките 
(12%), сливите (10%), малини (6%). Лозовите 
насаждения са 701 дка. Частни стопани проявяват 
интерес към създаване на вишневи, малинови и 
ягодови насаждения – с цел износ на плода в 
замразено състояние.  

Площи с трайни насаждения в 
община Попово за 2004г.
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Размерът на засетите зеленчукови култури е 3068 
дка. или 40.7% от размера на зеленчуковите култури 
за областта - 7535 дка.  
 
Тютюнопроизводството е слабо застъпено. 
Отглежда се сортът Бърлей. Размерът на засетите 
площи е 35 дка, при среден добив 91 кг/дка.  

 
 

Животновъдството е другият сектор във земеделието при който от 2002 год. се наблюдава 
стабилизиране и растеж както в броя на животните, така и в качествените показатели на 
произведената продукция. Основните насоки на този отрасъл са: разширяване на 
националния генофонд, запазване и възстановяване репродуктивността на животните, като се 
съхраняват ценните генетични качества.  
 
Анализът на данните от Таблица 8 /Приложение 3/ показва увеличаване на броя на говедата с 
22.9% спрямо 2003г. Подобна тенденция се забелязва с броя на овцете (увеличение с 18.6%) и 
козите (увеличение с 4.5). Забелязва се повишен интерес към биволовъдството – двойно 
увеличение на броя на биволите през 2004г., но като цяло биволовъдството е слабо застъпено 
в общината. Все пак този вид животновъдство е с потенциал за развитие поради качествата на 
месото и млякото. При свинете и зайците се забелязва спад в броя им съответно с 9.1% и 
40.7%. Голямо е увеличението на пернатите животни – кокошки (117.7%) и бройлери (169%). 
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Перспективите при отглеждането на пернати животни е свързана най-вече с разкриване на 
ферми за бройлери, както и увеличаването им в личните стопанства. Наблюдава се повишен 
интерес към отглеждането на нетрадиционни за страната птици. На територията на общината 
вече има създадени ферма за отглеждане на щрауси в село Паламарца.  
 
Млечността на животните зависи от генетичния им потенциал и начин на хранене. Добитото 
месо от едрия рогат добитък в общината за 2004г. е 252 тона. Добитото краве мляко е 3427 х.л. 
Средната продуктивност на кравите е 1173л. /Виж Таблици 9 и 10 от Приложение 3/ 
 
На територията на общината са регистрирани около 13742 броя овце. Основна част от тези 
животни се отглеждат в дребни земеделски стопанства и фермери и това е една от причините 
този сектор да не работи с пълния си капацитет. Добитото мляко от овцевъдството е около 3 
х.л. 
 
Козевъдството е отрасъл, който се радва на интерес през последните години от страна на 
производителите. Това се обуславя от по голямата млечност на животните, по-голямата 
плодовитост при женските, непретенциозността на хранене, по добра приспособимост и 
устойчивост на вида към природно – климатичните условия, а така също и търсенето на 
екологични храни на пазара. Добитото месо от дребен рогат добитък в общината е около 28 
тона. 
 
Секторът свиневъдство е представен от 8416 броя свине, като основно са застъпени в 
частния сектор. Добитото месо в кланичните предприятия в общината е около 265 тона. 
Основно отглежданите породи са “Ландрас”, “Голяма бяла” и “Дунавска бяла”.  
 
Във връзка с присъединяването на България към Европейския съюз кланичните предприятия е 
необходимо да отговарят на европейските стандарти за качество и хигиена на обработваната 
продукция. На територията на общината функционират 2 основни кланични предприятия - 
“Тандем-В” и “Братя Томови”.  
 
Друг сектор с експортна насоченост на произведената продукция е сектор птицевъдство. 
Поради тази причина основните насоки на производителите са към увеличаване на продуктите 
получени от сектора – яйца и месо. Регистрирани са 90840 броя кокошки.  
 
Традиционно застъпен сектор в общината е пчеларството. Интересът към пчеларството се 
засилва поради няколко причини: експортната ориентираност на продукцията и валутните 
постъпления от нея, с което се повишават доходите на производителите; бързата 
възвращаемост на вложените средства. Отглежданите пчелни семейства на територията на 
общината са 8070 броя, а произведеният пчелен мед 58.6 тона. 
 
Секторът животновъдство като цяло е успешно застъпен на територията на общината особено 
в селата, където той е основен поминък на населението. Наличието на пасищни площи – 16.3% 
от селскостопанския фонд при 17.8% за област Търговище е добър фуражен резерв и място за 
производство на екологично чиста продукция. 
 
В община Попово регистрираните земеделски структури са 4888 на брой. В сравнение с 
предишните години броят им значително се е увеличил. Основна причина за това е оказваната 
финансова подкрепа на земеделските производители под формата на кредити и субсидии от 
ДФ “Земеделие” и предоставяните от отделните банки земеделски кредити, както и 
възможностите за кандидатстване по програма САПАРД. По мярка 01 “Инвестиции в 
земеделски стопанства” на Програма САПАРД са финансирани 19 броя проекти на 
територията на община Попово с общ размер на инвестицията – 12460461лв.  
 
 
I.2.6.2. Горско стопанство 
Общата площ на горския фонд в община Попово стопанисван от Държавна дивечовъдна 
станция “Черни Лом” възлиза на 28469.2ха., разпределен както следва:  



- държавен горски фонд - 25914.9 ха  
- общински гори -                 1821.5 ха 
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- гори на физически лица -   719.6 ха 
- гори на юридически лица -   13.2 ха 

 
По вид на земите горската площ се разпределя, както 
следва: 

- общо залесена площ  -   27360.9ха 
- голини                        -       463.6ха 
- сечища                        -         30.5ха 
- обработваеми площи  -         11.1ха 
- ливади                        -          5.9ха 
- поляни                        -          96.9ха 
- пътища,просеки и др.  -        398.6ха 
- скали,блата,реки       -         77.0ха 
- горски разсадници    -          24.7ха 
 
По видове гори територията се разпределя така: 

- иглолистни                                                                - 1639.1ха -   5.76% 
- широколистни високостъблени                              - 4250.0ха - 14.93% 
- реконструкция                                                          -  2368.2ха -  8.32% 
- превръщане                                                               -15179.9ха -53.32% 
- нискостъблени                                                          -  3596.0ха -12.63%  
- тополови                                                                    -  327.7ха -   1.15% 
- голи площи                                                                - 1108.3ха -  3.89% 

 
Разпределението на площта по преобладаващи дървесни видове е: 
 
  - бял бор             -      31.6ха  бял бор            

чер бор           
смърч              

ела                   
др. иглолистни 
 дъб                  

цер                  
бук                  
габър              
ясен                   
липа                  
топола              
явор                  
бреза                 
орех                  
к. габър            
акация             
 трепетлика      

  - чер бор            -  1437.8ха  
  - смърч               -        5.3ха  
  - ела                    -        0.3ха  
  - др. иглолистни  -     7.3ха  
  - дъб                   -  4232.4ха  
  - цер                   -  7877.1ха  
  - бук                   -   237.4ха  
  - габър               -  3399.1ха  
  - ясен                    -  140.6ха  
  - липа                   - 1752.7ха  
  - топола               -  327.6ха  
  - явор                   -   18.8ха  
  - бреза                  -   38.3ха  
  - орех                   -  382.6ха  
  - к. габър             - 1708.4ха  
  - акация              - 3586.5ха  
  - трепетлика       -      0.8ха     
 
 
Основните насоки за развитието на горските територии се определят от лесоустройствените 
проекти на лесничействата. Те осигуряват добри предпоставки за стопанисване и ползване на 
горския фонд.  
 
Основните дейности в сферата на горите са: стопанисване и възпроизводство на горите от 
държавния горски фонд; ползвания от горите и земите от държавния горски фонд; опазване и 
охрана на горите и земите в горския фонд; запазване и обогатяване на видовото разнообразие 
на дивеча на територията на станцията; изграждане на ловностопански съоръжения и 
провеждане на необходимите биотехнически мероприятия; възпроизводство, разселване, 
опазване и охрана на дивеча; аклиматизация на дивеча; подобряване на екстериорните и 
трофейни качества на дивеча; ползване на дивеча и дивечовите продукти и провеждане на 
организиран ловен туризъм. 
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Дивечовият състав на територията на общината е особено разнообразен. От едрия дивеч най-
ценен вид е благородният елен, чиито трофейни заложби са известни сред ловците в целия 
свят. Освен благороден елен на територията се срещат сърна, дива свиня, елен-лопатар, 
муфлон. От дребния дивеч се срещат заек, язовец, фазан, яребица. От хищниците се срещат 
вълк, чакал, лисица. Ихтиофауната е представена с шаран, сом, каракуда, щука, кефал, 
червеноперка, толстолоб. 
 
В района на ДДС “Черни Лом” има 41 ловни района на ловни дружинки, които обхващат площ от 
103345 ха. В границите на станцията са обособени 4 ловно-стопански комплекси с обща 
площ 16648.6 ха. ДДС “Черни Лом” развива успешно организиран ловен туризъм. Разполага 
с два ловни дома. От висок клас е базата за ловен туризъм - ловен дом “Еленово”, 
предлагаща 12 леглови места. Ловен дом  “Голямо Градище” предоставя на гостите на 
станцията 6 леглови места, плувен басейн и тенис корт. Добрите трофейни заложби на 
благородния елен, дивечовото разнообразие и природните дадености на Поповския край са 
предпоставка за развитието на ловен туризъм на международно ниво. 

 
За състоянието на земеделието и горите в община Попово като цяло могат да се 
направят следните изводи: 
 

• Съществуват възможности за развитие на биологично земеделие и 
диверсификация на съществуващите култури, внедряване на нови породи в 
животновъдството. 

• Основните проблеми, пред които е изправено селското стопанство в 
общината са разпокъсана собственост, недостатъчни инвестиции в нови 
технологии, недостатъчно интегриране с хранително-вкусовата 
промишленост. 

• В общината съществуват възможности за формиране на мрежи от свързани 
производства, в които водеща роля може да има хранително-вкусовата 
промишленост. В тази мрежа могат да участват селскостопански фирми и 
производители, фирми от хранително-вкусовата промишленост. Формирането 
на такъв клъстер може да се превърне в генератор на икономически растеж в 
общината.  

• Необходимо е създаване на алтернативна заетост в селския район чрез 
стимулиране производството на овощни култури, пчеларство, селски туризъм 
и изграждане на инфраструктура за задържане на населението. 

• Необходимо е провеждане на образователни курсове за запознаване на 
производителите с изискванията на ЕС. 

• Основните проблеми за подобряване на горския сектор са свързани с 
трудности при управлението на горския фонд поради ограничените налични 
ресурси за лесовъдни мероприятия, ниското ниво на защита от пожари и други 
бедствия и лошото състояние на горските пътища. 

• Добрите трофейни заложби на благородния елен, дивечовото разнообразие и 
природните дадености на Поповския край са предпоставка за развитието на 
ловен туризъм на международно ниво. 

 
 
 
I.2.7. Туризъм 
Туризмът е сектор с голямо развитие в икономически, социален, културен и екологичен аспект, 
което допринася за създаването на нови работни места. 
 
Стратегическото положение, благоприятните климатични и географски условия, 
богатството на природното и културното наследство са предпоставки за развитие на 
разнообразни алтернативни форми на туризъм, както и за развитие на доходни 
икономически дейности свързани с туристическия сектор. 



 
Съществуват следните благоприятни факторни условия в община Попово: 
 

• Природни дадености и богато културно-исторически наследство – наличие на 
множество културни и археологически паметници 

• Сравнително благоприятно географско положение – районът може да се разглежда 
като свързващо териториално звено между известните Великотърновски и Габровски 
туристически район (Централен Балкан) и Черноморската туристическа зона 

• Развиваща се специализирана туристическа инфраструктура - На територията на 
Община Попово функционират 4 хотела с общо 210 места за гости, както и 3 луксозни 
ловни хижи собственост на Държавно лесничейство Черни Лом, разполагащи с общо 47 
места 

• Благоприятни условия и потенциал за развитие на екологичен, културен, селски, 
ловен туризъм 

• По Програма ФАР ИСС 0202.02 “Развитие на българския екотуризъм” през 2005г. се 
реализира проект “На границата между Предбалкана и Дунавската равнина – 
равнините на приключенията” 

• Община Попово е разположена в близост до райони с богати туристически 
атракции, които могат да допълнят нейното собствено предлагане и създават 
възможности за развитие на регионални туристически продукти, особено по отношение 
на културния и познавателния туризъм (по-специално регионите Велико Търново, 
Разград, Русе, Шумен). 
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На настоящия етап търсенето на туристически услуги в общината не е достатъчно, но 
благоприятното географско положение и 
близостта до Черноморските курорти може да 
се превърне във фактор за развитие на 
съпътстващ туризъм, да стимулира търсенето 
на туристически услуги. В голямото си 
болшинство туристите, посещаващи Община 
Попово са български граждани. Сред 
чуждестранните гости преобладават 
гражданите на Русия, Турция, Сърбия, Испания, 
Франция и Германия. 
 
 
 
 
 
 

Средства за подслон, реализирани нощувки, пренощували лица, приходи от туризъм 

Година 
Средства 

за 
подслон - 

(бр.) 

Брой 
легла 
- (бр.) 

Приходи 
от 

нощувки 
- (лв.) 

Реализирани 
нощувки - 

(бр.) 
Пренощували 
лица - (бр.) 

Средна 
продължител

ност на 
престоя - 

(дни) 

Заетост на 
легловата 
база - (%) 

2000 г. 1 26 13723 1000 732 1.4 10.5 
2001 г. 1 48 29887 2704 1898 1.4 15.4 
2002 г. 1 48 31076 3309 2746 1.2 5.3 
2003 г. 1 48 36095 3996 1392 2.9 4.4 
Забележка: Наблюдават се средства за послон с над 20 легла. 
Източник: ТСБ-Търговище 
 
За периода 2000-2003г. се наблюдава увеличение на реализираните нощувки с 2996 бр. , а 
средната продължителност на престоя през 2003г. е 2.9 дни.  
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Община Попово 1996 г. 1997 г. 1998 г. 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 
Музеи  1 1 1 1 1 1 1 
Експонати 21147 21302 22085 22712 22927 x 23264 
Посещения  6000 5000 4000 4000 2000 x 2000 
Източник: ТСБ-Търговище 
Забележка: За 2001г. и 2003г. ТСБ-Търговище не разполага с данни. 
 
Понастоящем силно ограничена е маркетинговата, рекламната и информационната дейност. 
Прес 2005г. в процес на изграждане е единственият за момента посетителски интерпретативен 
център (ТИЦ) в гр.Попово. Рекламните и информационни материали са крайно ограничени. 
Незадоволително е представянето на общината като цяло, на местата за настаняване, на 
природното и културното наследство както в интернет, така и в различни, ползвани от 
потенциални инвеститори или потребители бази данни. Информационно осигуряване на 
местната туристическа политика практически липсва (пазарни проучвания, наблюдения на 
туристическото търсене, инвентаризации на атракциите и съоръженията и др.). Изброените 
проблеми са пряк резултат от практическата липса на институционалната структура, 
необходима за управлението на туризма на равнище дестинация в условията на пазарна 
икономика. 
 
Изводи 
Анализът на възможностите за туристическо развитие на община Попово дават основание за 
следните изводи: 
 

 В настоящия момент се отчита малък брой на гостите-туристите в общината, 
ниска е заетостта на базата за настаняване и продължителността на престоя. 

 Туристическата инфраструктура e недостатъчно развита и недобре поддържана  
 Незадоволително на настоящия етап е качеството на туристическия продукт, 
както и нивото  на обслужване. 

 Слаба е популярността на района, недостатъчна е рекламата, няма цялостен 
завършен туристически продукт 

 Недостатъчни са средствата за опазване и поддържане паметниците на 
културата, за съхраняване и опазване на природното наследство. 

 Общината разполага с богат и разнообразен потенциал за туристическо 
развитие, който все още не се оползотворява и не се използва ефективно - 
антропогенни ресурси, свързани с културно-историческото наследство, 
фолклора, обичаите, традициите, които могат успешно да се съчетаят с 
природнтеи ресурси за разнообразяване на предлагането. 

 Туризмът следва да се превърне в “катализатор” за основни икономически 
дейности (селско стопанство, хранително-вкусова промишленост, транспортни 
услуги, строителство и др.), във възможност за диверсификация на 
икономическата база. 

 
 
I.3. Общински бюджет 
I.3.1. Мястото на община Попово сред общините в страната по интегрална оценка на 
финансовото състояние за 2003 г. 

 
За оценка на финансовото състояние на общините в страната се използват следните 
показатели: 
 

• Всичко приходи на 1 жител, спрямо средното за страната; 
• Данъчни приходи на 1 жител; 
• Относителен дял на местните приходи; 
• Всичко разходи на 1 жител. 

 



Тези показатели участват в конструирането на интегрална оценка. Методиката за нейното 
формиране е сравнително проста. Най-добрите стойности по отделните показатели се приемат 
за 100. Значенията на останалите общини се изчисляват като процент от равнището на 
стойността на най-добрата община. Интегралната оценка е средна аритметична от 4-те 
показателя. 
 
На следващата графика е представена интегралната оценка на община Попово, сравнена с 
най-високата, средната и най-ниската за страната за 2003г.  
 

Интегрална оценка
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Интегрална оценка на община Попово 
 

Показатели 
Средно за 
страната 
лв / жит. 

 

Община 
Попово 
лв / жит. 

 

Първа община 
/Приморско/ 
лв / жит. 

 

Последна 
община 
/Садово/ 
лв / жит. 

 

Максималн
а стойност за 
страната 
лв / жит. 

Всичко приходи на 1 
жител, спрямо 
средното за страната 

261,63 208 1268 151 1268

Данъчни приходи на 1 
жител 100,9 71 1008 56 1008

Относителен дял на 
местните приходи 0,64 0,51 3,88 0,6 5,21

Всичко разходи на 1 
жител 261,63 208 1268 151 1268

Интегрирана оценка 15,87 12,4 93,63 10,2 100

 
Както се вижда, общото финансово състояние на общината за 2003г. е под средното за 
страната. Сравнението на общината по интегрални оценки показва, че финансовото й 
състояние е 13% от това на най-добрата община в страната (Приморско) и 122% от 
последната община (Садово).  
 
I.3.2. Сравнителен анализ на бюджетните приходи на община Попово 

 
Всичко приходи 
Приходите на бюджета на община Попово се осигуряват посредством субсидия от 
Републиканския бюджет, собствени данъчни и не данъчни приходи, трансфери от /за бюджетни/ 
извънбюджетни сметки и финансиране на дефицита /излишъка.                                                               
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Всичко приходи (лв.) 

                                                                                                                                                                            

  1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Общо приходи 6266021 7195013 8309913 7799343 9615154 8119334 8648411

Субсидия от РБ 3489113 4745062 5783671 4687999 6419117 4176968 3404350
Собствени приходи 2741956 2340247 2097011 2358086 2522407 3585446 4119897

Като собствени приходи за 2003 г. и 2004 г. са посочени преотстъпените данъци по ЗОДФЛ за 
постигане на съпоставимост с предходните години. Именно техния дял е най висок в обема на 
собствените приходи. Приходите от местни данъци се състоят предимно от приходи от данък 
върху недвижимите имоти, данък върху превозните средства и данък при придобиване на 
имущество по дарения и възмезден начин. 
  
Постъпленията от неданъчни 
приходи са главно от такса за 
битови отпадъци, такси за 
ползване на детски градини, за 
ползване на домашен социален 
патронаж и социални услуги, 
такси за ползване на пазари, 
тържища и панаири, такси за 
технически услуги, такси за 
административни услуги, такси 
за гробищни места, приходи и от 
наеми на имущество, приходи от 
наеми на земя и др. 

ВСИЧКО ПРИХОДИ ПО ГОДИНИ
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Влошеното финансово-икономическо състояние на фирмите, а също така и незадоволителната 
данъчна и платежна дисциплина се отразяват отрицателно върху ритмичността на бюджетните 
постъпления. 

 
Структура на бюджетните разходи 
Данните за структурата на разходите на община Попово по функции са представени в 
таблицата “Структура на разходите по функции”.     
 

Структура на разходите по  функции (в лв.) 

  1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Образ. и култура 2265740 2653966 3106154 3105656 3645244 3944526 4434795

Здравеопазване 1525796 1758095 1268978 918940 942197 1081014 64176

Соц. подпомгане 675231 931512 1611402 1577170 2119929 398416 613764

Управление 781709 783682 1021103 1026713 1047329 1171831 1468631

Капиталови разходи 340566 568974 658800 536833 518120 726451 736661
         

СТРУКТУРА НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ
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Данните показват, че 
единствено разходите за 
образование запазват 
относителния си прираст 
през периода. Най-
съществени промени се 
наблюдават в капиталните 
вложения и социално 
подпомагане. Забелязва се 
тенденция на увеличаване 

 



 28

разходите за административно управление и на относително постоянни разходи за 
здравеопазване, като през 2004 г. разходите за здравеопазване намаляват значитело поради 
преминаването на “МБАЛ-Попово” ЕООД на централно финансиране. 

 
Изводи: 

 
• Разглежданият период не се характеризира с големи структурни промени в 

бюджета на община Попово. Забелязва се намаляне на държавните субсидии и 
увеличаване на дела на местните приходи. Това се дължи на постепенното 
въвеждане от 2003 г. на принципите на финансова децентрализация в 
местното самоуправление.  

• Предоставя се правото на общината сама да администрира предоставяните 
услуги и да определя размера на местните такси.  

• С въвеждането на финансовата децентрализация дейностите са разделени на 
“делегирани от държавата” и “местни” дейности. Разходите за делегираните 
дейности се определят със стандарти от МФ, но тези дейности могат да 
бъдат дофинансирани с местни приходи.  

• Тенденцията е към повишаване финансовата автономност на общината. 
 
 
 
I.4. Анализ на тенденциите и процесите в социалната сфера 
I.4.1. Население 
Броят на населението се определя до голяма степен както от естественото демографско 
възпроизводство, от урбанизационните и административно-териториални промени, така и от 
темповете на социално-икономическото развитие в конкретната територия. Демографските 
фактори, влияещи върху темповете на намаление на населението са свързани с естественото 
възпроизводство, интензивността и направлението на миграционните процеси. 
 
Брой на населението 
 
Демографските процеси в община Попово, както и в област Търговище, а също така и в 
Североизточен планов район, са с неблагоприятни тенденции. Към 31.12.2003 г. постоянното 
население на общината е 34 688  души. От  тях 17 081 души /49.3% / живеят в общинския 
център - гр.Попово и 17 587 души  /50.7% / в селата. Средната гъстота на населението е 41.6 
човека/м2, като за сравнение средната гъстота за страната е 70.3, за Североизточен район – 
64.4 и за област Търговище – 54.0 човека/м2. По брой на населението община Попово заема 
43-то място сред общините в България. 
 
49.3% от населението живее в общинския център град Попово, а 50,7% - в селата. 
Следователно по наличие, размер и относителен дял на градското население, както и по 
гъстота на населението, общината може да се окачестви като "селска”. За периода 1997-
2003г. се отчита спад както в броя на населението, така по отношение на неговата средна 
гъстота. 

Население по пол и структура към 31 декември  в община Попово 
Мъже Жени 

Година Общо Градско Селско 
Брой % Брой % 

1997 г. 40167 19251 20916 19543 48.7 20624 51.3 
1998 г. 39688 19135 20553 19311 48.7 20377 51.3 
1999 г. 39313 18802 20511 19113 48.6 20200 51.4 
2000 г. 38784 18663 20121 18834 48.6 19950 51.4 
2001 г. 35687 17791 17896 17341 48.6 18346 51.4 
2002 г. 35240 17466 17774 17132 48.6 18108 51.4 
2003 г. 34668 17081 17587 16825 48.5 17843 51.5 

   



 
Спрямо 1997г. общото население на община 
Попово е намаляло с 5499 души или с 13.7%, 
като с 2170 души (11.3%) е намаляло градското 
население и с 3329 души (15.9%) е намаляло 
селското население. Средният размер на селата 
в общината към 31.12.2003г. е 517 души средно в 
едно село.  
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Население по структура в община Попово

Градско население Селско население

 
Най-голямото село както за община Попово, 
така и за област Търговище е с.Кардам. В него 
живеят 1600 души спрямо последното 
преброяване през 2001г. В общината има две 
села, които в края на 1992г. са имали население 
над 500 души, а към 1.03.2001г. (последното 
преброяване на населението) са загубили над 

20.0% от населението си. Те са Захари Стояново (31.0%) и Славяново (20.6%). 
 
Структурата по пол на населението се характеризира с превес на жените на мъжете. 51.5% 
от населението са жени, 48,5% са мъжете, т.е. на всеки 100 мъже се падат 106 жени (в ЕС – 
105), като в национален и регионален план съотношенията са същите. 
 
Неблагоприятните тенденции в равнищата на раждаемостта и смъртността довеждат до рязко 
спадане на естествения прираст на населението. През периода 1997г.-2003г. естественият 
прираст е отрицателен. През 2003 г. абсолютният брой на естествения прираст е минус 430 
души. Стойността на коефициента на естествения прираст (разлика между ражданията и 
умиранията на 1000 души от средногодишния брой на населението) е минус 12.3. 
Механичният прираст също е отрицателен минус 142. 
 
Показатели 1997г. 1998г. 1999г. 2000г. 2001г. 2002г. 2003г. 
Брачност 2.8 2.5 2.8 2.8 2.5 2.1 2.3 
Раждаемост 6.6 7.4 7.4 8.0 7.6 8.6 7.5 
Смъртност 19.9 17.8 17.7 18.0 18.9 16.9 19.8 
Детска смъртност 22.5 10.1 17.1 19.1 17.7 9.8 22.8 
Естествен прираст -13.3 -10.4 -10.2 -10.0 -11.3 -8.3 -12.3 

Източник: ТСБ-Търговище 
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    Източник: ТСБ-Търговище 
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Вътрешна миграция на населението в община Попово                                                                           (Брой) 
Изселени Заселени Механичен прираст 

Година 
Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени 

1997 г. 1477 669 808 1658 762 896 181 93 88 
1998 г. 1327 608 719 1263 603 660 -64 -5 -59 
1999 г. 1382 655 727 1409 655 754 27 0 27 
2000 г. 1213 603 610 1074 510 564 -139 -93 -46 
2001 г. 1380 633 747 1332 608 724 -48 -25 -23 
2002 г. 865 371 494 608 269 339 -257 -102 -155 
2003 г. 863 381 482 721 317 404 -142 -64 -78 
Източник: ТСБ-Търговище 

 
Население в под трудоспособна, в трудоспособна и над трудоспособна възраст 
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Върху обхвата на населението в 
трудоспособна възраст влияние оказва както 
естественият процес на развитие на 
населението, така и направените 
законодателни промени в определянето на 
възрастовите граници на населението при 

пенсиониране2. 
     

Разпределението на населението по 
основни възрастови групи: под 
трудоспособна, в трудоспособна и над 
трудоспособна възраст през 2003г. е 
съответно 5501 (15.9%), 19539 (56.4%) и 9628 
(27.8%).  За област Търговище процентното 
съотношение е съответно: 
17.8%:58.8%:23.3%. Ако направим съпоставка 
с населението в трудоспособна възраст в страната, към края на 2003 г. то е 60.8 % от цялото 
население. Делът на населението в трудоспособна възраст относително се запазва през 
периода 2001-2003г., преодоляно е значителното намаление от 2000г.-2001г. Населението над 
трудоспособна възраст през 2003 г. е 9628 души. За една година то е намаляло с близо 385 
души. Това се дължи не само на естественото движение на населението (смъртността), но и на 
изключването от тази категория на част от населението поради промяната във възрастовата 
граница за пенсиониране и отнасянето на тази част към трудоспособното население.  

Население по възраст в община Попово 
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Коефициент на възрастова зависимост 
Негативното изменение на възрастовата структура води до икономическото натоварване на 
населението от възрастовата група 15-64г. За периода 2000-2003г. като средна величина 
коефициентът на зависимост на възрастното население3 32.7 е по-висок от средния за страната 
- 24.6 и средния за област Търговище – 27.5. Високата стойност на този коефициент показва, че 
разходите за издръжка на старите хора за здравни и социални услуги са твърде големи. 

                                                           
2 При изчисляване на населението в трудоспособна възраст за 2003 г. са включени мъжете на възраст 16 – 61 години 
(до навършване на 62 години) и жените на възраст 16 – 56 години (до навършване на 57 години). 
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3 Коефициентът на възрастова зависимост се изчислява като брой население в “зависимите възрасти” (под 15 и на 
65 и повече години) на 100 души от населението в “независимите възрасти” (от 15 до 64 години). 



 
Население по етнически групи в община Попово според преброяването през 2001г. 
 

Население  по етнически групи в община Попово
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В етническия състав на населението 71.3% заема българската етническа група, на второ място 
е турската етническа група – 21.8%, а трета 
по численост е ромската етническа група – 
5.0% от населението, а 1.8% са групите на 
“друга етническа група”, “не се самоопределя” 
и “непоказано”.  
Община Попово като цяло има дял на 
малцинствата 27.0%, който е по-висок от 
средния за страната (16.1%), от средния за 
Североизточен район (22.5%), но по-нисък от 
средния за област Търговище (43.9%). 
 
В община Попово всички етнически групи 
съжителстват в атмосфера на толерантност и 
взаимно зачитане, не се наблюдават 
конфликти на етническа основа. Доколкото 
има проблеми, те са икономически – безработица и бедност в най-голяма степен сред ромското 
малцинство. 
 
 
Оценка на образоваността на населението може да се направи чрез структурата на 

ие. По данни от Преброяване 2001 към 
1.03.2001г. делът на завършилите висше 
образование и колеж (полувисше 
образование) за страната е 13.2%, за 
община Попово той е по-нисък - 8.1%, но е 
съизмерим с дела за област Търговище – 
8.4% . Делът на населението със средно и 
по-високо образование в община Попово е 
38.5%, за страната е 48.9%, а за област 
Търговище – 37.1%. По отношение на дела 
на неграмотното население и населението 
под основно образование за община 
Попово той е 21.5%, за страната – 19.0%, а 
за област Търговище – 24.3%. Делът лица 
с под средно образование е 0.61% от 
населението на общината, докато за 

страната той е 0.51%. Следователно образователната структура на населението на общината 
показва по-нисък дял на лицата с висше, полувисше образование и средно образование и по-
висок дял на лицата с под средно образование в сравнение с показателите за страната. 
Образователното равнище на селското население е по-ниско от това на градското. По тази 
причина общини с висок дял на селско население (50.7% е селското население на община 
Попово) имат и по-голям дял на по-нискообразованите групи. 
 

населението по степени на завършено образован  

 

Изводи: 

ктурните изменения на населението в община Попово и протичащите 

.

• ографските процеси може да се осъществи 
ко

 

Население по степен на образование към 01.03.2001г.
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• Стру
социално-икономически процеси очертават тенденция на неблагоприятно 
демографско развитие - броят на населението намалява  Естественият 
прираст е отрицателен. 
Влиянието върху дем
изключително чрез свени мерки за създаване на по-добра жизнена среда във 
всичките й измерения. 
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4.2. Благосъстояние на населението 

редната годишна работна заплата в община Попово за периода 2001-2003г. е по-ниска от 

ствения сектор за 2003 г. e 3032 лв., а в 

 средната работна заплата в 

д заетите в отрасъл “Финансово посредничество” – 4987лв. с най- висока 

4.3. Заетост и безработица 

ав на заетостта показва дял на заетите в индустриалния сектор 39.7% при 

 от текстил”, 

4.3.2. Безработица 

ържа високо равнище на безработица, въпреки че през последните 

04г. за община Попово изчислено на база 
кономически активно население по официални данни на Агенция по заетостта възлиза на 

21.59% при равнище на безработица за област Търговище - 25.41%. Показателят продължава 

 
I.
 
С
средната за страната и за Североизточен планов район. За 2003г. тя 2533лв., а за страната 
съответно 3280лв., за Североизточен район – 3016лв. и за област Търговище – 2650лв. В 
сравнение с 2001г. увеличението на работната заплата в общината е с 333лв., а в страната 
увеличението на средната работна заплата е с 400лв. 
 
редната работна заплата на заетия персонал в общеС

частния – 2254лв. За предходната година (2002г.) този показател е съответно в обществения 
сектор е 2864лв., а в частния – 2215лв. Повишението на средната годишна работна заплата в 
обществения сектор е с 5.9%, а в частния с 1.8%. В случая се наблюдава аномалията 
заплатата в държавния сектор да надвишава тази в реалния със средно около 35 на сто (за 
двете години). Все още съществува “плахост” в малкия и среден бизнес по отношение на 
разкриването на нови работни места и повишаване на заплащането. Налице са все още 
процеси на сенчеста икономика и неофициално трудонаемане, което затруднява анализа и 
точното поставяне на диагноза. /Виж Таблица 11, Приложение 3/ 
 
о отрасли през изследвания период 2001-2003г. наи-висока еП

отрасъл “Финансово посредничество” – 4753лв., следват отраслите “Държавно управление и 
отбрана; задължително обществено осигуряване” – 3470лв., “Образование” – 3313лв., 
“Транспорт, складиране и съобщения” – 3135 лв., “Хуманно здравеопазване и социални 
дейности” – 2619лв. 
 

 частния сектор слеВ
средна работна заплата са работещите в отрасъл “Преработваща промишленост” - 2478лв. и в 
отрасъл Селско, ловно и горско стопанство – 2400лв., а  с най-ниска  /1247лв. /   са  в  отрасъл  
“Хотели и ресторанти” и отрасъл “Търговия, ремонт и техническо обслужване на автомобили и 
мотоциклети, на лични вещи и стоки за домакинството”.  
 
 
I.
I.4.3.1. Заетост 
Секторният съст
75.6% за България, в аграрния сектор – 28.1% при 17.2% за страната. Тези величини са средни 
за периода 2000-2003г. Нисък е делът на заетите в услугите и най-вече в бизнес и финансовите 
услуги. За периода 2000-2003г. относителният дял на наетите в индустрията в общия брой 
заети лица е сравнително постоянен 39.5% за 2000г. и съответно  39.7% за 2004г. 
 
о отрасли 25.8% заети лица се падат на “Производство на текстил и изделияП

17.0% на отрасъл “Търговия; ремонт и техническо обслужване на МПС, лични вещи и стоки за 
дома”,  15.1% на отрасъл “Селско, ловно и горско стопанство”, 8.2% на “Производство на 
хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия”, 7.0% на “Производство на машини и 
оборудване”.  /Виж Таблица 12, Приложение 3/. 
 
 
I.
 
бщина Попово поддО

години се забелязва тенденция на намаление. 
 
авнището на безработица към 31.12.20Р

и
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 да е с почти два пъти по-голяма стойност от средната за страната. В края на разглеждания 
период нивото на безработица за страната е 12.16%.  Регистрираните безработни лица към 
31.12.2004 г. активно търсещи работа чрез БТ са 3645. 

 
Динамика на регистрираните безработни лица  

Към края на: 1997 г. 1998г. 1999г. 2000г. 2001г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 
Януари 3222 3810 3665 4885 5444 5172 4688 4559 
Фев  руари 3267 3902 3707 5119 5457 4971 4677 4467 
Март 3635 3756 3678 5432 5410 4829 4650 4314 
Април 3797 3311 3622 5156 5366 4792 4537 4279 
Май 4109 3079 3475 5376 5216 4678 4369 4117 
Юни 3865 2963 3374 5079 5112 4221 4305 3995 
Юли 3755 2823 3465 5161 4985 4481 4131 3976 
Август 3638 2733 3693 5295 4984 4503 4105 3950 
Септември 3549 2736 3810 5246 4861 4500 4031 3832 
Октомври 3400 2796 3893 5342 4853 4421 4013 3851 
Ноември 3369 3133 4221 5414 4987 4253 4057 3604 
Декември 3677 3397 4456 5417 4976 4268 4278 3645 
Източник: Дирекция “Бюро уда ово 

 ръст на разглежданата величина лж но епе
ка, която не успява да преодолее стагнационната 

ситуация, в която се намира и по този начин да съдейства за увеличение на заетостта в 

” и последващо включване в програма “От социални помощи към 

- 
- 
 

рукту .2004 г. 
гистр тносителният им дял в групата на 

езработните е 52.24%. По-подробното изследване на структурата на женската безработица 
аните жени са без 

 по тр ”-Поп
 
Високият  се дъ и в ос вна ст н на: 
- състоянието на местната икономи

общината;  
- запазване на относително висок брой дълготрайно безработни лица – редовно 

поддържаната регистрация предполага социално подпомагане от Дирекция “Социално 
подпомагане
осигуряване на заетост”. 
ограничения брой на обявените свободни работни места;  
сезонния характер на търсене на работна сила 

Ст ра на регистрираните безработни лица по пол към 31.12
Ре ираните безработни жени са 1904, като о
б
ни дава основание да очертаем следните моменти: 62.6% от регистрир
квалификация, а с основно и по-ниско образование са 59%;  висок е делът на жените и в 
групата на специалистите – 58.8%; 31.2% от регистрираните жени са на възраст над 50 години; 
в групата на регистрираните лица с висше образование, делът регистрираните безработни 
жени е 65.2%; от регистрираните лица, с продължителност на регистрацията над 1 година, 
жените са 52.5%. 
 
Възрастова структура на регистрираните към 
31.12.2004 г.  

показатели 31.12.2004 
Регистрани - общо 3645 
До 19 години 127 
От 20 до 24 г. 265 
От 25 до 29 г. 380 
От 30 до 34 г. 411 
От 35 до 39 г. 373 
От 40 до 44 г. 437 
От 45 до 49 г. 468 
От 50 до 54 г. 584 
Над 55 години 600 
И екция “Бюро по труда”-Попово
 
К  характеристики на предлаганата работна сила оказват негативно влияние върху 

. Значителна е младежката безработица – 17.7% от 
егистрираните безработни лица.  

3%
7%17%

10%

11%

10%

12%

13%

17% До 19 години
От 20 до 24 г.
От 25 до 29 г.
От 30 до 34 г.
От 35 до 39 г.
От 40 до 44 г.
От 45 до 49 г.
От 50 до 54 г.
Над 55 годинизточник: Дир  

ачествените
трудово-пазарната конюнктура в общината
р
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начителен е и делът на безработните над 45 годишна възраст – 45.3%. А това е възрастовата 

рофесионалната структура на регистрираните безработни лица към 31.12.2004 г. в 

бразователната структура на регистрираните безработни лица към 31.12.2004 г. се 

з

 о

бразователна структура 

З
група с определени проблеми от образователно, квалификационно, мотивационно естество по 
отношение на труд. 
 
П
общината  очертава тенденцията на висок и устойчив относителен дял на лицата без 
квалификация 57% (2076), следвани от тези с работнически професии 24.4% (890) и 
специалисти 18.6 (679). 
 
О
характеризира с най-висок относителен дял на безработните лица с основно и по-ниско 
образование. В общия брой на регистрираните те са 2114-58%. Необходимо е да се отчете, че 
те съставляват 64.2% от продължително безработните и 57% от регистрираните над два пъти  
лица. Тези факти сочат, че те са една рискова 
група, чиято единствена реализация засега е 
включване в различните национални програми а 
заетост. Броят на регистрираните с висше 
образование е 152 и съставлява 4.2 % от бщия брой 
на регистрираните безработни лица. 
 
О

показатели 31.12.2004 г.  
Регистр  364ирани - общо 5 
Висше 152 
Средно 1379 
В т.ч. средно проф. 1232 
Основно 1641 
Начално и по-ниско 473 
Източник: Дирекция “Бюро по труда”-Попово 

нализът по местоживеене на регистрираните продължително безработни лица показва, 

ай-голям е делът на регистрираните за първи път безработни лица – 37.3% (1360), 

родължителност на безработицата към  31.12.2004г. 

Разпределение и динамика по продължителност на безработицата 

Образователна структура на регистрираните 
безработни лица

4%

38%

45%

13%

Висше

Средно

Основно

Начално и по-
ниско

 
A
че преобладаващата част от тях живеят по селата, където предлагането на свободни 
работни места е силно ограничено и още по-трудно могат да намерят трудова реализация.  
 
Н
следвани от регистрираните над два пъти 32.8% (1196 лица) и от регистрираните за втори път 
29.9% (1089 лица). 
 
 
 
 
П

 

Показатели Регистр. 
общо 

Над 2 год. От 1 до 2 
год. 

От 6 до 12 
мес. 

От 4 до 6 От 1 до 4 
мес. мес. 

До 1 мес. 

31.12.2004г 3645 1630 755 510 180 280 190 
О  тнoсителен

дял % 
100 44.7 20.7 14 4.9 10.4 5.3 

Източн екция “Бюро по труда”-Попово 
 

По продължителност на регистрацията за общината към 31.12.2004г. най-голям е делът на 

ови 
средства нарастването и запазването на заетостта в отделните стопански субекти и публични 

ик: Дир

безработните лица с регистрация над 2 години – 44.7%. На следващо място се нареждат 
групите на лицата с престой на трудовата борса от 1 до 2 години с относителен дял 20.7%, От 
тези данни се вижда, че преобладаващата част от безработните са с продължителен 
престой в Дирекция “Бюро по труда” – 65.4% от всички регистрирани, което е резултат от 
крайно ограниченото предлагане на свободни работни места от страна на работодателите. 

Реализираната активна политика по заетостта подпомага и стимулира чрез финанс
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едприемачеството;  

се със сезонност 

• 

а работна сила. 

На   а д
следни

организации. Ефектът, който оказва на местния трудов пазар не може в краткосрочен план да 
компенсира показателите за икономическото развитие, поради което към края на 2004 г. общият 
профил на общинския трудов пазар се характеризира с: 

• Намалено търсене на работна сила поради ограниченото разкриване на нови работни 
места и недостатъчни инвестиции в заетостта и пр

• Водеща роля по отношение на генерирането на заетост е на отрасъл “Преработваща 
промишленост”, следван от отрасъл “Селско стопанство”, отличаващ 
на трудово-пазарното търсене;  

Несъответствие на квалификацията и уменията на работната сила на потребностите на 
“новата” икономика; 

• Доминираща роля на работодателите в избора на работна сила поради 
свръхпредлагането н

основата на направения анализ за развитието на пазара н  труда могат а се направят 
те изводи: 

 
Изводи
 

• По възрастови групи най-многобройна е групата на безработните лица на 
възраст над 55г. -  600, следва групата безработни лица на възраст между 50 и 

• 

чески професии 24.4% (890) и специалисти 

• 
зира с най-висок относителен дял на безработните лица с основно и 

• 

ст към променящите се условия на пазара на труда и пригодност за 

• 
 другите рискови 

 
Дей

54г. – 584 и групата на безработните лица на възраст между 45-49г. Като цяло 
делът на безработните лица на възраст над 44г. е най-голям – 45.3%, следва 
делът на безработните лица на възраст от 30 до 44 години – 33.5% 
Относително висок е делът на безработицата сред младежите в община 
Попово на възраст между 19 и 29г. – 17.7%. 

• Регистрираните безработни жени са 1904, като относителният им дял в 
групата на безработните е 52.24%. 

• По професионален признак най-висок е делът на лицата без квалификация 57% 
(2076), следвани от тези с работни
18.6 (679). 
Образователната структура на регистрираните безработни лица се 
характери
по-ниско образование – 58%. 
Най-голям е делът на продължително безработните лица с престой над 2 
години – 44.7% 

• Трайната безработица е концентрирана в най-голяма степен сред селското 
население 

• Необходимо е подобряване на качеството на работната сила, нейната 
адаптивно
заетост чрез мерки за насърчаване усъвършенстването на човешките ресурси, 
тяхната социалната интеграция и конкурентноспособност  
Необходимо е предприемането на интервенции за създаване на устойчиви 
работни места сред жените, младежите между 19 и 29г. и
групи на пазара на труда – продължително безработни лица, етнически 
малцинства. 

ствията за разрешаване на проблемите се свеждат до: 

ито да способстват за 
разкриване на нови работни места и подем на производствената дейност в 

• 
оизводство на конкурентна 

 
• осигуряване на инвестиции в реалния сектор, ко

общината. Осигуряване на финансови средства: 
инвестиции в стопанските единици, които да доведат до обновяване на 
технологичното оборудване, осигуряващо пр
продукция, за финансиране на нови производства, което да доведе до 
разкриване на нови работни места 



 36

• н с
за разширяване на дейността им, което ще 

• 
о, с осигуряване на последваща заетост. 

а работа  

 

4.4. Социални дейности 

 високо равнище на безработицата в общината е в пряка връзка с 
роя на лицата и семействата нуждаещи се от социално подпомагане. За 2004г.  1002 лица и 

е

 подпомаганите лица от 2002г. до 2004г. е нараснал с 2403 лица. 
родължителното запазване на високата безработица в общината е причина групата на лицата 

инвестиции в земеделските кооперации - за закупуване а ъвременна 
селскостопанска техника, както и 
доведе до стартиране на нови дейности с  разкриване на работни места по 
местоживеене - по селата. 
професионална квалификация за безработните, които нямат такава за заемане 
на определено работно мяст

• обучение на работното място - там, където е необходимо да бъдат разкрити 
нови работни места за стажуване с последващо включване в процеса н

• консултантска подкрепа за стартиране на собствен бизнес, иницииране на 
алтернативни форми на заетост в селскостопанските райони на общините 

 
I.
 
Трайното утвърждаване на
б
семейства са подпомагани от Дирекция “Социално подпомагане” с месечни помощи по реда на 
чл.9 от ППЗСП, като няма съществена разлика спрямо броя подпомаганите лица и семейства 
през 2003г. (1126). Преобладаващата част от лицата и семействата, които получават социални 
помощи са от малцинствените групи, като наред с това е характерно, че същите са 
подпомагани повече от 12 месеца и са дълготрайно безработни. /Виж Таблици 13,14,15,16 от 
Приложение 3/. Голяма част от безработните лица и лицата на подпомаган  са с основно 
образование, нямат квалификация и преквалификация, което ги прави неконкурентноспособни 
на пазара на труда.  
 
Броят на социално
П
и семействата получаващи месечни социални помощи да е с тенденция на нарастване. 
Наличието на немалък дял население с ниско образование и без квалификация отежнява 
социалната картина.  
 

Изводи: 
 

ие на групи в социална изолация силно зависими от социалното 
подпомагане 

у
ощи 

щински център за социална интеграция със широкото участие 
 

• 
венополезни дейности, образователни и 

• е  я, 
потенциал и предприемчивост на населението за 

 х   

 
 

4.5. Социална инфраструктура 

• Налич

• Увеличаване броя на лицата в трудоспособна възраст, пол чаващи месечни 
социални пом

• Липса на мотивация за работа сред хора, за които социалното подпомагане е 
начин на живот 

• Необходимо е въвеждане на нови ефективни мерки в социалната сфера, 
изграждане на об
на нестопански организации 
Необходимо е социализиране на продължително безработните лица чрез 
извършване на общест
квалификационни програми 
Необходимо да се предприемат преки действи фокусирани върху 
развитието на собствения 
осигуряване на до оди и преодоляване на бедността; за икономическа 
инициатива; за създаване на мотивация и умения за развитие на собствен 
бизнес.  

I.
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оциалната инфраструктура включва сектори, които имат важно значение за социално-

4.5.1. Здравеопазване 

дравното обслужване на населението от община Попово към 31.12.2004г. се осъществява от 

 със 120 легла 
дицинска помощ  - 16; 

 - 20                                              

ика – 2 
литация – 2 

 на обмяната – 1 

• рупов специализирана медицинска помощ    -     2; 
 

1 
ървична стоматологична помощ - 16                                                  

• гностични лаборатории    -     3; 

 
идове и брой здравни заведения на територията на община Попово: 

 дски – 11 

БАЛ” ЕООД гр. Попово е със статут районна болница, със 120 легла, осъществяваща 

зводи

С
икономическото развитие на общината и подобряване жизнения стандарт на населението.  
 
I.
 
З
следните здравни заведения: 

• “МБАЛ-Попово“ ЕООД –
• Индивидуални практики за първична ме
• Групови практики за първична медицинска помощ   -   1; 
• Индивидуални практики за специализирана медицинска помощ

в т.ч. Акушерство и гинекология – 3 
 Нервни болести – 3 
 Детски болести – 2 
 Кардиология – 1 
 Образна диагност
 Физикална терапия рехаби
 Пневмология и фтизиатрия – 1 
 Гастроентерология – 2 
 Ендокринология и болести
 Психиатрия – 1 
 Хирургия – 2 
Г и практики за 
в т.ч.:   Очни болести – 1; 

  Уши, нос и гърло – 
• Индивидуални практики за п
• Групови практики за първична стоматологична 

помощ  - 1; 
Медико-диа

• Медико-технически лаборатории    -   2; 
• Хосписи  -  1; 

В
• Филиал на Център за спешна медицинска помощ-Търговище; 
• Здравни кабинети в детски и учебни заведения 
• Аптеки  -  14 бр.: 

- от тях:  гра
    селски - 3 
   
“М
лечебна дейност по основни медицински специалности: вътрешни болести, детски болести, 
акушерство и гинекология, хирургия, ортопедия и травматология, неврология, УНГ, физикална 
терапия и рехабилитация. Основните количествени и качествени показатели,  характеризиращи 
дейността на болницата -  използваемост на леглата, среден престой, оборот на леглата, брой 
преминали болни, през последните години   се  подобряват   в  резултат   от провежданата от 
ръководството на лечебното заведение политика, съобразена с конкретните потребности в 
обслужвания район. 

 
И : 

твото на предоставяните здравни услуги е основен приоритет на 

о

• Качес
работещите в болничната и доболнична помощ специалисти. То се определя 
както от квалификацията на изпълнителите на медицинска помощ, така и от 
прилаганите технологии и използваната медицинска апаратура. 
Стандартизирането на  диагностиката и лечениет  изискват подобряване на 
материално-техническата база, пълно и модерно съвременно оборудване .  
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• Необходимо е въвеждане на нови методи на лечение и закупуване на нова 
съвременна апаратура, водеща до подобряване процеса на диагностика и 
лечение, увеличаване възможностите за сключване на договор с РЗОК за по-
голям брой клинични пътеки, от тук и по-добро финансово състояние на 
болницата и на персонала.  

• Поддържане квалификацията на кадрите е друг важен момент, влияещ върху 
обема и качеството на медицинските дейности. 

• Изграждането на единна болнична информационна система ще доведе до 
подобряване дейността на отделенията и оперативното ръководство на 
лечебните заведения за болнична помощ като цяло 

• В създаващата се конкурентна среда между лечебната дейност в различните 
видове лечебни заведения се налагат изисквания по отношение на кадри, 
апаратура, прилагани методи на диагностика и лечение, битов комфорт, 
предлагане на допълнителни услуги, по-добро обгрижване на болните 

• За осигуряване на възможно най-добро здраве на населението в общината е 
необходимо провеждане на съвместни мероприятия с местната власт, 
обществените организация и лечебните заведения, водещи до: намаляване 
заболеваемостта и преждевременната смъртност и инвалидност, 
промоциране на здравословен стил на живот и редуциране на рисковите 
фактори за здравето от екологичен, икономически и социален характер; по-
нататъшно развитие на социално справедлива здравна система, която да 
подобри финансирането и крайните здравни резултати. 

 
От изключително значение в настоящия момент е провеждането на общинска политика за 
намаляване броя на здравно неосигурените лица. 
 
Подобряването на материалната база на лечебните заведения, транспортното обслужване 
на населените места, предлагането на атрактивни битови условия за медицински 
специалисти, също са от значение за тяхното привличане на работа в непривлекателни 
райони. 

 
I.4.5.2. Образование 
Специфика на мрежата от общообразователни училища в община Попово  
 
През 2004/2005 учебна година дейността на общообразователните училища на територията на 
община Попово се организира и се осъществява в съответствие с националната образователна 
политика, заложена в действащата нормативна уредба в системата на образованието, както и 
със спецификата на  икономическите тенденции и образователните традиции в общината. 
 
Общият брой училища през 2004/2005 учебна година е 19 - 12  основни училища, 2 начални 
училища, 1 гимназия, 2 професионални гимназии,  2 специални училища и 1 обслужващо звено. 
В сравнение с предходната учебна година общият брой на училищата остава непроменен.  
 
Специфичният за страната процес на непрекъснато намаляване на общия брой на учениците 
се проявява и в община Попово. През предходните шест години броят на учениците е 
съответно: през 1998/99 год.- 4527; през 1999/2000г. – 4413, през 2000/2001г. – 4585, през 
2001/2002 – 4449, през 2002/2003 - 4328 ученици, през 2003/2004 – 4356 и през 2004/2005г. - 
3944. В периода от 1998/99  до 2004/2005 учебна година броят на учениците е намалял общо с 
583, което представлява 12.9%.  
 
Характерната неблагоприятна социално-икономическа среда в общината поражда миграционни 
процеси. В резултат на това през последните години се наблюдава тенденция на 
функциониране на значителен брой училища от селските райони с маломерни паралелки 
и слети класове.  

 
Брой паралелки с отклонение от минималния брой ученици 
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Брой маломерни паралелки  

1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 
 

2003/04 
 

2004/2005 

Община Попово 72 67 48 49 56 52 53 
Област Търговище 201 179 151 147 147 

 
122 223 

 
Източник: РИО на МОН-Търговище 
Забележка: В посочения брой маломерни паралелки за учебната 2004/2005 година са включени и слетите 
маломерни паралелки.  

 
Брой слети паралелки 

 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 
Община Попово 4 3 3 6 
Област Търговище 47 58 69 74 

Източник: РИО на МОН-Търговище 
 

Фактор с определящо значение в процесите на оптимизация на училищната мрежа през 
последните години е пълняемостта на паралелките. Показателна е по-високата пълняемост на 
паралелките в градските училища от тази в селските.  Причините, с които могат да се обяснят 
тези промени, са демографските процеси, увеличаването на отпадналите ученици, повтарянето 
на определен клас, неприемливата икономическа ситуация в района, недотам качествените 
пътища и рисковите фактори при извозването на децата от съседните села, неразвитата 
материално-техническа база, липса на възможност във всички училища за изхранване на 
пътуващите ученици и пр.  
 
Професионално образование и обучение. 
 
През учебната 2004/2005 година на територията на община Попово  функционират две 
професионални гимназии в общинския център град Попово, в които се обучават 689 ученици. 
Според начина на финансиране и собственост на ползваните имоти професионалните 
училища са държавни.  
 
Професионалното образование и обучение на територията на общината  се 
осъществява в следните професионални направления: 
 
№ Професионално направление Училища 

1 Стопанско управление и администрация Професионална гимназия 
по селско стопанство 

2 Металообработване и машиностроене Професионална гимназия 
по техника и лека 
промишленост 

3 Електротехника и електроника Професионална гимназия 
по техника и лека 
промишленост 

4 Моторни превозни средства, кораби и 
летателни апарати 

Професионална гимназия 
по селско стопанство 

5 Селско стопанство Професионална гимназия 
по селско стопанство 

6 Ветеринарна медицина Професионална гимназия 
по селско стопанство 

7 Производство на текстил, облекло,обувки и 
кожени изделия 

Професионална гимназия 
по техника и лека 
промишленост 

Източник: РИО на МОН-Търговище 
 

От горепосочената таблица е видно, че  в община Попово се осъществява 
професионално образование и обучение по 7 професионални направления. 
 
Професионалните училища имат необходимата материално-техническа база и кадрово 
обезпечаване за осъществяване на професионална подготовка по изброените по-горе 
професионални направления. Броят на паралелките между двете последователни години в 
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Професионална гимназия по техника и лека промишленост намалява с една паралелка, а 
броят на учениците с 24 ученици. 
 

Учебната 2003/2004г. Учебната 2004/2005г. Училище 

Брой 
ученици 

Брой 
паралелки 

Пълняе 
мост 

Брой 
ученици 

Брой 
паралелки 

Пълняе 
мост 

ПГСС 
Попово 

352 16 22 360 16 23 

ПГТЛП 
Попово 

353 15 24 329 14 24 

ОБЩО: 705 31 23 689 30 23 
Източник: РИО на МОН-Търговище 
 

В Професионална гимназия по селско стопанство учениците се увеличават от 352 на 360 при 
запазване броя на паралелките и увеличаване на пълняемостта, т.е. налице е интерес към 
селскостопанските специалности. 
 
Данните  от   таблицата сочат: намаляване  броя на паралелките се наблюдава в  ПГТЛП-
Попово; увеличаване на пълняемостта на паралелките се наблюдава в ПГСС-Попово.  
 
Професионалните училища са кадрово обезпечени с необходимите специалисти по 
общотехническа и специална подготовка - инженери, икономисти и преподаватели по учебна 
практика, които отговарят на изискванията на Инструкция №2 за заемане на учителска 
длъжност и имат  много добра научна и практическа подготовка.  
 
Предучилищно възпитание 
Ниският социален статус на голяма част от населението през последните няколко години и 
демографският срив, породен от ниска раждаемост и неблагоприятна прогноза за в бъдеще, 
водят до намаляване броят на децата в детските градини с всяка следваща година. Децата на 
голям процент от безработните и социално слаби родители остават извън детските заведения 
по икономически причини, въпреки желанието на родителите им да ги посещават. 
 
Мрежата от предучилищни заведения в община Попово за учебната 2004/2005 година е 
представена в следната таблица: 
 
Мрежа от предучилищни заведения в община Попово за учебната 2004/2005 година 

Видове детски градини Брой групи 

ОДЗ ЦДГ Подг. групи 
към у-ще 

 

1 25 2 44 
Източник: РИО на МОН-Търговище 
 
Общият брой на предучилищните заведения в община Попово през учебната 2004/2005 година 
е 26. Те са общински, като 1 е ОДЗ съответно в Попово и 2 са подготвителни групи към училища 
/към ОУ “Св. Климент Охридски”/. Като цяло в общината функционира добра мрежа от 
предучилищни заведения. Създадени са условия за възможно най-голям обхват на децата в 
тях.  
 
Състоянието на материално – техническата  база в детските градини от общината рядко 
предлага оптимални условия за организиране на възпитателно – образователната работа. С по 
– добра материално – техническа база и  възможности за качествена и ефективна организация 
на възпитателно – образователния процес са детските градини в града.  
 
Проблем за община Попово, както и за цялата страна, е пълният обхват на подлежащите деца 
на задължителна подготовка една година преди постъпване в първи клас. Причините са 
различни, но най–често икономически – безработица, ниски доходи на родителите. Други 
причини са миграционните процеси, при които подлежащите за подготвителна група деца 
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напускат територията на общината и променят адресната си регистрация, недостатъчната 
информираност на родителите за задължителния характер на подготовката на децата за 
училище една година преди постъпване в първи клас, за значението на редовното посещение 
на подготвителните групи за развитието на децата и подготовката им за училищно обучение. 
Необходимо е издирване на необхванатите деца, широка разяснителна работа по проблемите 
на задължителната подготовка на децата една година преди постъпването им в първи клас 
сред родителите.  
 
 
Кадрова обезпеченост в община Попово 
През 2004/2005 учебна година мрежата от общообразователните училища  в общината е 
осигурена с педагогически кадри, отговарящи на изискванията за заемане на длъжностите в 
системата на образованието. В настоящия момент всички директори на училища притежават 
необходимата образователна степен и специалност. Очертава се една положителна тенденция 
за намаляване броя на учителите с минимална академична квалификация “специалист”. Като 
неблагоприятна тенденция остава нерешеният проблем с осигуряването на правоспособни 
учители по английски език в V-VІІІ клас, особено за училищата  в селата.   
 
В началните училища в задължителната подготовка по чужд език преподават начални учители, 
завършили курс по езикова и методическа подготовка по съответния чужд език, организиран от 
МОН, но като цяло е налице недостиг на квалифицирани преподаватели по чужд език, 
предимно английски език. Въвеждането на нов учебен план и учебни програми по отделните 
учебни предмети създава потребност от квалификация на педагогическите кадри, свързана с 
развитието и модернизацията на образователната система.  

 
Материално-техническа база на образователните институции 
Сградният фонд на образователните институции в общината е остарял и като един от 
основните фактори за качествено образование не отговаря на съвременните изисквания и 
потребности. Състоянието на материално-техническата база в детските градини от 
общината рядко предлага оптимални условия за организиране на възпитателно-
образователната работа. Особено тежко е състоянието на материално-техническата база в 
детските градини вот селата.  
 
През 2005г. започва поетапно оборудване на компютърни кабинети със средства от 
републиканския бюджет. Библиотечният фонд на училищата е недостатъчен. Наличната 
литература е остаряла и не подпомага учители и ученици в процеса на обучение. Поради 
финансови причини е затруднено и практически неосъществимо набавянето на съвременна 
литература, не се извършва абонамент за специализирани издания. Техническите средства 
за осигуряване на обучението по чужд език са недостатъчни, а голяма част от наличните са 
в незадоволително техническо състояние.  
 
 
Изводи: 

• Съществуващите професионални гимназии на територията на община 
Попово задоволяват нуждите на професионалното образование и обучение и 
търсенето и предлагането на пазара на труда с необходимите специалисти 

• Оптимизацията в професионалното образование и обучение следва да е в 
посока предлагане на нови професии/специалности в рамките на 
съществуващата мрежа от професионални гимназии. 

• През 2004/2005 учебна година се наблюдава тенденция на запазване броя на 
децата. 

• Съществуващата мрежа от детски градини в настоящия етап задоволява 
потребностите от предучилищни заведения, от което следва, че не се налагат 
драстични промени.  

• Предучилищните заведения изпълняват важна функция в социалната 
инфраструктура на населените места в община Попово и като част от нея те 
трябва да бъдат съхранени.  
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• Необходимо е подобряване на достъпността на образованието, повишаване на 
неговото качество и ефективност 

 
 

I.4.6. Култура и културно-историческо наследство 
 
В началото на 21 век въпросът за максималното използване на човешките, икономическите и 
природните ресурси придобива нови измерения. Процесът на сътрудничество и дори 
интеграция между отделните сфери на обществения живот, който започва в областта на 
науките, все по-видимо започва да присъства и в “реалния” живот. Културата като дейност и 
като наследство придобива нови значения и търси новото си място именно като ресурс. Като 
ресурс културата играе съществена роля в изграждането и поддържането на 
националната, регионалната, местната идентичност и на културното многообразие.  
 
 
Културно-историческo наследство: 
В община Попово са регистрирани над 40 селищни могили и праисторически терасни селища; 
повече от 70 надгробни могили, най-голямата от които в с.Звезда; над 50 антични и 
средновековни крепости и останки от селища. 
 

• Ковачевско кале. Намира се на 6 км западно от гр. Попово и на 4 км източно от с. 
Ковачевец, непосредствено до пътя за В. Търново. Предполага се, че крепостта е била 
пътна станция между някогашните римски градове Никополис ад Иструм ( до с. Никюп, В. 
Търновско) и Марцианополис (до гр. Девня). Крепостната стена вероятно е била 
издигната през първата половина на IV век около по-старо тракийско селище, което през 
римската епоха придобива градски облик. Сред по-интересните находки са мраморна 
олтарна маса, две бронзови лампи, фибули, апликации, амулети, тухли с печати, 
монети, между които и златни, предмети от кост и рог и др. Провежданите тук 
археологически разкопки от Исторически мусей – Попово и ВТУ “Св.св.Кирил и Методий” 
целят обособяването на паметника на културата в един архитектурно-туристически 
комплекс. 

• Ранновизантийска крепост до с. Долна Кабда. В долина, образувана от невисоки, но 
със стръмни склонове хълмове, на 10 км източно от Попово се намира с. Долна Кабда. 
На стръмна височина, намираща се на около2 км източно от селото са открити останките 
на старинна крепост, известна сред местното население като “Калето” или “Чичек 
калеси” (крепост на цветята). Хълмът има стръмно спускащи се скатове почти от всички 
страни. Останките от крепостния зид са се запазили под формата на високи насипи, 
които обграждат едно пространство от 20-25 дка. Частично е проучвана от 
проф.Д.Овчаров. Освен обичайните материали, свързани с ежедневния бит на 
обитателите на крепостта, в нея са открити и две колективни монетни находки, 
съответно римски от II-III в. и византийски от XII в. 

• Антична крепост с. Долец 
• Архитектурни паметници на Възраждането са църквите в селата Паламарца, Водица, 

Зараево, Садина, Ломци и Конак. 
• Паметници на местата на сражения по време на Руско-турската освободителна война: 

с. Светлен, с. Зараево, с. Посабина 
• Паметник на Таньо войвода, издигнат в местността “Керчана” край с. Априлово 
• Исторически музей - Попово - Съхранява движими паметници на културата от района, 

сред които се открояват праисторическа култова пластика, малка римска бронзова 
пластика, мраморни оброчни релефи, възрожденски икони, реликви от стария  градски 
бит, както и предмети, свързани със стопанския, политически, просветен и културен 
живот в града, творби на изявени български художници и на местни автори. В отделна 
сграда(къщата на Мара Тасева) е уредена етнографска експозиция “Бит и култура на 
селското и малоимотно градско население от края на 19-то до средата на 20-то 
столетие”. 

• Беломорски етнографски музей в с. Светлен 
• Капански етнографски музей в с. Садина 
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• Построената през 1863 г. възрожденска църква “Св. Архангел Михаил” 
• Църквата “Успение на Св. Богородица” със стенописите на проф. Ганушев в гр. 

Попово 
 
Културни институти 
На територията на община Попово функционират 32 народни читалища, регистрирани по 
Закона за народните читалищата. Тези културни институти съхраняват, развиват, 
популяризират и осъществяват културната дейност на територията на общината. Към всички 
читалища има общодостъпни библиотеки, като най-голямата от тях е на НЧ “Св.св.Кирил и 
Методий”- Попово, която изпълнява и методически функции. Основна дейност на читалищата е 
развитието на любителското художествено творчество. Особено значими са творческите успехи 
на танцов състав “Северняци”, на фолклорен ансамбъл “Северняче”, вокално трио 
“АГРА”, Студио за модерен балет, танцова формация “ЧАР”, танцов състав “Веселяче”, 
Детска музикална школа към НЧ-Попово,  певческа група “Антола”, художествени 
колективи за автентични песни и обичаи към селата Садина, Светлен, Славяново, Кардам и 
др.  
 
Богат е културният календар на община Попово, включващ Балкански кинофестивал за 
операторско майсторство “Златното око”, Национален фестивал за алтернативното кино 
“Мини-филм”, Капански събор “Здрав корен-жив дух” в с.Садина, Беломорски събор в 
с.Светлен,  юбилейни чествания на народните читалища, Фестивал на етносите, Майски 
културни дни, народни събори по селища, Празник на гр.Попово и други.  
 
За повишаване ефективността на работата на читалищната мрежа е необходимо: 
компютъризация на читалищните библиотеки и особено по-големите – в Попово, Светлен, 
Водица, Садина, Славяново, Ломци, Зараево и др., осигуряване на средства за закупуване на 
нова литература, осъвременяване на съществуващия библиотечен фонд за удовлетворяване 
на читателските търсения и интереси. Крайно наложително е извършването на ремонти на 
сградите на читалищата и ел.инсталациите, газификация на НЧ ”Св.Св.Кирил и Методий” – 
Попово. 
 
Успехи отбелязва изграденият Културно-информационен център към НЧ ”Св.св.Кирил и 
Методий”-Попово. Една от големите му заслуги е издаването на седмичен местен вестник, 
представящ информация за събитията не само в общината, а и в целия Търговищки регион.   
 
В Община Попово функционира Дом на културата. Той осъществява богата и разнообразна 
културна дейност на територията на цялата община. Многобройни са изявите на 
художествените колективи към Дома както в общински, така и в национални и международни 
културни събития.   
 
Издирването, изучаването и съхранението на културно-историческото наследство на гр.Попово 
и района е основна функция на Исторически музей-Попово. Експозицията му по структура, 
пълнота и начин на представяне е сред най-добрите в България. Години наред специалисти от 
Историческия музей водят и самостоятелни археологически проучвания, като най-значимите са 
на обект “Ковачевско кале”, с оглед превръщането на този културно-исторически паметник в 
обект за културен туризъм и включването му в местни, регионални и национални туристически 
пакети.  
 
Колекциите от икони и живопис в музея дават възможност за запознаване с най-стойностните 
автори на страната ни. Периодично през 2 години Историческият музей провежда научни 
конференции по различни теми от миналото на района.  
 
Музейни сбирки съществуват и към читалищата в общината – в селата Садина, Светлен, 
Паламарца, Славяново и други.  
 
В град Попово функционира частна галерия “Арт-ТТ”, която съвместно с общината организира 
изложби на местни и чужди автори.  
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Изводи: 
 

• Наличието на богата мрежа от културни институции формира творческа 
памет и националното самочувствие на населението. Тя е една от 
предпоставките за опазване и обогатяване на културното наследство и 
развитие на нетрадиционен туризъм в общината.  

• Проблем е недостатъчната финансова обезпеченост за развитието на 
културата и поддържане на базата. Необходимо е да се търсят алтернативни 
финансови източници. Необходимо е осъществяване на довършителни и 
ремонтни дейности, обновяване и реконструкция на сградите на отделни 
културни институти с цел осигуряване на по-добри условия за работа и на по-
качествени услуги за гражданите. 

• Необходимо е провеждането на интегрирана местна политика насочена към 
опазването, съхраняването, развитието и управлението на културното 
наследство, в   т. ч. съхранение, поддръжка и ремонт, реставрация и 
консервация на архитектурните паметници на културата, археологическите 
находища и движимите музейни ценности; 

• Друг важен аспект е засилване на културната идентичност на района и 
интензифициране на културния обмен. Включването в оборот на културните 
ресурси на общината ще създаде мултипликационен ефект и в други сектори 
на местната икономика, в частност туризма. 

• Необходимо е разработване и изпълнение на съвместни проекти между сродни 
културни организации, разширяване на международните културни контакти. 

 
 
 
I.5. Техническа инфраструктура 
 
Изграждането и поддържането на техническата инфраструктура е важно условие за 
балансирано развитие на територията и допринася за подобряване на инвестиционния климат. 
Част от основните проблеми на община Попово са свързани с изграждането и поддържането на 
четирите основни инженерни системи: транспортната, енергийната, водостопанската и 
съобщителната. 
 
I.5.1. Транспортна инфраструктура 
I.5.1.1. Пътна инфраструктура 
Благоприятното разположение на община Попово в транспортно отношение предопределя 
необходимостта от приоритетно изграждане и осъвременяване на транспортните комуникации.  
 
През община Попово не преминават участъци от Общоевропейските транспортни 
коридори (ОЕТК), но територията й се намира под непосредственото въздействие на 
преминаващите в близост до нея коридори No 7 и 9.  
 
В общината е изградена относително добра транспортна мрежа. Сред конкурентните 
предимства на община Попово е нейното благоприятно географско и транспортно-
комуникационно местоположение спрямо главните инфраструктури коридори. Този 
фактор ще оказва положително влияние на социално-икономическото й развитие. Община 
Попово се явява естествен комуникационен център, намиращ се в средата на триъгълник, 
затворен от централни пътно-транспортни артерии - главен път Е-85 /В.Търново-Русе/, Е-70 
/Шумен-Русе/ и Е-71 /В.Търново-Търговище-Шумен/. Чрез тях се осигурява достъп до ГКПП 
Русе /97км./, а през него достъп до Северна, Средна и Източна Европа. Предстои изграждането 
на автомагистрала “Хемус” през територията на общината, което в значителна степен ще 
подобри транспортните и социално-икономическите връзки с други общини и региони. 
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Отстоянието на общинския център град Попово до областния център град Търговище е 35,88 
км. Връзката се осъществява чрез второкласни пътища II-51 и II-74. 
 
Делът на второкласните и третокласни пътища, които осигуряват транспортен достъп до 
главните транспортни направления е общо 44.8 на сто, т.е. по-висок от този на второкласната 
и третокласната пътна мрежа за страната (42.1 на сто), за Североизточния район (41.1 на сто) и 
за област Търговище (38.0 на сто).  
 
Особено съществена функция за развитието на социално-икономическите връзки на 
община Попово със съседни общини и региони има път II-51. Трасето на пътя преминава през 
общините Попово и Търговище и през областите Русе, Разград и Шумен. Той осигурява 
връзката с международен път Е-85, който е част от Общоевропейски транспортен коридор No 9.  
На територията на община Попово второкласният път обхваща километричните положения от 
км 30+000 – км 63+800 и обход Попово-запад от км.0+900 – км.1+900 или общо 34.800км. През 
2005-2006г. предстои изграждане на обходен път край гр.Попово.  
 
ДЪЛЖИНА НА ПЪТНАТА МРЕЖА В ОБЩИНА ПОПОВО 

 Видове пътища Обща 
дължина 

% от общата 
мрежа 

1. Обща дължина на пътната мрежа 304.650 км 100.0 % 
2. Републиканска пътна мрежа 136.800 км 44.8 % 
2.2.     Второкласни пътища 34.800 км 11.4 % 
2.3.     Третокласни пътища 101.500 км 33.4 % 
2.4.     Пътни връзки 0.5 км  
3. Общинска (четвъртокласна) пътна мрежа 167.850 км 55.2 % 

Източник: Областно пътно управление-Търговище и данни за общинската пътна мрежа на Община Попово 
 
От горната таблица е видно, че пътищата, обслужващи населените места в община Попово са: 
II-ри клас – 34.800 км, III-ти клас – 101.500 км и IV-ти клас – 167.850 км. Общото състояние 
на пътната мрежа в общината е незадоволително. Около 85% от трайната настилка се 
нуждае от основен и среден ремонт.  
 
Третокласни пътища 
Състоянието на третокласните пътища е основно “лошо” и “средно”. Необходимите 
инвестиции за техния ремонт и реконструкция са около 7105 хил.лв. до 2013г. Тези средства 
следва да се разходват съобразно реална преценка на състоянието на всеки участък, както и 
на неговото социално и транспортно значение. 
 

• III-202 “Русе-Опака-Попово” от км.58.4 – км. 67.6 – общо 9.2 км – лошо състояние 
• III-204 “Разград-Ломци-Попово-Славяново-Долец-Добротица-/В.Търново-о.п.Омуртаг/” от 

км.18.9 – км.36.3 – общо 17.4 км и от км.36.5 – км.58.7 – 22.2км. 25.9 км от пътя са в лошо 
състояние, 7.7км в средно състояние и едва 6.0 км в добро състояние  

• III-513 “О.п.Попово-/Попово-Ломци/” от км.0.0 – км.1.6 – общо 1.6 км в лошо състояние 
• III-409 “О.п.Омуртаг-Априлово-Светлен от км.18.0 – км.35.7 – общо 17.7 км 
9.7 км са в лошо състояние, 3.0 км в средно състояние и едва 5.0 км в добро състояние 
• III-2002 “Разград-Захари Стояново-Садина-Зараево-Попово” от км.11.5 - км.39.2 – общо 

27.7 км – 5.6км от пътя са в лошо състояние, 16.6км в средно състояние и 5.5 км в добро 
състояние 

• III-4009 “О.п.Омуртаг-о.п.Търговище/-Лиляк-Александрово-Пресиян-Горна Кабда-Долна 
Кабда-/О.п.Омуртаг-Априлово/ от км.19.3 – км.25.0 – общо 5.7 км в лошо състояние. 

 
Като цялостна оценка на състоянието на третокласната пътна мрежа извършено от Областно 
пътно управление-Търговище по методиката на Изпълнителна агенция пътища, 76.0% от 
пътищата са в лошо и средно състояние – съответно 55.6% и 20.3% и само 24.0% са в добро 
състояние. 
 
 
 



Общински пътища 
Общинските пътища играят изключително важна роля в обществените и частни 
транспортни връзки на местно ниво. Те свързват населените места в дадена община по 
между им или с общинския или областен център, с други пътища, по които се осъществява 
транзитен поток на средни и дълги разстояния. Осигуряват връзка с местности,  жп гари, бизнес 
обекти, туристически обекти. В община Попово е налице добре изградена инфраструктура от 
общински пътища, която осигурява възможности за достъп до всички населени места в 
рамките на общината. Плътността на пътищата с общинско значение е 0.202 км/км2, което 
значително надвишава средните показатели за страната (0.165 км/км2) и Североизточния район 
на планиране (0.179 км/км2), но е малко по-ниска от показателя за област Търговище (0.237 
км/км2). Технически лошо е състоянието на общинските пътища поради недостига на 
финансови средства за основен и текущ ремонт. 
 
На картата по-долу е представена пътната мрежа на община Попово. С прекъснати линии е 
отбелязано трасето на бъдещата автомагистрала “Хемус”. С лилав цвят е отбелязан 
второкласен път II-51, със зелен цвят – третокласните пътища и с жълт цвят – общинската 
пътна мрежа – бивши четвъртокласни и местни пътища. 

 
Община Попово работи от 2003г. по изготвен от експертен екип Общински план за поддръжка 
и ремонт на общинските (бивши четвъртокласни) пътища и уличната мрежа в община 
Попово за периода 2003-2010г. Създадена е система и компютърен модел за определяне на 
приоритети, която се базира на разделянето на всеки отделен общински път на участъци в 
зависимост от състоянието му и необходимостта от ремонт. Категоризирана е също така и 
уличната мрежа. В съответствие с тази система общата дължина на пътните участъци с 
неотложна нужда от ремонтно-възстановителни работи /категория А/ е 54,700км; участъците с 
необходимост от ремонтно-възстановителни работи /категория В/ е 63,450км; участъците, за 
които не е необходим ремонт /категория С/ са 23,700км и участъците /категория D, предимно 
“черни пътища”/ “не е възможно да се поддържа и ремонтира” са съответно 26,000 км. 
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Следователно само около 14% от общинските пътища са в добро състояние - категория С. 
Пътищата категория А – тежко състояние, за които е необходим неотложен ремонт са 33%, а 
пътищата категория B – лошо състояние, които са предмет на предстоящото планиране за 
ремонт са 38%. 15% са пътищата категория D – предимно черни пътища, които не са предмет 
на разглеждане в настоящия проект. 
 
Уличната мрежа в общинския център и селата е силно амортизирана поради липсата на 
средства за ремонт. Тя се нуждае от неотложен текущ и среден ремонт.  Общата й дължина е 
473,341км. От нея само 21.4% е в сравнително добро състояние, за 39.9% от улиците е 
необходим спешен ремонт, 11.9% са със трошенокаменна настилка и 26.8% са “черни” улици. 
 
 
I.5.1.2. Транспортно обслужване на населението 
 
В община Попово общественият транспорт на населението се осъществява предимно чрез 
автобусни пътнически превози. Те се извършват в рамките на областната транспортна схема и 
общинската транспортна схема. И двете транспортни схеми, обслужващи селищата на община 
Попово са възложени чрез конкурс на частни превозвачески фирми. Договорите с тях се 
изпълняват стриктно. Маршрутните разписания са съобразени преди всичко с необходимостта 
от извозването на учащите се в рамките на общината. Освен с пътуващите ученици 
направленията и броя на курсовете до всяко от населените места са съобразени с 
пътникопотока от и към съответните селища. На този етап общественото транспортно 
обслужване на населението от общината е на добро ниво. Предвид намаляване броя на 
населението в малките села на общината автобусните линии до тях са намалени и е намалена 
честотата по някои отдалечени линии до 2 пъти седмично.  
 
Автобусният парк е остарял и амортизиран. През 2004г. бе извършен основен ремонт на 
автогарата в гр.Попово и в настоящия момент тя е в добро състояние. 
 
Регистрираните фирми (17 броя) за таксиметров транмспорт изцяло задоволяват нуждите на 
местното население от таксиметрови превози. 
 
I.5.1.3. Железопътна инфраструктура 
 
На територията на община Попово съществува изградена железопътна инфраструктура, част 
от националната железопътна мрежа. Текущият железен път, общо за общината, е с дължина 
37.300 км. Гъстотата на железопътната мрежата в община Попово (0.045 км/км2) е по-ниска 
от средния показател за страната (0.058 км/км2). Съществуващата ж.п. мрежа е предназначена 
да обслужва преди всичко връзките на общината с други общини и области и в това отношение 
тя осигурява лесен достъп на хора и стоки до столицата София, до Варна, както и до 
други региони в България,  независимо че плътността й е под средната за страната.  
Общинският център град Попово разполага с 2 железопътна гари на основната жп линия 
София-Горна Оряховица-Варна, едната от които е товарна. Дължината й в рамките на 
община Попово е 37.300 км., което означава че 49.6 на сто от железопътната мрежа на 
Търговищкия регион (75.200 км.) преминава през община Попово. Следователно 
обслужването с жп транспорт е много добро. Жп линията е 100% електрифицирана. Попово 
разполага с 5 броя спирки и 3 железопътни гари (2 в гр.Попово и 1 в с.Славяново). За 
денонощие средно преминават 20 влака. Железопътната гара в общинския център разполага с 
необходимите гарови коловози и съоръжения за изпълнение на товаро-разтоварна дейност и 
при възникнали товари е в състояние да ги обслужва. Като необходимост може да се посочи 
извършване на подновяване и средни ремонти с релси тип 60 за достигане на проектните 
скорости от 130 км/ч. Железопътният транспорт има възможност да поеме много по-голям обем 
работа. В момента работи с 30 - 35% от капацитетните си възможности. 
 
Макар и върху поддръжката и разширяването на железопътната мрежа да не може да се влияе 
пряко от страна на местните власти (защото тя е част от националната ж.п. мрежа), 
съществуващата инфраструктура в това направление и нейното развитие са от значение за 
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община Попово, главно като съставна част от възможностите за обслужване на разнообразни 
товари. 
 
Изводи: 
 

 Общината разполага със сравнително добре развита пътна мрежа, осигуряваща 
достъп до главните транспортни направления на страната, включително и до 
път Е-85 съвпадащ с българския участък на Общоевропейския транспортен 
коридор No 9.  

 Предстои изграждане на участък от автомагистрала “Хемус” през територията 
на община Попово край гр.Попово, което значително ще подобри транспортните 
връзки на общината. 

 По-голямата част от общинските пътища са с трайна настилка, но тя е 
износена и наличните габарити, укрепителни и защитни съоръжения в повечето 
случаи не отговарят на съвременните изисквания. 

 Липсата на достатъчно инвестиции за поддръжка и модернизация на 
транспортната инфраструктура води до влошаване на качествените й 
параметри. Негативното влияние е много по-силно изразено при пътно-
транспортната инфраструктура, отколкото при ж.п. инфраструктурата. До 
този момент не са използвани възможностите за сътрудничество с бизнеса при 
финансирането на проекти за изграждане на транспортната инфраструктура. 

 Необходимо е приоритетно подобряване състоянието на пътищата и улиците, 
осигуряващи достъп до бизнес обекти, туристически обекти, обекти на 
образованието и здравеопазването за намаляване времето на пътуване и 
повишаване безопасността на движението 

 За по-добра транспортната достъпност е необходимо също така подобряване на 
състоянието на второкласния и третокласните пътища, осигуряващи връзките 
с главни транспортни направления, с други общини и региони 

 Необходимо е подобряване на техническите параметри и експлоатационното 
състояние на общинската пътна и улична мрежа за постигане на интегрирано 
местно развитие 

 Използването преди всичко на автомобилен транспорт за всички видове превози, 
при незадоволителното състояние на четвъртокласната пътна мрежа и 
амортизираните превозни средства, нанася сериозни вреди на околната среда.  

 
I.5.2. Водоснабдяване и канализация 
I.5.2.1. Водоснабдяване 
Всички населени места на територията на общината са водоснабдени, като подадената 
питейна вода за 2003г. по данни на "Водоснабдяване – Дунав” ЕООД гр. Разград е 2992 хил.м3. 
Водоизточниците са от плитки подпочвени води силно влиящи се от атмосферните условия, 
дълбоки сондажи от Валанжска вода и вода от терасите на река Дунав. 
 
Водопроводна мрежа 
Община Попово Мярка 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Водоснабдени 
населени места бр. 35 35 35 35 35 35 35 

Град бр. 1 1 1 1 1 1 1 
Села бр. 34 34 34 34 34 34 34 
Дължина на 
водопроводната 
мрежа 

км 236 236 236 236 237 238 238 

В градовете км 55 55 56 56 56 57 57 
В селата км 181 181 180 180 181 181 181 
Дължина на външния 
водопровод км 280 280 280 280 280 280 280 

Водопроводни 
отклонения бр. 13941 13965 13934 13920 13906 13864 13898 

Подадена вода хил.м3 3357 4289 4080 3678 2844 2690 2992 
Източник: "Водоснабдяване – Дунав” ЕООД гр. Разград.  
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Състоянието на водопроводната мрежа е под средните стандарти за страната. Тя е силно 
амортизирана. Лошата поддръжка е довела до ниска ефективност на системата и тя реализира 
загуби от порядъка на 70-75% от произведената вода. Приблизително около 80 % от тези 
загуби са от течове, което повишава цената на питейната вода.  
 
Амортизираната водопреносна мрежа е причина за значителни загуби на питейна вода и за 
влошаването на нейните качества. В промишлеността се използват големи количества вода с 
питейни качества, поради липса на технологии за пестене на вода. 
 
Обеззаразяването на питейната вода на всички водоизточници се извършва посредством хлор 
– газ, натриев хипохлорид, хлорна вар и с шурхлор на таблетки за малките водоизточници. За 
водоизточниците с постоянни отклонения от БДС – вода за пиене по показател “нитрати”, е 
необходимо да се изготви проект за санитарно охранителните зони придружен с хидрогеоложки 
доклад.  

 
 
I.5.2.2. Хидромелиорации 

 
На територията на Община Попово има добре изградена и ефективна напоителна система. За 
съжаление същата не е добре поддържана и не се ползва пълноценно. Чувствителен дял във 
водния баланс на общината са изкуствените водоеми. Изградени са 10 броя микроязовири за  
хидромелиоративни цели и риболов. 

 
Списък на язовирите намиращи се на територията на Община Попово 

Населено място/язовир Наемател/Собственник Общ обем 
куб.м. 

Завир. площ 
дка 

 Попово-Каваците Община Попово  2618000 560 
Попово-Калето  Рибопроизводство 1836000  423 
С. Ломци-Ломци Нап. системи  3330000 600 
Ковачевец-Батица Общината 741000 147 
Посабина-Посабина  Общината 254000 73 
Гагово-Гагово Общината 124000 65 
Водица-Водица Общината 270000 215 
Зараево-Зараево Рибопроизводство 650000 112 
Помощица-Помощица Общината 280000 93 
Еленово-Еленово Общината 590000 91 

 
Територията на Община Попово се обслужва от “Напоителни системи” ЕАД клон Търговище. 
Изградени са 143462 дка. поливни площи, в т.ч. технически годни за напояване – 114640 дка. 
Площите са обхванати от 3 напоителни системи.  
 
Изградените напоителни системи се обслужват от: напоителни язовири – 2 броя с общ завирен 
обем 65690 млн.м3, напоителни помпени станции – 7 броя; напорни тръбопроводи – 5.8 км.; 
деривационни канали – 7.8 км.; открита канална мрежа – 48 км.; закрита тръбна мрежа – 660 км; 
водохващания – 1 броя, изравнители – 23 броя; дюкери, тунели и други съоръжения. 
 
Техническо състояние на основните водоизточници. 
Поливните площи се водоснабдяват от 2 броя язовири с общ завирен обем 65690 х.м3.0 
 
№ по 
ред 

Язовир Завирен обем Изградени 
площи 

Годни площи Техническо 
състояние 

  х.м3 дка дка - 
1 Ястребино 62360 120741 97883 добро 
2 Ломци 3330 11623 5659 добро 

Източник: “Напоителни системи” ЕАД-Търговище 
 
В сравнително добро състояние са напоителните канали, с изключение на главния напоителен 
канал М1 на НС “Попово” – водоосигуряващ 120741 дка поливни площи. В задоволително 
състояние е вътрешно каналната мрежа. В общината почти липсва поливна техника. 
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През последните години са напоявани от 8.6% до 11% от годните за напояване площи. 
Напояват се основно – царевица за зърно /9000 – 10000 дка/, тютюн – около 1000 дка., 
зеленчуци /1000 – 1100 дка./, трайни насаждения /300 – 400 дка. в т.ч. вилна зона гр. Попово, 
регулации с. Медовина, с. Паламарца, с. Гагово/, други /1100 -1500 дка./. Дългогодишни 
традиции в напояването съществуват в следните райони: НС ”Попово” – с. Сеячи, с. Светлен, с. 
Медовина, гр. Попово, с. Гагово, с. Кардам и др. Водоползването от тези райони гарантира 
ежегодна  използваемост от 10 до 15%  /около 18000 дка и 2000 х.м3 водни маси/. 
 
Съгласно стратегията за напояване на селскостопанските култури в Община Попово за периода 
2007-2013 год., се предвижда да се завиши спрямо 2004 год. напояването на царевица с 23%, 
зеленчуци с 74%, тютюн с над 100%, трайни насаждения с 92%. Предвижда се възстановяване 
на зеленчуко-производството, нарастват масивите от овощни и малинови насаждения, ягоди, 
билки. 
 
Развитието на хидромелиорациите е една от решаващите предпоставки за изграждане на 
ефективен и конкурентоспособен аграрен сектор. Имайки предвид тенденцията на увеличаване 
използваемостта на поливните площи, увеличаването на инвестициите в напояването е крайно 
необходимо, както и създаването на сдружения за напояване и кандидатстването им за 
средства за възстановяване. Това ще допринесе за подобряване техническото състояние на 
хидромелиоративния фонд. 
 
 
6.5.3. Канализация 
 
Изграждането на канализационните системи в населените места в Община  Попово изостава. 
От всички населени места в общината единствено в град Попово канализационната система е в 
по-завършен етап на изграждане. Една част от населените места са частично канализирани – 
предимно централните части. Използвани са септични ями, попивни кладенци или директно 
заустване в близък приемник. 
 

Община Попово Мярка 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Градове с 
канализационна 
мрежа 

бр. 1 1 1 1 1 1 1 

Дължина на 
канализационната 
мрежа 

км 38 38 38 38 38 38 38 

Дължина на 
колектора км - - - - - - - 

Канализационни 
отклонения бр. 982 985 987 991 996 998 1007 

Източник: "Водоснабдяване – Дунав” ЕООД гр. Разград.  
 

От направения анализ на състоянието канализационната мрежа следва да се предвидят 
инвестиции в доизграждането на канализационната мрежа и изграждането на 
пречиствателни съоръжения. 
 
Отпадните води от градската зона се състоят от комбинация от потоци от битови отпадни води 
и отпадни води от търговски и промишлени обекти, заедно с дъждовни води и инфилтрация от 
почвата около канализационните тръби. Във всички канализационни системи попадат известни 
количества дъждовни води. 
 
За пречистване на отпадните води от градската канализационна мрежа съгласно Финансов 
меморандум по програма “ИСПА” No 02/ISPA/MC/034 Проект “Събиране и третиране на 
отпадните води в Попово” през 2005г. стартира изграждането на пречиствателна станция за 
отпадни води в гр.Попово. 
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Изводи: 
• Независимо от сравнително добрата степен на изграденост на 

водоснабдителната мрежа, не е постигнато оптимално задоволяване на 
нуждите от питейна вода; 

• Водопроводната мрежа е с намалена надеждност и влошени експлоатационни 
качества;  

• Недостатъчен е броят и обемът на резервоарите за отделните населени 
места за покриване на дневната неравномерност на консумацията; 

• Необходима е подмяна на водопроводната мрежа – реконструкция,  
модернизация и разширение в т.ч. допълнително водоснабдяване.    

• Необходимо е да се намали ползването на питейни води в промишлеността за 
сметка на увеличаване ползването на условно чисти води за промишлени нужди 
/затворени оборотни системи/ 

• Крайно наложително е доизграждането на канализационната мрежа и 
изграждането на пречиствателни съоръжения за отпадни води. 

 
 
I.5.2. Енергийна инфраструктура  
На   територията   на   общината   са  построени подстанции 110/20 kV “ Попово” за нуждите на 
комунално-битовия сектор и промишлеността, която е в експлоатация от 1986г. и се намира в 
добро техническо състояние и 110/27.5 kV “Славяново” за нуждите на БДЖ. 
 
Въздушните електропроводи 110кV са 4 броя в добро техническо състояние: ВЛ  “Росина” 
110кV рехабилитиран през 2004г., свързва подстанция “Попово” с подстанция “Търговище 1”, 
ВЛ “Калето” 110кV – рехабилитиран 1998г. – свързва подстанция Попово с подстанция 
Стражица, ВЛ “Кардам” 110кV – предстои рехабилитация след 2006г. – свързва подстанция 
Попово с подстанция Разград и ВЛ “Антола” 110кV – свързва подстанция Попово с Тягова 
Подстанция Славяново. 
 
В стратегията за развитие на НЕК ЕАД на територията на община Попово не се предвижда 
изграждане на нови обекти. 
 
Електропроводната  мрежа  средно  напрежение  20 kV  е  изградена  на лъчист принцип  с 
частично резервиране  от  съседните  общини  /подстанции/ .  Тя  притежава  необходимата  
преносна  възможност с  резерв на места  до 40%. Основната част от кабелната мрежа 20 kV  е 
изградена с кабели, сух тип  с  полиетиленова  изолация.  Останалите  са  с  хартиено-маслена  
изолация  и подлежат  на поетапна подмяна. Електроенергийната мрежа в  промишлената зона 
на града е развита добре и е обезпечена с необходимата преносна мощност. 
 
Информация относно електропотреблението в община Попово за 2004 г.: 

Отрасли 2004г. лв. 

Индустрия 18861490 1697534 
Бит и услуги 32272200 2904498 
Общински сгради 2038370 185492 
Държавни сгради 901940 82978 
Улично осветление 1094709 87578 
Селско стопанство 5268905 579580 
ОБЩО 60437614 5537660 
Източник: “Електроразпределение” ЕАД-Търговище 
 
Общата дължина на въздушните ел.проводи средно напрежение в общината е 481 км., 
въздушни мрежи ниско напрежение - 558.1 км. Кабелните линии ниско напрежение са 77,8 км. 
Броят на трафопостовете е 279 със 303 трансформатора с обща инсталирана мощност 376 
MW. 
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Като цяло електроразпределителната система в годините след 1980 до момента е 
реконструирана и изградена на едно доста добро равнище. Повишена е в механично 
отношение на стълбовата част и арматурите, а така  също и електрически добре оразмерена по 
отношение на проводниковата част, за което най-добра атестация са значително спадналия 
брой на авариите и смущенията.  
 
Необходимо е извършване на ремонти на въздушни електропроводи 20кV, подмяна на 
кабелната мрежа средно напрежение. 
 
Енергийна ефективност 
В община Попово е приета и действа от 2004 г. Общинска програма за енергийна 
ефективност.   
През последните години спадът в промишленото производство доведе до поетапно 
намаляване на консумацията на топлоенергия за промишлени цели. Съществуващото 
положение прави необходимо разработването на енергийна стратегия, базирана на 
ефективно и екологосъобразно използване на съществуващите природни ресурси и 
алтернативни енергоизточници - природен газ, слънчеви батерии; модернизация на 
съществуващите и внедряване на съвременни енергоспестяващи технологии.  
От гледна точка на намаляване енергоемкостта   интерес представляват следните по-крупни 
фирми и дейности на територията на общината: “Родина Холдинг” АД, “Роса” АД, “Чугунена 
арматура”АД- Попово /”Възход”АД/ , “Стоманени профили” АД, “Тандем” АД, 
“Хлебопроизводсво и сладкарство”ЕООД, “Кристера”АД, “Агротехремонт-91”ЕООД, 
“Полисеп”ЕООД, “ОКЗ Родна индустрия“, “Спорт”ООД, “БКС”ООД, “МБАЛ”ЕООД, Общински 
сгради, Училища, Детски градини. 
 
Общо приложимите мерки за енергийна ефективност са замяна на ел.енергия и течни горива с 
газификация на бита и фирмените енергоемки мощности. За сградите и промишлените цехове 
с голяма осветителна мощност трябва да се внедрят енергоефективни системи на осветление, 
включващи както осветителни тела с добри показатели, така и системи за автоматизирано 
включване и изключване съобразно нуждите. За отоплителните системи с по-голяма мощност е 
целесъобразно да се ивнестира в терморегулиращи устройства с цел оптимизиране на 
отоплителните режими. 
 
В сферата на бита и услугите се препоръчва увеличаване дела на газифицираните жилища, 
което трябва да бъде съпроводено с подобряване на топлоизолацията на дограми, стени, 
подове и тавани. Наложително е да се стимулира ползването на енергоспестяващи лампи в 
бита.  

 
Сграден фонд 
Подобряването на топлоизолацията, модернизирането на отоплителните инсталации, 
използването на слънчева енергия и т.н. могат да намалят енергопотреблението в стария 
сграден фонд с около 35%. Санирането на стари сгради е енергийно ефективна мярка със 
значителен потенциал, но са необходими големи инвестиции, които се възстановяват дълги 
години. Затова трябва да се популяризират по-лесно изпълними енергоспестяващи мерки - 
подмяна или уплътняване на дограма, топлоизолации на под, таван, еркери и други. 

 
Централизирано топлоснабдяване 
Внедрените и предстоящи за газифициране обществени обекти трябва да бъдат снабдени със 
съвременни системи за автоматично регулиране на отоплителните процеси, съобразено с 
реалните нужди на потребителите. Регулирането трябва да се извършва както по температура, 
така и съобразно с реалното време на ползване /различни температурни режими в отделните 
части на денонощието и седмицата/. 

 
Транспорт  
Подобряване на енергийната ефективност в транспорта трябва да се търси по няколко пътя: 



- обновяване на транспортните средства, особено на тези за обществен превоз 
- постоянно актуализиране на общинските транспортни схеми с цел намаляване на 

неефективните маршрути и чрез подобряване на транспортното обслужване намаляване 
нуждите от ползване на личен транспорт. 

 
Селско стопанство 
Ефект може да се търси по линия на засилено съдействие на селскостопанските потребители 
за доставка на нова селскостопанска техника с подобрени енергийни параметри. За 
съществуващите и новоизграждани зърнобази трябва да се разработят и внедрят компютърни 
системи за поддържане на нормален температурен режим на съхраняваното зърно. Това ще 
доведе до сериозни икономии на ел.енергия особено при вентилирането. Сушилните агрегати 
приоритетно трябва да се ползват за работа на природен газ. Трябва да се търсят също така 
възможности за окрупняване на земеделските масиви /преди комасация/, за да се намалят 
разходите при селскостопанските обработки. 
 
 
I.5.4. Газоснабдяване и газоразпределителна мрежа 
През 1990г. гр.Попово е включен към северния пръстен на Националната газоразпреносна 
мрежа чрез изградените за нуждите на завод “Стоманени профили” АД АГРС газопроводно 
отклонение. През 2001г. “Булгаргаз” ЕАД извършва преустройство на АГРС “Попово”, с което е 
осигурен необходимия дебит на природен газ за нуждите на града, а именно 20000 нм3/час. 
Същата година е изградена и основната част от градската разпределителна мрежа с дължина 
8км, която обхваща промишлената зона и централната градска част. С това се дава 
възможност за газифициране на производствените предприятия и фирми, както и на повечето 
обществено-административни сгради в града. Към края на 2004г. газорапределителната 
мрежа в града е общо 21944 л.м., от които разпределителни газопроводи – 18429 л.м. и 
газопроводни отклонения – 3515 л.м. В резултат на упражняване своята дейност на 
територията на Община Попово “Газоснабдяване” АД безспорно има съществен принос за: 

• Стимулиране въвеждането на нови енергийни технологии в промишлеността; 
• Предоставяне на възможност за все повече домакинства да подобрят условията за 

живот и семейния бюджет; 
• Подобряване на околната среда. 

 
Стопански потребители: 

• Промишлен сектор - на настоящия етап в промишления сектор консуматори са 9 
предприятия. 

• Обществено-административен сектор - консуматори са 25 предприятия. 
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Продажби по сектори и по години за периода 2002-2004г. 
Kонсуматори 2002 2003 2004 

Промишлени консуматори 134.823 266.15 680.576 1081.5

Обществени консуматори 293.21 533.605 563.984 1390.8

Битови консуматори  0 45.77 142.968 188.74

Всичко: 428.03 845.53 1387.5 2661.1
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Прогнозни параметри на дългосрочния бизнесплан. 
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План на инвестициите 
 
Предпоставки за изпълнение на плана за инвестициите: 

• Адекватна реакция на пазара. 
• Повишаване квалификацията на служителите – настоящи и нови. 
• Продължаващо възходящо развитие на икономиката като цяло. 
• Адекватно отношение на държавната и местна власт към процеса. 
• Повишаване социалния статус на бъдещите потребители. 

 
Изводи: 
 

• Електроснабдяването на община Попово е добре развито, като системите за 
електроснабдяване и електроразпределение са достатъчни, в добро състояние 
са и при така съществуващата изграденост в общината няма сериозни 
проблеми по отношение на електроснабдяването; 

• Основните проблеми, свързани с електроснабдяването на общината са: 
възрастовата структура на основните мрежи и съоръжения, които се нуждаят 
от подмяна и ремонти;  кражбите на ел. енергия, на ел. съоръжения и 
нарастване задълженията на рисковите абонати; 

 
• Прилагането на мерки за енергийна ефективност в широкоспектърната 

общинска икономика ще доведе до повишаване конкурентноспособността на 
предлаганите изделия и услуги 

• Община Попово има стратегическо значение в  газоснабдителната мрежа на 
страната тъй като през нея преминава магистрален газопровод. Продължава 
газификацията на общинския център, която допринася за стимулиране 
въвеждането на нови енергийни технологии в промишлеността, предоставя 
възможност на все повече домакинства да подобрят условията си за живот, 
допринася за подобряване на околната среда. 

 
 
I.5.5. Телекомуникационна инфраструктура  
“ТР Далекосъобщения”-Търговище обслужва в телекомуникационно отношение населени места 
на територията на община Попово, чрез изградени селищни телефонни мрежи от 
конвенционален тип и монтирани 19 автоматични телефонни централи. Задействаните 
телефонни номера за община Попово са 11695 броя. Телефонната плътност за общината е 
32.3 телефонни поста (т.п.) на 100 жители и е в рамките на средната за страната (30.3 т.п. на 
100 жители). Всички населени места са включени в националната система за автоматично 
набиране. Степента на цифровизация на селищните съобщения е ниска – 0.5. За по-голямата 
част от населението се предлага само традиционната гласова телефония, характерна за 
старите аналогови централи, които са на ниско технологично ниво. Предлага се и достъп до 
Интернет, но предимно по комутируеми линии, където качеството и скоростта не отговарят на 
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съвременните изисквания. Значително се изостава с предлагането за крайните потребители на 
широколентовия и високоскоростен достъп до глобалната мрежа. 
 
Неразвитостта на комуникационната инфраструктура и липсата на компютърна техника в 
селата е основна пречка за развитието на малкия бизнес в селския район. 
 
Необходимо е развитие на технологии и услуги, предоставяни чрез по-нататъшна 
цифровизация на фиксираната телекомуникационна мрежа; подобряване на 
телекомуникационното обслужване в малките населени места; създаване на технологични 
условия за достъп до бизнесинформационните мрежи и интернет чрез изграждане на 
ефективни технологии за достъп ADSL, оптични кабелни връзки, радиодостъп. 
 
Покритие със сигнал на мобилните оператори Мобиком, Глобул и Мобилтел има в по-голяма 
част от територията на общината. 
 
Наличната телекомуникационна система има потенциал да служи като отправна точка за по-
широкото навлизане на информационните и комуникационни технологии в ежедневието на 
населението, бизнеса, администрацията. До голяма степен този потенциал не е бил обект на 
целенасочено управление, а неговото използване е резултат от инициативата на отделни 
фирми и организации. Мащабното използване на технологиите разкрива качествени нови 
възможности за икономиката, образованието, здравеопазването, администрацията, чието 
използване и реализиране би подобрило както бизнес климата в общината, така и качеството 
на живота на населението.  
 

Тенденции в развитието на телекомуникациите 
• Изграждане на мрежи от следващо поколение (NGN), т.е. изграждане на интегрирани 

пакетно-базирани мрежи за предоставяне на глас, данни и видео приложения. 
 

• Изграждане и развитие на 3G мрежи за мобилни услуги, наричани универсални 
мобилни телекомуникационни системи (UMTS). 

 
 
I.5.6. Съобщителна инфраструктура 
 
Населението от община Попово в пощенско отношение се обслужва от Районна пощенска 
станция - Попово със своите 30 пощенски станции, от които 24 се намират в населените места 
на община Попово. Средно за страната през 2004 година една пощенска станция обслужва 
2630 жители, от които 8502 в градовете и 1041 в селата. Една пощенска станция в област 
Търговище обслужва 1832 жители, от които 6596 в градовете и 1049 жители в страната. Една 
пощенска станция в община Попово обслужва 1522 жители, от които 9033 в град Попово и 
840 жители в селата. Данните показват, че общината разполага с добре развита мрежа от 
пощенски станции. 
 
По силата на действащия Закон за пощенски услуги, “Български пощи” ЕАД е определено за 
основен пощенски оператор по предоставяне на универсалната пощенска услуга и реализира 
най-големите физически обеми поща. “Български пощи” ЕАД предоставя и неуниверсални 
пощенски услуги, а съществуващата пощенска мрежа дава голямо предимство при 
осъществяване на многообразна търговска дейност. Стратегическата цел на пощенската 
политика е осигуряване на услуги с високо качество на достъпни цени, съответстващи на 
световните и европейски изисквания. 
 

Изводи: 
 

Бъдещото развитие на пощенските услуги е свързано с: 
- повишаване ефективността и качеството на универсалната пощенска 

услуга; 
- задоволяване потребностите на клиентите в условията на развитие на 

информационните технологии 
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- търсене на нови източници на приходи, чрез внедряване на нови услуги 
 

Медии 
Покритието със сигнал на лицензираните национални телевизии е 100% за територията на 
цялата община. Съществува местна кабелна телевизия, местно радио “Антола”. В гр.Попово се 
издава регионален вестник - “Местен вестник”. 
 
 
I.6. Околна среда 
Анализът се базира на годишните доклади за състоянието на околната среда изготвяни от 
РИОСВ Шумен.  
 
Въздух 
Качеството на въздуха е последица от комбинираното действие на много и разнообразни 
фактори. Метеорологичните характеристики въздействат пряко върху разпространението на 
замърсителите в атмосферния въздух. Нивото на замърсяване на въздуха се определя както от 
количеството емисии от различни източници, така и от характера на разсейването им в 
атмосферата. 

По-крупни обекти с източници на емисии са “БКС-Попово” ЕООД, гр. Попово – асфалтова база; 
“Роса” АД, гр. Попово. “Чугунена арматура България” АД, гр. Враца - клон Попово, подлежи на 
задължителен инструментален контрол (ЗИК) два пъти в годината съгласно утвърден от МОСВ 
списък на обекти отговарящи на критериите за големи точкови източници на емисии в 
атмосферния въздух. През 2004 г. същият е осъществен, съответно за първо и второ 
полугодие. 
 
На територията на община Попово няма разположен пункт за емисионен контрол.  
 
Качество на атмосферния въздух в приземния слой 
Резултатите от целогодишния контрол през 2004г. показват ниски стойности на изследваните 
замърсители прах; серен диоксид; азотен диоксид; сероводород и оловни аерозоли. 
Състоянието на атмосферния въздух в дадени ограничени райони е резултат в голяма степен 
от източници от локален характер. Нивото на концентрацията на замърсяващите вещества в 
атмосферата се определя от няколко фактора, влияещи върху условията за задържането или 
разсейването им: 

- изменението на локалните климатични условия вследствие морфографските 
характеристики на района; 

- площното разположение и мощността на източниците на емисии; 
- характера на урбанизация. 

 
  

Емисии от подвижни източници 
Много от най-сериозните екологични проблеми в градовете на страната, в т.ч. и в град Попово 
са свързани с автомобилния транспорт. Като цяло сектор “транспорт” допринася за 60% от 
емисиите на СО, около 25% от емисиите на СО2, свързани с енергийни процеси, около 38% от 
тоталните емисии на NОx. Транспортът е източник и на шумово замърсяване. Типичен 
замърсител на атмосферния въздух от пътния транспорт са оловните аерозоли, което се дължи 
на преимуществената употреба на оловни бензини. Въпреки, че през последните две-три 
години нараства относителният дял на безоловните бензини, това не е достатъчно да 
компенсира абсолютното увеличение на количествата общо употребявани бензини, което води 
до увеличение на емисиите на олово. Непосредствен контрол се осъществява от служба КАТ, 
ежегодно, при технически преглед на МПС. Показателите които се контролират са: димност, 
въглероден окис, азотни окиси и въглеводороди. Друга съществена причина за сравнително 
високите емисионни натоварвания от транспорта е, че по пътищата в общината се движат 
предимно стари автомобили. 
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Неприятни миризми 
Като основен източник на неприятни миризми могат да бъдат пасочени торищата около 
незаконни лични стопанства. Голяма част от населението на общината отглеждат в 
неподходящи условия животни – малка площ, голям брой и др. Специфичен източник на 
неприятни миризми за гр.Попово се явява заустването на отпадните води в река Поповска, в 
регулационните граници на града. Неизградените градски колектори,  липсата на довеждащ 
колектор и пречиствателна станция са причина за това. През летния сезон се създава 
изключителен дискомфорт поради активно протичащите процеси на гниене на органиката в 
битово-фекалните води от канализационната мрежа. 

 
Въз основа на гореизложения анализ могат да се направят следните изводи: 
• Община Попово се характеризира с нисък потенциал на замърсяване – 

климатичните условия не благоприятстват задържане и събиране на 
атмосферни замърсители в приземния въздушен слой 

• Отоплителните инсталации са основен източник на замърсяване на въздуха 
през зимния сезон. С използване на екологично чисто гориво – газ за 
отоплителните инсталации , замърсясането чувствително намалява 

• Неприятните миризми се явяват значим нерешен проблем за града и 
населените места в общината. 

• Транспортната схема на града не е напълно оптимизирана с оглед 
намаляване вредното въздействие на трафика върху качеството на 
въздуха. 

 
Повърхностни води 
Основната водна артерия, преминаваща от юг на север практически през централната част на 
Поповската община е река Черни Лом, която събира непостоянните води на малки реки и 
дерета от ляво и от дясно. По-значителен неин приток е р. Поповска. Коритото й е коригирано 
по цялото й протежение в рамките на градската територия. Водите на р. Черни Лом до мястото 
на вливането на река Поповска са II категория. Водите на река Поповска също са чисти до 
преди града. При преминаването й през града и след него всички колектори на градската 
канализация се заустват в реката. Това са основните източници на замърсяване на речните 
води. 
  
Качеството на водата се наблюдава от 1998 г. чрез анализиране на водни проби набирани от 
пункта. Честотата на пробонабиране през посочения период е  един път месечно. Оценката на 
наличието на замърсяване се извършва съгласно Наредба №7 (ДВ бр.96 от 1986г.). Реката в 
пункт р. Поповска след гр. Попово е втора проектна категория. През периода 01.01.2004-
31.12.2004 г. са контролирани 20 основни физико-химични показатели и 8 допълнителни 
показатели. Допълнителните показатели - феноли (летливи), детергенти и тежки метали - 
олово, желязо, манган, цинк, кадмий, мед се анализират четири пъти в годината през месеците: 
февруари, май, август и ноември. През изследвания период показателите, които трайно 
превишават нормите са: електропроводимост, азот амониев, азот нитритен и фосфати. В по-
малка степен отклонение от нормите се наблюдават при показателите: БПК5, окисляемост, 
ХПК, неразтворени вещества и феноли. През по-голямата част от месеците на 2004 г., 
стойностите на показатели разтворен кислород и наситеност на кислород са под нормите за 
категорията. За показател разтворени вещества е измерена стойност над нормата само през 
месец ноември. През всички месеци на 2004 г. (с изключение на м. януари) се наблюдава 
оцветяване на водата. 
 
РИОСВ-Шумен извършва контролни проверки на обекти-емитери на отпадни води, заустващи в 
повърхностен воден обект на територията на Община Попово. При проверките е извършвано 
пробонабиране на отпадни води и проверка на състоянието и ефективността на 
пречиствателните съоръжения за отпадни води. При наличие на замърсяващи вещества над 
пределно допустимите норми са налагани текущи месечни санкции. 
 
Най-крупните обекти - източници на замърсяване по компонент отпадни води са: 
- Селищна канализационна мрежа гр. Попово  
-  “Акта” ООД, с. Цар Асен  
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-  “Стоманени профили” АД гр. София – клон гр. Попово  
- “Чугунена арматура” АД гр. Враца – клон гр. Попово. 
- “Електроапаратура” ЕООД с. Ковачевец 
- “Родна индустрия 91” ЕООД гр. Попово 
- “БКС-Попово” ЕООД гр. Попово 
- “Спорт” АД гр. Попово 
 
Останалите предприятия заустват отпадните си води в селищни канализационни мрежи на 
населените места, съгласно договори с “Водоснабдяване Дунав” ЕООД гр. Разград. 
 
Подземни води 
Геологията, литологията, текстонската структура, географските и други фактори определят 
наличието в района на различни подземни води; порови, пукнатинни, карстови и карстово-
пукнатинни. В Попово и околните терени подземните води се акумулират в кватернерните 
образувания, отложени върху водоупорните мергели на Горнооряховската свита от 
долнокредната серия. 
 
 
 
Порови подземни води  
Този тип води се срещат в алувиалните тераси на реките Поповски Лом и Черни Лом.Терасите 
са със сравнително малка дебелина. Мергелите на Горнооряховската свита се разкриват под 
гранулирания алувий на 4 до 5 м под повърхността в непосредствена близост до река Черни 
Лом. 
 
Карстови подземни води 
Карстовите води се съдържат в карбонатните седименти на кредните и горноюрски пластове 
като варовици, доломити и някои преходи между тях на дряновската и каспичанска свита. 
 
Качеството на подземните води в Попово се контролира от РИОСВ гр. Шумен.  
 
Пунктът за контрол качеството на подземните води Дълбок тръбен сондаж-ПС-ПБВ гр. Попово е 
разположен на 300 метра западно от града вляво от пътя Попово-Бяла. Тръбният кладенец е с 
дълбочина 1 060 м и водите му се използват за питейни нужди. Пробонабирането в този пункт 
се извършва четири пъти годишно – през месеците февруари, май, август и ноември. Оценката 
за наличието на замърсяване се извършва съгласно Наредба № 1 от 07.07.2000 г. /ДВ бр. 57/. 
 
През периода 01.01.2003 –01.03.2004 г. са контролирани 25 основни физико- химични 
показатели и шест допълнителни показатели – тежки метали – олово, желязо, манган, цинк, 
кадмий, мед. През посочения период показатели, които превишават нормите са: амоний и 
нитрити. 
 
Приоритетни проекти  
- Изграждане на ГПСОВ за град Попово – до 2008г. 
- Изграждане на канализационни мрежи за населените места в общината до 2013 

година и пречиствателни съоръжения.  
 
Градска пречиствателна станция за отпадни води 
Нуждата от изграждането на пречиствателна станция за отпадни води за гр. Попово е 
констатирана в Националния план за развитие до 2006г., Националната програма за 
приоритетно изграждане на градски пречиствателни станции за отпадни води и ISPA – 
стратегия. 
 
Изграждането на пречиствателна станция ще осигури пълно съответствие с Директива на 
Съвета на Европа 91/271/ ЕЕС отнасяща се до пречистването на градски отпадни води. 
Подходящото пречистване на отпадните води като това, предлагано в Попово е важна съставна 
част от необходимите мерки за решаване проблема с оползотворяването на недостатъчните 
водни ресурси и ще позволи на страната ни да изпълнява на международно ниво своите 



ангажименти по Конвенцията за сътрудничество и за опазване и устойчиво ползване на река 
Дунав и по Конвенцията за защита на Черно море от замърсяване. 

  
След пречистването в пречиствателна станция за отпадни води въздействието на сегашните 
отпадни води ще бъде намалено и ще може да се постигне дори II категория и Клас А2 на ЕС . 
Водоприемник е р. Черни Лом, течаща покрай гр. Попово. Река Черни Лом е приток на река 
Русенски Лом. Река Русенски Лом се влива в Р. Дунав близо до гр. Русе. 
 
По отношение на заустването на пречистени отпадни води от ПСОВ Попово водоприемникат е 
категоризиран като нечувствителна зона. 
 
Основните отпадъци, които ще бъдат генерирани по време на експлоатацията на ПСОВ ще 
бъдат битови отпадъци, материали, задържане в решетките, пясък, масла и греси и утайки. 
 
Община Попово има разработена програма за управление на утайките, която е приета от 
Общински съвет - Попово. Програмата подробно разглежда решението на въпросите с 
обезвреждането на утайките от ПСОВ и начини за тяхното третиране. 

 
От направения анализ могат да се изведат следните изводи: 
 

• Питейната вода в общината като цяло е с добри качества и отговаря на 
БДС 2823-83 “Вода за пиене”. За водоизточниците с постоянни отклонения 
по показател “нитрати” трябва да се изготви проект за санитарно 
охранителните зони с хидрогеоложки доклад. На базата на изготвените 
проекти ще се извърши маркировка на санитарно охранителните зони и 
извършване на съответните мероприятия, задължителни за всеки пояс от 
зоната. 

• Крайно наложително е приоритетното изграждане на ГПСОВ.   
• Предприятията замърсители не са съществен фактор в замърсяването на 

водите на територията на общината. Причината е в намаленото им 
производство поради икономическата стагнация.  

• Качеството на повърхностните води не може да бъде прецизно оценено 
поради липса на мониторинг на водите в общината. 

• Прогнозата за периода до 2007 г. не сочи очаквани съществени промени в 
нивата на водопотребление и замърсяване на водите на територията на 
общината. 

 
Отпадъци 
Управлението на отпадъците е сложен и многообхватен процес, изискващ интегрираност на 
подходите, внедряване на нови технологии, създаване на подходяща икономическа среда и 
нормативна база, и не на последно място висока обществена отговорност. 
 
В съответствие с изискванията на чл. 26 от Закона за опазване на околната среда и чл. 29 от 
Закона за управление на отпадъците бе разработена  “Програма за управление на отпадъците 
на община Попово”. Програмата съдържа детайлен анализ и оценка на съществуващото 
състояние, на базата на които и при спазване на принципите на устойчивото развитие, са 
изведени основните приоритети в политиката на местната власт и е разработен съответния 
План за действие.  
 
Общото количество на отпадъците, генерирани в община Попово през периода 1999 – 2003 г. е 
отразено в таблица 13, а състава на генерираните отпадъци – на таблица 14: 

 
 

Количество генерирани отпадъци 

година 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 
ТБО  /т/ 13975 14000 16000 17500 13380 
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Състав на генерираните отпадъци 

Морфологичен състав Количество 
текстил  2 %
стъкло  2 %
хартия  1 %
пластмаси  3 %
хранителни и растителни 84 %
строителни  3 %
други  5 %

 
 
 

2%

2%

1%

3%

84%

3% 5% текстил

стъкло

хартия

пластмаси

хранителни и растителни

строителни

други

Дейността по събиране, извозване, съхранение и обезвреждане на битовите отпадъци  и  
операторът на депото от 03.2003 год. е “Шеле България” ЕООД – София,  избрана след конкурс 
по Закона за обществени поръчки. Организирано сметосъбиране се извършва  за гр. Попово, 
като се ползват 420 бр. контейнери 1,1 куб. м. /тип “Бобър”, поцинковани с колела/.  
 
Контролът по обезвреждане на производствените и опасните отпадъци се извършва от 
общинска администрация, кметовете на селата и РИОСВ – Шумен. Организирано събиране и 
извозване на отпадъците в общината се извършва само в града. 
 
От 2005 год. започва организирано сметосъбиране в два квартала на града и в десет села.  
Контрол по изпълнение на услугите по третиране на ТБО се извършва от общинската 
администрация. 
 
Предстои закриване и рекултивация на всички съществуващи сметища влючително и депото за 
ТБО за гр. Попово, въвеждане на разделно събиране на отпадъци  в общината. Съгласно 
Националната програма за управление на отпадъците, Община Попово следва да депонира 
отпадъците си на депото  в гр. Търговище. 
 
В град Попово са определени местата за смяна на отработени моторни масла, акумулаторни 
батерии, луминисцентни и други лампи, съдържащи живак. 
 
Вторичните суровини се събират от 6 лицензирани фирми за търговска дейност с отпадъци от 
черни и цветни метали. 
 
В района на общината няма изградена система за  преработване на отпадъците.  
 
Следните действия ще допринесат за решаване на проблемите на община Попово в областта 
на управлението на отпадъците: 

- изграждане на общинска претоварна станция; 
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- рекултивация на старото сметище; 

- въвеждане на нова ефективна и ефикасна система за събиране на твърди битови 
отпадъци, обхващаща цялата територия на общината. До края на 2007 година е 
необходимо всички населени места в общината да имат организирано 
сметосъбиране и сметоизвозване. Това означава, че в 35 населени места в 
общината сметосъбирането ще отговаря на изискванията на Министерството на 
околната среда и водите; 

- въвеждане на разделно сметосъбиране на територията на общината, определяне 
на дейността по събирането и съхранението на излезлите от употреба МПС и 
употребени автомобилни гуми; 

- разработване и осъществяване на план за почистване/премахване на 
съществуващите изоставени и незаконни сметища на територията на общината;  

 
Шум 
Шумовото замърсяване в населените места е не по-маловажен проблем от останалите 
замърсители. По територията на общината зависимостта е правопропорционална – по-голямо 
селище, по-голямо шумово натоварване.  
 
Измерванията и оценките за въздействие на шума се извършват от ХЕИ-Търговище. През 2003 
г. в гр Попово е проведен контрол на комунално – битовия шум на 12 пункта. В таблицата по-
долу са сравнени промените на шума в пунктовете по години. 
 

Данни за измерения шум 
2003 година 2002 година Ниво на шум Бр. пунктове % Бр. пунктове % 

До 58  ДБА 3 17 2 17 
58-62   ДБА 4 33 3 25 
63-67   ДБА  5 42 4 33 
68-72   ДБА 1 17 3 25 
73-77   ДБА -    
78-82   ДБА -    
Над  82     ДБА -    

 
С цел намаляване шумовото натоварване е необходимо изкърпване на улиците на населените 
места. Характерна за шумовото натоварване на град Попово е денонощна и седмична 
цикличност. 
 
Изводи: 

• Град  Попово се характеризира със сравнително слаба шумова среда. 
• Прилагането на оптимизирана схема на транспортната мрежа в града е 

възможно да подобри състоянието 
• Подмяната и поддръжката на съществуващата настилка ще доведе до 

значително подобряване на шумовата среда. 
• Необходимо е да се подновят измерванията от ХЕИ. 

 
 
Почви 
 
Замърсяване на почви с тежки метали и нефтопродукти 
В община Попово няма производства, които да замърсяват почвите с тежки метали и 
нефтопродукти. Възможно е частично локално замърсяване с нефтопродукти в района на 
бензиностанциите, намиращи се на територията на общината, но за това няма данни.  
 
Като единствен значим източник на замърсяване с оловни аерозоли могат да бъдат 
идентифицирани моторните превозни средства с бензинови двигатели. Потенциално 
замърсени с олово са земи в крайпътните зони с ширина 15-25 метра.  Няма конкретни 
изследвания за наднормено ниво на замърсяване с тежки метали на почвите в района. 



 63

 
Замърсяване на почви с нитрати 
 
При обработването на земеделските  земи в района на общината се използват естествени и 
изкуствени торове за подобряване на техните качества. С възстановяването на частната 
собственост върху земята практиката по наторяване на почвите мина през различни фази: от 
предозирано и безконтролно към наторяване преобладаващо с естествени торове и в умерена 
степен с изкуствени. Няма конкретни анализи на почвени проби от района за замърсяване с 
нитрати.  
 
Замърсяване на почви с пестициди 
Негодните пестициди и пестицидите с неустановен състав от общината са събрани в сборен 
склад в землището на гр. Попово. През 2001 г. в община Попово се реализира  проект: 
”Реорганизация на сборен склад за негодни пестициди /ремонт и препакетиране/”, което доведе 
до обезвреждане на 60 тона негодни пестициди. Няма провеждани анализи на почвите за 
установяване на остатъчно ниво на пестициди в тях. Не се очакват превишения на нормите 
поради това, че използването на пестициди не е регулярна дейност през последните години, а 
стари замърсявания с пестициди не са идентифицирани.   
 
Ерозирали почви 
Орографските особености на района не благоприятстват ветрова ерозия, но създават условия 
за водна ерозия. Големите наклони на терените, обемът и интензивността на валежите в 
съчетание с почвените условия са част от факторите, които определят интензивността на 
ерозията. Ерозираните площи, ровини, сипеи, и свлачища са разположени по стръмните и 
много стръмните терени. На много места се забелязват терени с нарушени почви, 
нелесопригодни площи обрасла с дървесна и храстова растителност, и напълно оголени площи 
– нелесопригодни голини, сипеи и скали. Важно е да се има предвид, че скоростта на ерозия е 
различна при различните типове растителна покривка. Естествената ерозия се ускорява под 
влияние на човешката дейност.  Незасетите обработваеми земи са подложени на около 30 пъти 
по-интензивни ерозионни процеси в сравнение с почви под горска покривка. Широколистните 
насаждения в горския фонд, със своите водозадържащи функции имат изключителна роля за 
предотвратяване на ерозионните процеси. 
 
Физически нарушени почви, нарушени терени от  добивна дейност, от изкопни работи 

 
На територията на общината са разкрити кариери:  

1.Кариера за мергел  в землището на с. Светлен  
-  имот  №  052003 – 245,283 дка.  
-  имот  №  052004 -   76,500 дка      

1.Кариера за мергел в землището на гр. Попово 
 – имот  № 58002  -  95,986  дка. 

2.Каменна кариера  в землището на с. Ковачевец  
-  имот  № 000018 – 10,013 дка   

3.Кариера червена глина в землището на с. Славяново  
– имот №  000339 – 21,782 дка  
Няма точна информация за терените нарушени от добивната дейност в тях и има ли 

одобрени проекти за рекултивацията им. 
 

 
Изводи 

 
• Не са правени проучвания на почвите за замърсяване с тежки метали, 

нефтопродукти и др. вредности, но не са налице и значими източници за 
подобен род замърсяване. 

• Почвите в района не са замърсени с пестициди, не са вкислени или засолени, а 
също не са силно повлияни от ерозионни процеси. 

• Не са регистрирани замърсявания на почвите с нитрати от предозирано 
торене. 
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Биологично разнообразие 

Биологичното разнообразие е многообразието на всички живи организми във всички форми на 
тяхната естествена организация, техните съобщества и местообитания, на екосистемите и 
процесите, протичащи в тях. Местното биологично разнообразие е част от националното 
богатство и опазването му е задължение с приоритетна значимост.  

• Защитена местност “Беллика“ - заблатена площ с блатна растителност и животински 
свят (водоплаващи и блатни птици) в района на с.Светлен. Блатото е било около 100 хка 
с богата флора и фауна. Сега блатото е 10хка. 

• Долината на р.Голяма река покрай селата Иванча,  Долец и Бракница представлява 
“природната граница между Предбалкана и Дунавската равнина”. Понастоящем 
край реката се изгражда екопътека с дължина 13,5км. по Програма ФАР 2002 “Развитие 
на българския екотуризъм” 

• Летен дъб в местността “Пирамидата”, землище с.Бракница, АПК – Попово с 
височина 17.5м, обиколка-4.10м и възраст около 430 години. 

• Летен дъб в поземления фонд на с. Светлен до местността “Корията” в района на 
Попово 

• Възвишението “Калакоч”- най високата част на Поповските височини (488 м) 
разположена между селата Ковачевец, Паламарца, Голямо Градище и Цар Асен. Тук се 
намира голяма надгробна могила, за която се разказва в легендата “Антола”. Близо до 
нея са открити следи от тракийска крепост със светилище. 

• Хълмът “Керчана” – разположен северно от р.Черни Лом до с.Априлово. През 
античността и средновековието там е имало крепост, останки от която са запазени и 
днес. В края на Априлското въстание през 1876г. на Керчана е разбита четата на Таньо 
Стоянов, преминала р.Дунав с Ботевата чета. Сега там се издига паметник на 
войводата. 

• Местността “Маринка лъка” – живописна местност край с.Кардам с вековни дървета, 
обширни поляни, изключително живописно място, както и притегателно място за отдих и 
туризъм с прилежаща хижа. 

• Сакарските височини заемат територия между селата Зараево и Гагово и град Опака. 
Запазени са следи от антични крепости и селища. 

• Язовири – в землището на повечето селища на обината има малки язовири. По-
големите са край с.Ломци, с.Водица, язовирите “Каваците”, “Калето”(между гр.Попово и 
с.Ковачевец), които могат да бъдат обект на туризъм. 

• Възвишението “Ойнарджа” се намира източно от село Дриново. Запазило е следи 
от антична крепост. 

• Горите между селата Еленово и Дриново са място за ловен туризъм. Комфортна 
база задоволява и най-претенциозните посетители. 

 
За да се опази биологичното разнообразие Общоевропейската стратегия препоръчва 
въвеждането на десет принципа за вземане на решения и действие: 
 
1. Внимателно вземане на решения – решенията трябва да се вземат въз основа на най-

добрата налична информация и да се възприемат икономически и социално оправдани 
мерки, които стимулират опазването на биологичното и ландшафтно биоразнообразие. 

2. Избягване – да се въведе оценка на въздействието върху околната среда за проекти, които 
биха могли да имат неблагоприятен ефект върху биологичното и ландшафтно 
разнообразие. 

3. Превантивност – да не се отлагат действия за предотвратяване на вредния ефект на 
някоя дейност, ако причинната връзка между действието и вредния ефект още не е напълно 
потвърдена. 

4. Транслокация – дейностите, които са изключително вредни за биологичното и ландшафтно 
разнообразие, но не могат да бъдат избегнати да се преместят в райони, където ще имат 
по-малко въздействие. 

5. Екологична компенсация – ако вредните ефекти от териториалните промени в райони с 
висока стойност от гледна точка на биологичното и ландшафтното разнообразие не могат 
да бъдат избегнати, необходимо е те да се балансират с компенсаторни мерки за опазване. 



6. Екологична цялост – екологичните процеси, от които зависи оцеляването на видовете, 
трябва да бъдат защитени, а местообитанията, от които зависи тяхното оцеляване, да 
бъдат поддържани. 

7. Възстановяване и (пре)създаване – когато е възможно биологичното и ландшафтното 
разнообразие трябва да се възстановява и/или (пре)създава, което включва мерки за 
рехабилитация и реинтродукция на застрашени видове. 

8. Най-добрата налична технология и най-добрата екологична практика – когато е 
възможно подходящите технологии за опазване и устойчиво използване на биологичното и 
ландшафтното разнообразие трябва да се предоставят на останалите. 

9. Замърсителят плаща – разходите за мерките за предотвратяване, контрол и намаляване 
на вредите върху биологичното и ландшафтното разнообразие трябва да се поемат от 
отговорната за тях страна. 
 

 
 
I.7. Урбанизация 

 
 

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

1997 г.

1998 г.

1999 г.

2000 г.

2001 г.

2002 г.

2003 г.

Градско население Селско население

Към 31.12.2003 г. в  административно-
териториалните  граници  на  община Попово  
са включени 35 населени места, от които 34 
села и 1 град – административният център 
Попово. Селищната мрежа е формирана от 5 
села с население над 1000 души, 10 села с 
население от 500 до 999 души, 9 села с 
население от 200 до 499 души, 7 села с 
население от 100 до 199 души и 3 села с 
население под 100 души.  
 
 
 
 

Гъстотата е ниска – 4 населени места /100кв.км и потвърждава констатациите за компактността 
на селищната мрежа. Селищната мрежа на община Попово е компактна, добре балансирана и 
създава благоприятни условия за организацията на публичните услуги и за развитие на 
бизнеса.  
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Брой населени места Население

Под 100 души От 100 до 199 души От 200 до 499 души
От 500 до 999 души От 1000 до 1999 души 3000 и повече

Степента на урбанизация или съотношението на градското към селското население  през 2003г. 
е 50.7%:49.3% и е по-ниска от средната за страната 69.8%:30.2%. Има един град от категорията 
малки градове с микрорегионално значение 
– Попово (17081 жители).  
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Градско/селско население 

Година Общо Градско 

% от 
общото на 
градското 
население Селско 

% от 
общото на 
селското 
население

1997 г. 40167 19251 47.9% 20916 52.1%
1998 г. 39688 19135 48.2% 20553 51.8%
1999 г. 39313 18802 47.8% 20511 52.2%
2000 г. 38784 18663 48.1% 20121 51.9%
2001 г. 35687 17791 49.9% 17896 50.1%
2002 г. 35240 17466 49.6% 17774 50.4%
2003 г. 34668 17081 49.3% 17587 50.7%
Източник: ТСБ-Търговище 
 
Селското население заема значителна част от населението на общината. През последните три 
години се забелязва тенденция на задържане на дела на селското население и слабо 
увеличение на дела на градското население. Като цяло характерът на общината е до голяма 
степен селскостопански.  
 
В повечето от по-големите села до средата на 90-те години са били разположени цехове на 
предприятия от гр.Попово и голяма част от селското население е било заето в тях. Свиването 
на производството наложи концентрирането му в основните производствени единици на 
предприятията, намиращи се в гр.Попово, което е една от причините за увеличаване на 
безработицата сред селското население.  
 
Наред с демографския спад на населените места, което се отразява негативно на тяхната 
икономика и на състоянието на социалната сфера, в тях се наблюдават много проблеми от 
чисто териториално-устройствен характер. 
 
За да се ограничават нежелателните миграционни потоци в общината, ще е необходима 
политика за развитие на селския район и град Попово като опорен център, която да е 
насочена към разнообразяване на структурата на селскостопанската заетост и към  
създаване на нови връзки град-село. Подходящо ще бъде да се насърчава развитието на 
общинския център в предоставянето на услуги за селата и в разкриването на малки и средни 
предприятия, свързани със селскостопанското производство, преработката и маркетинга на 
продуктите. Развитието на хранително-вкусовата и преработващата промишленост в град 
Попово дава възможности за добрата им обвързаност със селския район. Това предполага в 
бъдеще възможности за добро обвързване на селото с града на базата на тези производствени 
връзки, както и на базата на обслужването.  
 
За укрепване на селищната мрежа е необходимо създаването на “вторични опорни центрове”. 
Това могат да бъдат някои от по-големите села на община Попово: Водица-Ковачевец /близост 
с бъдещата автомагистрала “Хемус”/, Славяново-Медовина /минава жп линията София-
Г.Оряховица-Варна/, Зараево-Садина, Ломци. Необходимо е да се насърчава разкриването на 
малки и средни предприятия, свързани със селскостопанското производство. 
Диверсификацията на селската икономика в посока развитие на алтернативни икономически 
дейности /туризъм, пчеларство, бубарство и др./ е от решаващо значение за намаляване на 
миграционните процеси, задържане на населението в селата и подобряване на жизнената 
среда.  
 
Проблемът с индустриалните зони 
Обновяването и преструктурирането на индустриалните зони  се проявява не само като  
технологичен проблем, но и като устройствен и строително-архитектурен проблем и изисква 
сериозни усилия в планирането и благоустройството. Технологичната изостаналост и 
неприветливият архитектурно-строителен облик на някои от промишлените сгради ще 
представляват бариера пред тяхното обновяване. Евентуалната ориентация на бъдещи 
инвеститори към строителство на производствени предприятия “на зелена поляна” може да 
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повлияе за дългосрочното изоставяне на производствени територии в сегашното незавидно 
състояние.  
 
Проблемът с жилищните комплекси и панелните сгради 
Санирането на жилищните комплекси и на панелните жилищни сгради се проявява като 
неотложна необходимост в резултат на тяхната функционална недоизграденост, еднообразие и 
неблагоустроеност, както и като резултат от некачественото строителство с панелни сгради.  
 
Проблемът с техническата инфраструктура 
Неговото проявление се усеща  в незадоволителното състояние на мрежите и системите на 
водоснабдяването и канализацията, на телекомуникациите и на транспортната  система, които 
са разгледани в анализа на техническата инфраструктура. Следователно техническата 
инфраструктура не удовлетворява адекватно настоящите нужди на населението и бизнеса. 
Необходимо е нейното доизграждане и модернизация. 
 
Състоянието на “зелените системи” 
На територията на община Попово има около 918 дка озеленени площи, от които 305 дка са на 
територията на гр. Попово, а останалите  613 дка в селата. В града те са разпределени по 16.85 
кв.м  на жител, а в селата от общината – по 34.14 кв.м на жител. Тези данни сочат, че зелените 
площи в кв. метър за жител са над нормативните изисквания съгл. Наредба 7 чл.31. , които са 
както следва: за много малки градове /от 10хил до 30 хил. жители/ - 8 м2 на жител и за всички 
села – 4 м2  на жител. 
 
Средствата  за поддържане на зелените площи са крайно недостатъчни. В жилищните райони 
извън централната градска част и в селата те не се поддържат добре. Известни успехи са 
отбелязани чрез проектите “Красиво Попово” по Програма “Красива България 2003” и проектите 
по програма “Обществен форум”. 
 
Проблемът с културно-историческото наследство 
Паметниците на културата не са в добро физическо състояние, липсват средства за 
поддържането им. Превръщането на община Попово в дестинация за развитие на културния 
туризъм е свързано с необходимост от подобряване състоянието на културните 
забележителности и тяхното социализиране.  
 
Проблемът с концентрацията на ромско население в някои населени места 
Съществуват територии на етнически малцинства-роми, които добиват характера на “гета”. 
 
Проблемът с устройственото планиране 
Плановете на населените места са остарели и неактуални след реституционните процеси. 
Неотложна необходимост е създаването на нови кадастрални и устройствени планове.  
 
Урбанистично развитие – обобщени изводи и проблеми 
Анализът на урбанистичното развитие на  община Попово позволява да се направят следните 
обобщени изводи: 
 

 Основните   проблеми   на   селата    в     общината     са  високата безработица,  
застаряването на населението,  липсата на поминък. 

 Необходимо е провеждането на политики за развитие на селската територия и 
градската зона, които да са насочени към разнообразяване на структурата на 
селскостопанската заетост и към подобряване на връзката град-село за 
превръщането на града в опорен център на селищната мрежа,  обслужваща 
селския ареал. Подходящо ще бъде да се насърчава общинския център в 
предоставянето на услуги за селския район и в разкриването на малки и средни 
предприятия, свързани със селскостопанското производство.  

 Производствените територии в град Попово са неблагоустроени и са застроени 
с остарели и непривлекателни сгради, които трудно могат да се модернизират и 
използват. По всяка вероятност евентуалното разполагане на бъдещи 
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производства с подобрени технологии ще се ориентира към инвестиции на 
“зелена поляна.” 

 Не е добро състоянието на обществените сгради за култура, образование, 
здравеопазване особено в селата, незавършеното строителство е проблем. 
Трябва да бъдат намерени възможности за доизграждане на обектите на 
незавършеното строителство. Удачна алтернатива за решаването на въпроса е 
продаването на обектите или създаването на смесени дружества.  

 Не са достатъчни грижите за културно-историческото наследство и 
паметниците на културата. Тяхното ново социализиране предстои и може да 
изиграе решаваща роля за развитие на културен туризъм. 

 Липсва обща устройствена политика и цялостна концепция за бъдещо развитие 
на селските населени места в общината 

 
Урбанистичното развитие на територията на община Попово трябва да се 
ориентира и пренасочи към бъдещата магистрала, за да оползотвори в максимална 
степен потенциалния си контакт с транзитните потоци на хора и стоки. 

 
 
 
I.8. Анализ на състоянието на нестопанския сектор в община Попово 
 
На територията на община Попово са регистрирани около 23 нестопански организации (без 
спортните клубове, читалищните и училищните настоятелства). 
 
Основна характеристика на сектора на нестопанските организации в общината е 
изключителната териториална локализация на неправителствени организации в град Попово. В 
останалите населени места от общината са регистрирани много малко организации.  
 
Основните проблеми свързани с нестопанския сектор са ограничен  достъп  до  информация; 
липса  на  достатъчно  средства  за  осъществяване на пълноценна  дейност; отдалеченост  от  
големите  населени  места, недостатъчен брой предлагани услуги, особено в социалната 
сфера; недостатъчен брой на персонала, зает в НСО сектора. Проблем е недостатъчната 
координация и партньорство между отделните НСО, както и недостатъчната им активност по 
отношение разработването на проекти и търсенето на източници за тяхното финансиране. 
Липсват съвременни информационни и технически средства за работа. Характерни за НСО 
сектора са също недостатъчна популярност и доверие сред обществеността,  недостатъчни 
умения за комуникация с медиите. 
 
Насоки за развитие на НСО сектора: 
• Активизиране на нестопанските организации и издигане на авторитета им. 
• Разширяване и разнообразяване на дейностите, съобразени със спецификата на 
местното социално-икономическо развитие и качествата, интересите и творческите 
способности на местните хора 
• Подобряване материално-техническата база и издирване на допълнителни финансови 
ресурси за осъществяване дейностите на НСО 
• Разработване и прилагане на програми с практическа насоченост за обучение и 
квалификация за разработването на проекти. 
• Изграждане на общински център на нестопанските организации, където да се обсъждат 
идеи, обмяна на информация и опит, обсъждане на успешни практики, изграждане на 
партнъорства. 
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I.9. Административен капацитет за усвояване фондовете на ЕС 
 
В Община Попово е изградено звено за работа по проекти. Общината разполага с качествен 
достъп до Интернет. Незначителен процент от общинските служители са преминали през 
обучение по разработване на проекти, стратегическо планиране и други  свързани с тях 
теми. Преобладаващ е делът на служителите в общинската администраци, които не са преми-
нали през подобно обучение. 
  
Наличието на информация не е достатъчно, но е много важно условие за бързото и ефективно 
усвояване на средства от ЕС. Има нужда от по-добро администриране на информационния 
поток, изграждане на интерактивни механизми за комуникация, ориентирани към конкретни 
проблеми, и прозрачност на информационните потоци. 
 
Основните трудности при кандидатстване по предприсъединителни  фондове са 
ограничените ресурси за разработване и съфинансиране на проекти, сложните 
процедури, които се изискват от регламентите на ЕС и кратките срокове.  
 
Общината се затруднява да отдели финансови ресурси за съфинансиране на проекти и дори 
само за тяхната подготовка. Основната причина за това е липсата на бюджетни средства.  

Необходимо е максимално да се използват възможностите  за съвместно търсене на 
решение на общи проблеми или за обединяване на ресурсите. Недоизграденият капацитет 
за осъществяване на хоризонтално партньорство представлява риск за общината да усвоява 
средства по Структурните фондове на ЕС. Като пример за добра практика в тази насока 
може да се посочи партньорството на община Попово с община Лозница при 
кандидатстването и изпълнението на проект по Програма ФАР 0202.02 “Развитие на 
българския екотуризъм” – BG0202.02-026 “Създаване и промоция на иновативен и 
маркетингов екотуристически продукт “На границата между Предбалкана и Дунавската равнина 
– Равнините на приключенията” на стойност 190 320 евро. 
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I.10. SWOT – анализ 
 

SWOT анализът е комплексен метод за стратегически анализ на даден обект. Името му 
представлява акроним от думите Strengths (Силни страни), Weaknesses (Слаби страни), 
Opportunities (Възможности) и Threats (Заплахи). Негова цел е да определи вътрешните 
силни и слаби страни на анализирания обект, като ги свърже с външните за обекта 
възможности и заплахи. Логиката, върху която се изгражда анализът е, че ефективната 
стратегия за развитие води до увеличаване на силните страни и до разгръщане на 
възможностите, като едновременно с това минимизира слабите страни и заплахите пред 
обекта. 
 
Под “силни страни” в SWOT анализа се разбират ресурси, умения и други преимущества, 
които показват сравнителните предимства на анализирания обект. “Слабите страни” са 
ограниченията или недостига на ресурси, умения, способности, които пречат на развитието 
на обекта. Като “възможности” в този вид стратегически анализ се приемат най-
благоприятните фактори в обкръжаващата (външната) среда на анализирания обект. 
“Заплахите” на тази среда са външните неблагоприятни за развитието фактори. 
 
“Слабите страни” на обекта и заплахите пред него пораждат основните проблеми, с които 
той се сблъсква. Неговите “силни вътрешни страни” и “възможностите”, които му предоставя 
външната среда могат да се използват като “лостове за развитието” на обекта. 
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ВЪТРЕШНИ ФАКТОРИ
SWOT АНАЛИЗ 

ВЪНШНИ ФАКТОРИ 
Силни страни  Възможности 

• Благоприятно природогеографско и транспортно-
комуникационно местоположение  

• Разположение в активна комуникационна ос “запад-
изток” (АМ Хемус) 

• Балансирана и добре изградена селищна мрежа 
• Благоприятен комплекс от природна и антропогенна 

среда  
• Благоприятна екологическа среда, подходящи 

природни условия и потенциал за развитие на селско 
и горско стопанство 

• Сравнително добре изградена във физическо 
отношение инфраструктура 

• Наличие на магистрален газопровод и висока степен 
на промишлена газификация на общинския център 

• Наличие на свободни терени и сгради на ниски цени 
• Доминиращо участие на МСП в местната икономика 
• Значителен потенциал на  
       хранително-вкусовата промишленост –  

наличие на ненатоварени производствени 
мощности 

• Предпоставки за внедряване на нови технологии и 
иновации, за развитие на ИКТ 

• Потенциал и желание за развитие на туризъм в 
неговите алтернативни форми 

• Сравнително добра мрежа от образователни, здравни 
и културни институции и висока квалификация на 
заетите в тези сектори 

• Сравнително ниски разходи за труд 
 

 

 • Развитие на местни клъстери в хранително-
вкусовата промишленост и туризма 

• Инвестиции в местната физическа 
инфраструктура за подобряване 
привлекателността на района и насърчаване 
развитието на бизнеса 

• Използване на структурните фондове на ЕС за 
развитие на инфраструктурата 

• Доизграждане на автомагистрала “Хемус” и 
подобряване на достъпа до регионалните 
центрове 

• Подобряване на качеството на компонентите на 
околната среда (чрез подобряване на 
канализационни системи, изграждане на 
пречиствателни съоръжения и колектори) 

• Подобряване на енергийната ефективност чрез 
развитие на газорапределителни системи, 
използване на възобновяеми енергийни 
източници, въвеждане на енергоспестяващи 
производствени методи 

• Малък и среден бизнес, развиващ се на 
основата на местни ресурси 

• Достъп до нови технологии, иновации и 
възприемане на най-добрите национални и 
международни практики в бизнес средата  

• Предоставяне на свободни терени и сгради за 
съвместни инвестиционни проекти 

• Нарастващ инвеститорски интерес и нарастване 
на преките външни инвестиции 

• Нарастващо търсене на алтернативни 
туристически продукти и интегрирано развитие 
на алтернативни форми на туризъм 

• Развитие на “вторични опорни центрове” на 
селищната мрежа 

• Усъвършенстване на човешките ресурси и 
пълноценното им използване 

• Развитие на публично-частните партньорства 

Лостове за 
развитие 
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Слаби страни  Заплахи 
• Неблагоприятни демографски тенденции и изтичане 

на интелектуален потенциал 
• Остаряла инфраструктура - незадоволителни 

технически параметри и лошо качество на 
регионалните и местни пътища, амортизирана 
водоснабдителна мрежа, недоизградени 
канализационни и пречиствателни системи,  

      ниска енергийна ефективност 
• Недобре поддържан и амортизиран сграден фонд на 

образователните, здравните и културните институции 
• Ниско качество на градската среда и  

благоустройството в общинския център, лошо 
състояние на физическата инфраструктура в селата 

• Нерационално оползотворяване на местния 
туристически потенциал и слабо предлагане на 
местни туристически продукти 

• Неразвити услуги за подкрепа на малкия и среден 
бизнес 

• Остаряла и неразвита бизнес инфраструктура и 
физическа база за индустриално развитие и 
привличане на нови инвестиции 

• Ограничен трансфер и липса на инвестиции в нови 
технологии, изоставане от икономиката на знанието, 
недобър достъп до информация и знания  

• Незадоволителна секторна координация  /отсъствие  
      на мрежи от свързани производства - клъстери/ 
• Висока безработица, нисък жизнен стандарт и ниски 

доходи на населението 
• Слаба професионална адаптивност и професионална 

квалификация несъобразена с изискванията на пазара 
на труда и инвеститорите 

• Ниска инвестиционна активност, незначителни 
чуждестранни инвестиции  

• Ограничен финансов и технически капацитет за 
ефективно планиране, програмиране и управление на 
проекти, за усвояване на структурните фондове на ЕС 

  
 
• Засилване на неблагоприятните демографски 

процеси (вкл. “изтичането на мозъци”) 
• Влошаване на качествата на природната и 

социалната среда от недостатъчно грижи за 
поддържането им 

• Липса на местни инвестиционни фондове и 
рисков капитал  

• Ниска предприемаческа култура, неефективен 
маркетинг 

• Бавно навлизане на икономиката на знанието 
• Забавяне реализацията на значими 

инфраструктурни проекти 
• Недостатъчна пазарна ориентираност на 

образованието в общината 
• Недостатъчен инвеститорски интерес 
• Недостатъчен финансов ресурс и ограничени 

местни възможности 
• Силен конкурентен натиск върху бизнеса, 

особено МСП вследствие от присъединяването 
към ЕС 

 

Проблеми 

 

 



 

Основни нужди на развитието 
 
На базата на анализа на текущото състояние и на SWOT анализа  могат да се направят 
следните изводи: 
 
• Община Попово  изостава от други общини в Североизточен планов район и от 

средните стойности в страната по отношение на икономическо развитие, 
ниво на доходите, състояние на инфраструктурата и основните услуги  и е 
налице твърде висока безработица (два пъти повече от показателя за 
страната).  

 
• Необходимо е насърчаване в рамките на разнообразяване на икономическата 

база на разкриването и запазването на нови работни места, повишаване 
качеството на живот на местното население, повишаване атрактивността на 
района за привличане на инвестиции чрез развитие и модернизация на 
инфраструктурите, подобряване конкурентноспособността на местните 
предприятия и засилване на тяхната експортна насоченост. 

 
• Необходимо е да се разнообразят структурите на заетост в селския район и да 

се подобрят взаимовръзките между града и селата. В това отношение е добре 
да се развие преработвателна промишленост на селскостопански продукти и 
алтернативни форми на  туризъм в рамките на частната инициатива, да се 
обособят “вторични опорни центрове” на селищната мрежа.. 

 
• Осигуряването на устойчивост на селищната мрежа и изграждането на 

качествена селищна среда, гарантираща устойчиво социално-икономическо и 
екологично развитие и висок жизнен стандарт, следва да бъде една от 
приоритетните задачи пред местната власт. 
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II.1 УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 
 
В българското законодателство понятието “устойчиво развитие”, така както е прието от 
международните институции, е дефинирано единствено в Закона за опазване на околната 
среда (ЗООС): 
 
“Устойчиво развитие” е развитие, което отговаря на нуждите на настоящето, 
без да ограничава и нарушава способността и възможността на бъдещите 
поколения да посрещат своите собствени потребности. Устойчивото развитие 
обединява два основни стремежа на обществото: 
 а) постигане на икономическо развитие, осигуряващо нарастващ жизнен 
стандарт; 
 б) опазване и подобряване на околната среда сега и в бъдеще” 
 
От това определение следва, че целта за постигане на устойчиво развитие включва 
интегрирането на икономически, екологични и социални цели. Устойчивото развитие 
включва три измерения: защита на околната среда и благоразумно използване на 
ресурсите, поддържане на високи и стабилни нива на икономически растеж и социален 
прогрес, признаващ нуждите на всички. Следователно устойчивото развитие обхваща широк 
кръг от взаимно свързани проблеми и в трите аспекта. Затова то по-скоро се третира като 
концепция, като представа или начин на мислене, като “идеално състояние”, към което 
човечеството се стреми. Мерките, свързани с осъществяването на концепцията за 
устойчиво развитие, следва да са пряко насочени към постигане на ефекти в повече от един 
от аспектите. Това поставя изискване за осигуряване на добра координация и съгласуваност 
в действията на всички участници в изпълнението им. Постигането на устойчиво развитие 
изисква координираните усилия на цялото общество. 

 
ЕЛЕМЕНТИ НА УСТОЙЧИВАТА ОБЩНОСТ 
 
ЕКОЛОГИЧНА ЦЯЛОСТНОСТ 
• Задоволяване на основните човешки нужди за чист въздух и вода и богата, незамърсена 

храна; 

• Защита и развиване на местните и регионални екосистеми и биологическото 
разнообразие; 

• Запазване на водите, земята, енергията и невъзобновяемите ресурси, както и възможно 
най-голямо намаляване, възстановяване, повторно използване и рециклиране на 
отпадъците; 

Използване на възобновяемите ресурси според темповете на тяхното 
възобновяване. 

 
 

ИКОНОМИЧЕСКА ЗАЩИТА 
 
• Разнообразна и финансово жизнена икономическа основа; 

• Реинвестиране на ресурси в местната икономика; 

• Развиване на собствеността и бизнеса в региона; 

• Пълноценни възможности за работа за всички граждани; 

Предоставяне на образование и обучения за приспособяване на работната сила към 
бъдещите нужди на общността. 
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ПЪЛНОМОЩИЯ И ОТГОВОРНОСТИ 
• Равни възможности за всички членове на общността да участват и да влияят върху 

решенията, които въздействат на техния собствен живот; 

• Свободен достъп до обществена информация; 

• Жизнен сектор на НПО; 

• Атмосфера на уважение и толерантност към различните гледни точки, разбирания и 
ценности; 

• Поощряване на индивиди от всяка възраст, пол, религия и физически възможности да 
поемат отговорности въз основа на обща визия; 

• Политическа стабилност; 

• Съобразяване с устойчивостта на другите общности. 

 
 
II.2 ВИЗИЯ, ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ПОПОВО 
 
Визията, целите и приоритетите на Общинския план за развитие 2007-2013г. отчитат целите 
на Структурните фондове на ЕС през периода 2007-2013г., като основни инструменти за 
финансиране на дейностите на регионалната политика, а така също целите и приоритетите 
на ключовите документи на Общността: Стратегията от Лисабон и Стратегията от Гьотеборг. 
Визията, целите и приоритетите за развитие на община Попово кореспондират с 
приоритетите и целите на Областната стратегия за развитие (2005-2015г.) и Националната 
стратегия за развитие (2005-2015г.), както и на Регионалния план за развитие на 
Североизточен планов район (2007-2013г.). Съобразени са и с принципите на структурната 
политика на Европейския съюз като: географска, тематична и финансова концентрация на 
намеса, многогодишно програмиране, партньорство, субсидиарност, допълняемост. 
 
ВИЗИЯ 
Визията описва перспективите за развитие на общината в близките 10 години. Тя дава 
общата представа за характеристиките на общината в контекста на концепцията за 
устойчиво развитие, очертава крайния желан резултат от усилията на всички в развитието 
на общината. Визията акцентира върху развитието и експонирането на основните фактори 
за развитие и сравнителните предимства на общината, а именно: човешкият капитал и 
качествената жизнена среда. 
 
Визията на Общинския план за развитие се дефинира, както следва: 
ПОПОВО ще бъде община с модернизирана и диверсифицирана икономическа 
структура, добре изградена и функционираща инфраструктура, качествена жизнена 
среда, висока степен на заетост и социална сигурност. Въз основа на устойчиво 
интегрирано развитие на икономиката при опазване на околната среда, съхраняване и 
валоризиране на природното и културното наследство ще се постигне икономически 
растеж и ще се повиши стандарта на живот на населението. 
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II.2.1. ЦЕЛИ 
 
Целите на регионалното развитие в община Попово за периода 2007-2013г. 
кореспондират с целите на кохезионната политика на Европейския съюз, в съответствие с 
регламентите за Структурните фондове.  
 
 
СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ 
 

Главната цел на регионалното развитие на общиа Попово за периода 2007-2013г. е, както 
следва: 

Осигуряване и поддържане на устойчиво интегрирано местно развитие, 
икономически растеж, по-добри възможности за работа и по-висок жизнен стандарт 
чрез мобилизиране и засилване на вътрешния потенциал на общината, ефективно 
оползотворяване на местните ресурси и укрепване на местната идентичност, 
развитие на конкурентноспособна икономика “основана на знанието” и привличане на 
инвестиции. 

 
Тази цел се базира на основните нужди на развитието в резултат на направения анализ на 
състоянието и тенденциите в развитието на общината, при който бе констатирано че: 
 

• Община Попово  изостава от други общини в Североизточен планов район и от 
средните стойности в страната по отношение на икономическо развитие, ниво 
на доходите, състояние на инфраструктурата и основните услуги и е налице 
твърде висока безработица и нисък жизнен стандарт.  

 
• Необходимо е насърчаване в рамките на разнообразяване на икономическата база 

на разкриването и запазването на нови работни места, повишаване качеството 
на живот на местното население, повишаване атрактивността на района за 
привличане на инвестиции чрез развитие и модернизация на инфраструктурите, 
подобряване конкурентноспособността на местните предприятия и засилване на 
тяхната експортна насоченост. 

 
• Необходимо е да се разнообразят структурите на заетост в селския район и да 

се подобрят взаимовръзките между града и селата. В това отношение е добре да 
се развие преработвателна промишленост на селскостопански продукти и 
алтернативни форми на  туризъм в рамките на частната инициатива, да се 
обособят и развият “вторични опорни центрове” на селищната мрежа. 

 
• Осигуряването на устойчивост на селищната мрежа и изграждането на 

качествена селищна среда, гарантираща устойчиво социално-икономическо и 
екологично развитие, а също така и висок жизнен стандарт следва да бъде една 
от приоритетните задачи пред местната власт. 

 
Общината трябва да се стреми да запази и развие силните си страни, като основно 
използва съществуващите възможности и сравнителните си предимства. Същевременно 
прецизно трябва да се подберат такива действия/проекти, които целят справяне или 
ограничаване на слабите страни на общината и преодоляване на рисковете. 
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Основният извод от анализа на състоянието е, че общината трябва да приложи стратегия 
на развитие, основана на следните действия: 
 

• Осъществяване на инвестиционен маркетинг базиращ се на сравнителните 
преимущества на общината за привличане на нови инвестиции (вътрешни и 
чуждестранни), въвеждане на нови технологии и стандарти за повишаване на 
местната конкурентност 

 
• Подкрепа за опорните икономически сектори в общината; 

 
• Целево доизграждане и подобряване на инфраструктурата 
 
• Стабилизиране на заетостта, осигуряване на по-висок жизнен стандарт и 

поддържане на балансирана селищна мрежа 
 

• Развитие на градската зона като опорен център на селския ареал и на няколко 
вторични центрове (Водица-Ковачевец, Славяново-Медовина, Зараево-Садина, 
Ломци) 

 
Прилагането на такава стратегия предполага изграждането на жизнен икономически 
комплекс и достатъчно приходи за реинвестиране в хората и жизнената им среда. 
 
Посочената главна цел е в съответствие с главната цел на регионалното развитие на 
Република България за периода до 2015г. формулирана в Националната стратегия за 
регионално развитие на Република България. Тя е в съответствие и с главната цел на 
Областната стратегия за регионално развитие на Област Търговище (2005-2015г.), като 
допринася за нейната реализация.  
 
Главната цел на развитието на община Попово също така отчита Европейската политика на 
сближаване за периода 2007-2013г. и кореспондира с целите на Лисабонската стратегия и 
стратегията от Гьотеборг. 
 
Главната цел може да се постигне чрез реализирането на следните стратегически цели: 
 
Стратегическа цел 1: 
Повишаване атрактивността на общината и подобряване на инвестиционната 
активност чрез модернизиране на местните производствени структури и увеличаване 
на инвестициите във физическа инфраструктура и човешки капитал. 
 
За успешно преодоляване на проблема с конкурентоспособността на местната икономика, 
общината трябва да стане по-атрактивна – да привлече инвестиции, да развие своя 
вътрешен ресурсен потенциал за диверсифициране на икономическите дейности и по този 
начин да допринесе за постигане на устойчив икономически растеж, както и за постигане на 
целите на регионалното развитие.   
 
Реализирането на първата стратегическа цел предполага провеждането на пакет от мерки, 
които ще осигурят нарастването на равнището на социално-икономическото развитие на 
община Попово и привличането на преки чуждестранни инвестиции. Усилията на местната 
власт и всички заинтересовани страни трябва да бъдат насочени към подобряване на 
бизнес климата и модернизация на инфраструктурата и комуникациите за привличане на 
преки чуждестранни инвестиции, които имат ключово значение за технологичното 
обновяване на местната икономика, както и за трансфера на нови знания и ноу-хау. 
Преструктурирането на общинската икономика следва да се ориентира към производства 
със силна технологична насоченост и към активно усвояване на иновациите както в 
производствения, така и в публичния сектор. 
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Развитието на техническата инфраструктура обслужваща бизнеса има съществено влияние 
при формирането на благоприятни условия за устойчиво и балансирано развитие, за 
повишаване на инвестиционната атрактивност на територията и за приобщаване на 
икономиката на общината към областната /на област Търговище/, регионалната /на 
Североизточен планов район/ и националната. 
 
Жизненият стандарт на населението в общината зависи преди всичко от капацитета на 
местните предприятия да постигнат високо ниво на производителност и непрестанно да 
увеличават своята производителност. Предвижданото подобряване на 
конкурентоспособността на местната икономика ще доведе до разкриване на повече и по-
добри работни места. Привличането на инвестиции (местни и чуждестранни) ще повиши 
равнището на заетост, ще намали безработицата и ще интегрира по-голяма част от 
безработното население към пазара на труда.  
 
Постигането на устойчива заетост ще е резултат и от провежданите мерки за насърчаване 
стартирането и развитието на малък и среден бизнес, модернизацията на 
инфраструктурата, формирането на местни технологични клъстери, засилването на 
местната икономическа активност. 
 
Подобряването на образователните и квалификационни характеристики на човешките 
ресурси в съответствие със съвременните изисквания за качество на работната сила и 
специфичните характеристики на местния пазар на труда и потенциал за развитие, 
представлява гаранция за постигане на трайна трудова заетост и увеличаване на нейната 
производителност.  

 
Основни количествени индикатори, по които ще се измерва постигането на 
целта: 

 
• Брой на съвместни междуобщински инициативи с други общини, заложени и 

изпълнени съгласно общинските планове за развитие на община Попово и на 
съседни общини 

• Средногодишно нарастване на нетните приходи от продажби на човек от 
населението с около 7-8% (поради отсъствие на статистическа информация за 
БВП на общинско ниво) 

• Повишаване производителността на местните предприятия 
• Ръст на инвестициите (местни и чуждестранни)  
• Ръст на инвестициите в модернизиране/разширяване на производствени 

структури 
• Повишаване коефициента на заетост  
• Нарастване размера на разходите за нови технологии и иновации. 
• Нарастване размера на инвестициите във физическа инфраструктура 
• Нарастване размера на инвестициите в човешки капитал 
• Достъп до широколентови комуникации 
• Намаляване времето за транспортен достъп 

 
 
Стратегическа цел 2: 
Развитие на вътрешния потенциал на общината и укрепване на местната идентичност, 
усъвършенстване на човешките ресурси и насърчаване на равните възможности за 
осигуряване на по-висок жизнен стандарт на местното население   

 
Увеличаването броя на новите работни места чрез ефективното и пълноценно 
оползотворяване на местния потенциал и сравнителните предимства на общината, 
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подобряването на адаптивността на човешките ресурси към условията на пазарната 
икономика ще доведе до устойчива заетост, по-високи доходи и по-висок жизнен стандарт.  

Развитието и модернизацията на елементите на социалната инфраструктура ще подобри 
качеството на живот на населението и ще увеличи привлекателността на района. 

Освен подкрепа за мобилизиране и развитие на вътрешния потенциал на общината, 
дейностите по тази цел ще доведат до повишаване стандартите на обитаване на 
населението, повишаване качеството на достъпа до обществените услуги, подобряване на 
екологичните стандарти, съхраняване и засилване на местната идентичност, опазване на 
местното природно и културно наследство и развитие на качествени форми на туризъм.  

Основни количествени индикатори, по които ще се измерва постигането на 
целта: 
 

• Намаляване на равнището на безработица  
• Понижаване равнището на безработица  на социално уязвимите групи на пазара 

на труда  
• Повишаване на приходите от туризъм и удължаване средната продължителност 

на престоя 
• Брой изпълнени инициативи за подобряване качеството на  образованието 
• Подобрен достъп до услугите на здравеопазването  
• Нарастване размера на инвестициите в социална инфраструктура 
• Брой жилища с енергиен сертификат 
• Трайни стандартни параметри на питейната вода (във всички селища) 

 
 
Стратегическа цел 3: 
Осигуряване на интегрирано и балансирано развитие на селищната мрежа чрез 
подобряване на градската среда, диверсификация на икономическите дейности и 
обновяване на инфраструктурата на селата. 
 
В община Попово населението в селата все още съставлява твърде голяма част от 
населението като цяло. Необходимо е провеждането на силна местна политика за развитие 
на селата, за да се попречи на нежелателните миграционни потоци. Целта е да се 
диверсифицират структурите на заетост в селската територия и да се установи ново 
партньорство между града и селата. В това отношение следва да се насърчава развитието 
на преработвателната промишленост на селскостопански продукти, както и други 
възможности за трудова заетост в рамките на частната инициатива.  
 
За да се осигури развитие на селската територия като място за обитаване, стопанска 
дейност, рекреация и като природно пространство е необходимо да се разнообразява 
трудовата заетост, да се развие конкурентноспособен агробизнес, да се насърчават 
нетрадиционни устойчиви форми на туризъм. 
 
Необходимо е съхраняване и валоризиране на ендогенните ресурси на селския район, за да 
се разнообрази икономическата основа и да се постигне мобилизиране на населението и 
икономическите субекти. 
 
Основни количествени индикатори, по които ще се измерва постигането на 
целта: 

• Брой проекти за интегрирано селищно развитие 
• Брой изпълнени мерки за подобряване състоянието на благоустройството в 

населените места от общината 
• Брой изпълнени проекти за развитие на алтернативен туризъм 
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Необходимостта от опазване на околната среда и устойчивостта в регионалното 
развитие е основен хоризонтален приоритет и изисква пълно отчитане на екологичните 
съображения при преследването на целите на икономическото и социалното развитие на 
общината. 
 
Дефинираните цели на Общинския план за развитие на община Попово са 
взаимосвързани и допълващи се. Те изискват прилагането на интегриран подход за 
развитие на територията на общината. Това означава подходящо съчетаване на мерките, 
действията и проектите за тяхното реализиране, с оглед балансирано изграждане на 
материалните и социалните предпоставки на развитие върху цялата територия на 
общината. 
 
 
 
II.2.2. ПРИОРИТЕТИ ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 
 
Тази част на Общинския план за развитие съдържа избраните приоритети за действие за 
постигане на целите на регионалното развитие, както и представяне на мерките, които ще 
бъдат реализирани в съответните приоритетни области за интервенции. 
 
Изборът на приоритетите за действие следва приоритетните области за подпомагане по 
линия на предприсъдинителната помощ на ЕС за България, като наред с това се 
предвиждат специфични въздействия, които биха спомогнали за възраждането и общото 
подобряване на икономическото и социалното състояние в общината. 
 
Приоритетите на Общинския план за развитие за периода 2007-2013г. имат приемственост с 
тези, определени в Областната стратегия за регионално развитие и Регионалния план за 
развитие на Североизточен планов район, като ги конкретизират в съответствие със 
спецификата на конкретната територия. 
 
Основните приоритети на Общинския план за развитие на община Попово за периода 
2007-2013г. са: 
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Визия: ПОПОВО ще бъде община с модернизирана и диверсифицирана икономическа структура, добре изградена и 
функционираща инфраструктура, качествена жизнена среда, висока степен на заетост и социална сигурност. Въз основа на 
устойчиво интегрирано развитие на икономиката при опазване на околната среда, съхраняване и валоризиране на 
природното и културното наследство ще се постигне икономически растеж и ще се повиши стандарта на живот на 
населението. 
Главна цел: Осигуряване и поддържане на устойчиво интегрирано местно развитие, икономически растеж, по-добри 
възможности за работа и по-висок жизнен стандарт чрез мобилизиране и укрепване на вътрешния потенциал, ефективно 
оползотворяване на местните ресурси и укрепване на местната идентичност, развитие на конкурентноспособна икономика 
“основана на знанието” и привличане на инвестиции. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Цел 1: Повишаване атрактивността на 
общината и подобряване на 

инвестиционната активност чрез 
модернизиране на местните 

производствени структури и увеличаване 
на инвестициите във физическа 

инфраструктура и човешки капитал 

Цел 3: Осигуряване на интегрирано и 
балансирано развитие на селищната 
мрежа чрез подобряване на градската 

среда, диверсификация на 
икономическите дейности и обновяване 

на инфраструктурата на селата 

Цел 2: Развитие на вътрешния потенциал 
на общината и укрепване на местната 
идентичност, усъвършенстване на 

човешките ресурси и насърчаване на 
равните възможности за осигуряване на 
по-висок жизнен стандарт на местното 

население 

П 1: Развитие на конкурентоспособна 
местна икономика, модернизация на 

производствената база, подобряване на 
достъпа до информация и знания 

П 2: Развитие и модернизация на 
инфраструктурата като фактор за 

засилване на местната 
конкурентоспособност и привличане на 

инвестиции 

П 3: Повишаване атрактивността на 
общината и жизнения стандарт на 
местното население, подобряване 
качеството на човешките ресурси и 
засилване на социалната интеграция 

П 4: Засилване на икономическия 
потенциал на градската зона и укрепване 
на връзките със селската територия, 
разнообразяване на икономическите 

дейности и развитие на 
инфраструктурата на селата 

П 5: Укрепване на местния 
институционален и административен 
капацитет за подобряване процеса на 
управление и ефективно усвояване на 

фондовете на ЕС  
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ОПИСАНИЕ НА ПРИОРИТЕТИТЕ: 
Развитие на конкурентоспособна местна икономика, модернизация на производствената база, подобряване на достъпа до 
информация и знания 

Подобряване на бизнес средата и на достъпа до информация и услуги, стимулиране на предприемачеството 
и развитието на малки и средни предприятия 

Мярка 1 Подобряване на услугите за местния бизнес, въвеждане на системи за управление на качеството 
и схеми за подобряване на организацията и управлението 

Мярка 2 Създаване и развитие на пакет от инструменти за подкрепа на малкия и среден бизнес в 
общината 

специфична 
цел 1  

Мярка 3 Изграждане и развитие на бизнес инфраструктура 
Насърчаване на инвестициите в технологичен трансфер и иновации, подкрепа за създаването и развитието 
на местни клъстери и бизнес мрежи 

Мярка 1 Подпомагане на иновациите и технологичното модернизиране на местните производствени 
структури 

Мярка 2 Модернизация и технологично обновяване на селското стопанство като основа за развитие на 
конкурентноспособен хранително-преработвателен сектор 

Мярка 3 Насърчаване достъпа до и ефективно използване на информационни и комуникационни 
технологии от МСП, развитие на публични он-лайн услуги 

специфична 
цел 2  

Мярка 4 Подкрепа за изграждането на бизнес мрежа и местни клъстери  
Увеличаване на инвестициите в човешки ресурси за засилване на местната икономическа активност 

Мярка 1 Подобряване качеството на професионалното обучение и развиване на умения за нуждите на 
метната икономика и инвестиционния процес  

Приоритет 1  

специфична 
цел 3 

Мярка 2 Подобряване на обучителната среда за разпространение на информационните и комуникационни 
технологии 

Развитие и модернизация на инфраструктурата като фактор за засилване на местната конкурентоспособност и привличане 
на инвестиции 

Доизграждане, развитие и модернизация на транспортната инфраструктура 

Мярка 1 Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на участъци от републиканската пътна мрежа  

специфична 
цел 1  

Мярка 2 Модернизация и рехабилитация на общинските пътища, устойчиво подобряване на 
експлоатационното състояние на уличната мрежа 

Развитие и модернизация на техническата инфраструктура, подобряваща достъпа и функционирането на 
зоните с концентрация на икономически дейности  

Приоритет 2  

специфична 
цел 2  

Мярка 1 Изграждане и развитие на довеждаща инфраструктура до зоните на бизнес инициативи 
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Мярка 2 Създаване и развитие на техническа инфраструктура, осигуряваща функционирането на зоните 
на бизнес инициативи 

Доизграждане и развитие на местната инфраструктура за опазване на околната среда  

Мярка 1 Рационално използване и ефективно управление на водните ресурси, подобряване на 
водоснабдителната система и качеството на питейната вода 

Мярка 2 Доизграждане на канализационната мрежа и интегрирано управление на отпадните води 

Мярка 3 Осигуряване на ефективно  управление на отпадъците 
 

специфична 
цел 3  

Мярка 4 Подобряване на енергийната ефективност и насърчаване използването на възобновяеми 
енергийни източници 

Повишаване атрактивността на общината и жизнения стандарт на местното население, подобряване качеството на 
човешките ресурси и засилване на социалната интеграция 

Опазване и валоризиране на местното природно и културно наследство. Интегрирано развитие на местния 
туристически потенциал 

Мярка 1 Опазване на местното природно наследство и поддържане на биоразнообразието като потенциал 
за развитие на устойчив туризъм 

Мярка 2 Възстановяване и опазване на местното културно наследство като фактор за устойчиво местно 
икономическо развитие 

Мярка 3 Изграждане, реконструкция и подобряване на туристическа инфраструктура  

специфична 
цел 1  

Мярка 4 Създаване, развитие и промоция на устойчиви туристически продукти за стимулиране на 
интегрираното местно развитие 

Създаване и гарантиране на устойчиви работни места, социална интеграция на групите в неравностойно 
положение по отношение на достъпа до заетост 

Мярка 1 Насърчаване на местни инициативи за заетост, засилване на социалната интеграция на хората в 
неравностойно положение  

специфична 
цел 2  

Мярка 2 Подобряване на адаптивността и пригодността за заетост на работната сила 

Подобряване качеството на образованието, здравеопазването и социалните услуги, допринасящи за 
повишаване привлекателността на общината 
Мярка 1 Увеличаване на инвестициите в образованието 

Приоритет 3 

специфична 
цел 3  

Мярка 2 Подобряване предоставянето на здравни услуги за повишаване жизнения стандарт на 
населението 



 85 

  Мярка 3 Развитие на социалните услуги и подкрепа за социално включване на групите в неравностойно 
положение 

Засилване на икономическия потенциал на градската зона и укрепване на взаимовръзките й със селската територия, 
разнообразяване на икономическите дейности и развитие на инфраструктурата на селата 

Стимулиране развитието на градската зона като опорен център за селския ареал и укрепване на 
взаимовръзките между селата и града 
Мярка 1 Интегрирано градско развитие 

специфична 
цел 1  

Мярка 2 Създаване и развитие на вторични опорни центрове в селския район 
Насърчаване диверсификацията на икономическите дейности 

Мярка 1 Подобряване на пазарната и технологична инфраструктура за производство, преработка и 
маркетинг на земеделска продукция и горски продукти  

специфична 
цел 2 

Мярка 2 Насърчаване на частни инициативи, осигуряващи допълнителни земеделски приходи, за 
укрепване на икономиката и общностите в селата 

Подобряване на достъпността и атрактивността на селския район чрез развитие на инфраструктурата 

Мярка 1 Възстановяване и развитие на селата, опазване и възобновяване на селското наследство за 
подобряване на селската среда и качеството на живот на местното население 

Мярка 2 Развитие и подобряване на съществуващата междуселищна инфраструктура 

Приоритет 4  

специфична 
цел 3 

Мярка 3 Ускоряване на разпространението на телекомуникационните мрежи и услуги в селата 

Укрепване на местния институционален капацитет за подобряване процеса на управление и ефективно усвояване на 
фондовете на ЕС 

Развитие на местния административен капацитет за стратегическо планиране, програмиране и управление 
на проекти 
Мярка 1 Укрепване на местните структури за консултации и партньорство 

Мярка 2 Изграждане и усъвършенстване на местен програмен и проектен капацитет  

специфична 
цел 1  

Мярка 3 Техническа помощ 
Създаване и развитие на партньорства, засилване на междуобщинското сътрудничество  

Мярка 1 Създаване на публично-частни партньорства 

Приоритет 5  

специфична 
цел 2  

Мярка 2 Побратимяване с градове от ЕС, установяване на активни връзки с водещи компании в сферата 
на преработвателната промишленост и услугите 
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ПРИОРИТЕТ 1: Развитие на конкурентоспособна местна икономика, модернизация на 
производствената база, подобряване на достъпа до информация и знания 
 
Гъстотата на стопанските субекти в община Попово е ниска, опериращата ефективност и 
производителността на труда са също ниски, недостатъчно развито е предприемачеството. 
Вътрешният потенциал за възстановяване и развитие не се използва пълноценно, ниска е 
степента на диверсификация на производствената структура. 
 
Целта на този приоритет е подобряване на бизнес средата, така че тя да стане 
привлекателна за нови, развиващи се и разширяващи се бизнес дейности; постигане на 
съответствие с изискванията на ЕС, модернизация на технологичното оборудване на 
местните предприятия, подкрепа за пазарно-ориентирани научно-изследователски и 
развойни дейности. Това ще доведе до растеж на нетните приходи от продажби на 
предприятията на човек от населението и ще създаде възможности за разкриване на нови 
работни места и генериране на доходи, като по този начин ще се повиши жизнения стандарт 
на местното население. 
 
Приоритетът акцентира върху развитието на бизнес (индустриални) зони/паркове/, на 
клъстери и мрежи в областта на хранително-вкусовата промишленост и туризма, 
насърчаване дейността на малките и средните предприятия чрез предоставяне на бизнес 
услуги, подпомагане на технологичния трансфер и иновациите, подобряване на достъпа до 
информация и източници на финансиране, внедряване на системи за управление на 
качеството; засилване експортната насоченост на производствените единици, 
усъвършенстване на агробизнеса, развитие на бизнес и пазарна инфраструктура. 
 
За повишаване на конкурентоспособността на общинската икономика трябва да се насочим 
също така към подкрепа на селското и горското стопанство въз основа на тяхната 
диверсификация, прилагането на конкурентни форми и структури в областта на 
преработката и маркетинга на продуктите, модернизация на продукцията и технологиите, 
създаване на алтернативна заетост.  
 
В рамките на този приоритет основните специфични цели са: 
 
Специфична цел 1: Подобряване на бизнес средата и на достъпа до информация и 
услуги, инвестиционен маркетинг и стимулиране на предприемачеството  
 
Днес предприятията в общината са изправени пред сериозни предизвикателства – реалните 
пазарни предизвикателства и конкуренцията, липса на умения и знания за изготвяне на 
дългосрочни стратегии, липса на управленчески умения в мениджмънта на фирмите и др. 
Достъпът до високо квалифицирани консултантски услуги е непосилен за голяма част от 
МСП.  

Бизнес средата играе изключително важна роля за стартирането и развитието на динамични 
малки и средни предприятия създаващи нови работни места. Предприемаческата дейност е 
тясно свързана с икономическия растеж. Предоставянето на бизнес консултантски услуги за 
новостартиращите предприятия трябва да включва обща информация за средносрочните и 
дългосрочните перспективи за развитие на съответния отрасъл, разработване на 
маркетингови стратегии, финансови анализи и стратегии за развитие на човешките ресурси. 
 
Необходимо е разработването на конкретни механизми за инвестиционен маркетинг за 
популяризиране на конкурентните предимства на общината и привличане на инвестиции. 
 
Мярка 1.1.1. Подобряване на услугите за местния бизнес, въвеждане на системи за 
управление на качеството и схеми за подобряване на организацията и 
управлението, инвестиционен маркетинг 
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Подпомагането на бизнеса е от особено голямо значение за подобряването на бизнес 
климата, а също така и за повишаване на местната конкурентоспособност. То е свързано с 
развитието на човешките ресурси, усъвършенстването на бизнес инфраструктурата, 
туризма, както и с развитието на земеделието и укрепването на взаимовръзката град-село. 

За да се създаде имидж на община Попово като подходящо приоритетно място за 
инвестиции е необходимо разработването на конкретни механизми за инвестиционен 
маркетинг. 

Цел на мярката - Да допринесе за подобряване конкурентоспособността на местните 
предприятия и подготовката им да устоят на конкурентния натиск на ЕС чрез предоставяне 
на качествени бизнес услуги, развитие на финансови инструменти, подходяща бизнес 
инфраструктура и инвестиционен маркетинг за повишаване на инвестиционната активност в 
общината 

Дейности за реализация на мярката 

• Улесняване на достъпа до информация и консултантски услуги, предлагани от 
международни програми 

 
Консултантски услуги: оценка на състоянието на предприятието и на бизнес стратегията 
му, развитие на маркетингови стратегии, подготовка за въвеждане на системи за управление 
на качеството и сертификация, разработване на иновационни стратегии и иновационен 
одит, разработване на маркетингови стратегии, преглед на експортния потенциал на 
компанията, оценка на ефективността на производството и определяне на мерки за 
подобряването му; общо развитие на бизнес мениджмънта, управление на човешките 
ресурси, обща оценка на компанията. Консултациите могат да бъдат и за въвеждане на 
стандарти за безопасност на труда и работното място, въвеждане на добри производствени 
и лабораторни практики, разработване и въвеждане на системи за екологични стандарти, 
качествен контрол на услугите и продуктите, категоризация и лицензиране на 
предприятията. 
 

• Изграждане на информационна база данни за МСП, която да предоставя 
информация за пазари, производство и технологии, партньори, публични търгове, 
проекти, програми и др.; 

• Улесняване въвеждането на международните стандарти за качество и безопасност в 
МСП; 

• Публикуване на ръководства и брошури с необходимата информация за създаване, 
развитие и управление на МСП 

• Осигуряване на специализирана помощ в областта на маркетинга и рекламата за 
увеличаване на пазарния дял на МСП. 

• Повишаване нивото на развитие на създадения център в общината за информация и 
услуги; 

• Подпомагане на занаятчийството в общината – създаване на занаятчийски комплекс. 
• Създаване на общински инвестиционен маркетинг със специално внимание към МСП: 

изработване на маркетингов план за привличане на инвестиции, осигуряване на 
инвестиционен имидж на общината 

• Създаване на консултативен експертен съвет в общината за изработване и 
изпълнение на общинска програма за инвестиционен маркетинг за привличане на 
инвестиции като се извърши предварително проучване за идентифициране на 
икономическите сектори с перспектива за развитие и осигуряващи растеж. 
Маркетинговият план ще бъде насочен към насърчаване на инвестициите в тези 
приоритетни сектори. На този етап въз основа на експертна преценка като такива 
сектори могат да бъдат посочени хранително-вкусовата промишленост, шивашката и 
текстилната промишленост. Добра суровинна база и традиции са налице за подкрепа 
на развитието на керамична промишленост, химическа промишленост и 
дървообработване. 

• Разработване на комуникационни механизми и канали за популяризиране на 
общинската програма за инвестиционен маркетинг 
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• Ежегодно организиране и провеждане на регионален инвестиционен форум в град 
Попово, популяризиращ конкурентните предимства на общината  

• Създаване на брошура, мултимедиен компакт диск и Интернет страница, посветени 
на възможностите за инвестиране в община Попово 

 
Индикатори: 

- Брой консултирани МСПя 
- Брой предоставени консултантски услуги (маркетинг, експорт и др.) 
- Брой изготвени бизнес планове 
- Брой проучвания, маркетингови и иновационни стратегии/анализи 
- Нарастване на приходите в сферата на бизнес услугите 
- Брой финансирани бизнес планове 
- Брой схеми за подобряване на организацията и управлението 
- Брой предприятия със сертификати за качество 
- Подобрено съответствие със стандартите на ЕС 
- Разработена общинска програма за инвестиционен маркетинг 
- Брой уникални посещения в Интернет страницата, посветени на 

възможностите за инвестиране в община Попово 
- Брой разпространени сред потенциални инвеститори рекламни материали 

посветени на възможностите за инвестиране в община Попово 
- Нарастване на инвестициите в общината (местни и чуждестранни) 

 
Мярка 1.1.2. Създаване и развитие на пакет от инструменти за подкрепа на малкия 
и среден бизнес в общината 

Усилията за подобряване на производствения сектор и подобряване на местната 
конкурентност акцентират върху насърчаването на предприемачите с потенциална 
възможност да се включат в стартиране на бизнес дейности и в привличането на 
инвестиции. Паралелно с това прилагането на пакет от финансови инструменти за подкрепа 
на малкия и среден бизнес ще подпомага създаването на среда, ккоято да е благоприятна и 
за вече съществуващия бизнес, ориентиращ се към разширяване и диверсификация на 
производствените дейности.  

Цел на мярката е разработване на пакет от инструменти за стимулиране на бизнеса на 
местно ниво и привличане на инвеститори. 

Дейности за реализация на мярката: 

• Създаване на Общински гаранционен фонд 
• Създаване на местен фонд за рисков капитал 
• Създаване и поддържане на база данни в общината с актуална информация за 

недвижимата собственост и свободни общински терени 
• Организиране на местен офис на предприемача в Центъра за общински услуги и 

информация за подпомагане издаването на разрешителни или лицензи при 
стартирането на нов бизнес 

• Комерсиализация на комуналните услуги чрез сключване на договори за отдаване 
под наем, лизинг или концесия, като се защитават интересите на социално слабите 
потребители, общественото здраве и качеството на околната среда 

• Провеждане на регулярни срещи с бизнеса от страна на местната власт за 
информиране относно общинска проекти 

• Поддръжане на раздел в интернет страницата на общината с актуална информация 
за възможностите за финансиране по фондовете на ЕС и национални програми 

 

От 2007г. една от областите на подпомагане на Европейският фонд за регионално развитие 
се очаква да бъде създаване и развитие на финансови инструменти като: рисков капитал, 
заемни и гаранционни фондове, субсидии с намалена лихва и др.  
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Индикатори: 
- Създадени финансови инструменти в подкрепа на малкия и среден бизнес 
- Брой изготвени финансови схеми 
- Брой МСП (стартиращи) получили микрокредити 
- Брой подпомогнати предприятия 
- Брой нови МСП 
- Създадена база данни с информация за недвижимата собственост в 

общината 
- Създаден местен офис на предприемача 
 

Мярка 1.1.3. Изграждане и развитие на бизнес инфраструктура 

Мярката е пряко насочена към подобряване на местната икономическа активност и 
инвестиционен климат. Общината ще се насочи активно към разширяване на 
съществуващите бизнес зони, изграждане на нови производствени зони, подобряване на 
прилежащата инфраструктура, изграждане на общински бизнес инкубатор и център за 
предоставяне на консултантски услуги, които ще стимулират растежа на бизнес услугите и 
ще подкрепят новостартиращи и по-малки фирми. 

Цел на мярката е създаване и развитие на бизнес зони/паркове, на структури подпомагащи 
стартирането и укрепването на малките и средни предприятия. 

Действия за реализация на мярката: 

• Маркетингово проучване на възможностите и дефиниране на потенциални 
инвеститори; 

• Доизграждане и развитие на бизнес зони  
• Цялостно устройстване на терена/терените 
• Предоставяне на недвижима собственост (терени и сгради) от страна на местната 

власт за настаняване на МСП на местни и чужди инвеститори и изграждане на 
необходимата инфраструктура; 

• Създаване и развитие на общински бизнес център/бизнес инкубатор в адаптиран за 
целта общински фонд 

Общинският бизнесцентър/бизнесинкубатор ще предоставя при облекчени условия 
инфраструктура, консултантски услуги, помещения за работа и производство, охрана и 
логистична поддръжка, ще предлага финансови инструменти за подкрепа на малкия и 
среден бизнес 

Финансова подкрепа за изграждане на бизнес парк и инкубатор ще се получи по линия на 
структурните фондове на ЕС. Необходими са изпреварващи дейности от страна на местната 
васт за подготовка на техникоикономически и устройствени проекти, свързани с 
реализацията на тези цел. 

Индикатори: 
  - Създадена или разширена бизнес зона/парк 

- Брой нови фирми създадени в инкубатора 
- Брой подпомогнати МСП  

  - Брой предоставени бизнес/консултантски услуги; 
  - Брой новосъздадени работни места  

- Брой бизнес единици настанени в бизнес зоната; 
- Брой МСП получили бизнес услуги в бизнес зоната; 
-Площ на предоставените терени за привличане на чуждестранни 

инвеститори, кв.м. 
 
 
Специфична цел 2: Насърчаване на инвестициите в технологичен трансфер и 
иновации, подкрепа за създаването и развитието на местни клъстери и бизнес мрежи 
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Насърчаването на иновациите и новите технологии е изключително важно за повишаване на 
производителността и постигане на устойчивост. Ключовите цели на Програмата от Лисабон 
са именно създаването на среда, благоприятстваща развитието на иновациите и 
използването в пълна степен на най-новите информационни технологии. Това определя 
необходимостта от специална подкрепа, насочена към насърчаване на създаването на 
местен инвестиционен фонд осигуряващ достъп до рисков капитал за МСП. За 
реализацията на тази цел община Попово ще работи в сътрудничество с националните 
агенции, местния бизнес и неправителствени ирганизации, както и с научни институти и 
университети в страната и по-специално в Североизточен планов район (Варна, Шумен). 
 
Увеличаването на инвестициите в нови продукти и технологии е основен индикатор, 
отразяващ движението към общинска икономика “основана на знанието”. Това означава 
икономика, изградена непосредствено върху производство, дистрибуция и използване на 
знания, иновации, нови технологии и информация, решаващи за постигането на висока 
конкурентоспособност и експортна насоченост. 
 
Мярка 1.2.1 Подпомагане на иновациите и технологичното модернизиране на 
местната икономика 
Липсата на иновационен капацитет на местния бизнес е вследствие на липсата на 
изследователска база, на ниския размер на разходите за изследване и развитие и слабите 
връзки на бизнеса с научните и изследователските среди. 
 
Това определя необходимостта от модернизация на икономическата структура, която следва 
да се ориентира към производства с висока добавена стойност, да се развива икономика, 
базирана на знанието, със силна технологична насоченост, като се подкрепя технологичното 
обновление и активното усвояване на иновациите както в производствения, така и в 
публичния сектор. 
 
Цел на мярката е повишаване на иновационния капацитет на местните предприятия и 
модернизация на технологичното оборудване 
 
Дейности за реализация на мярката: 

• Подобряване на достъпа на МСП до ноу-хау и до технологични нововъведения, 
посредством обучение и разпространение на информация; 

• Стимулиране въвеждането на пазарно-ориентирани технологични проекти; 
• Насърчаване развитието на публично-частното партньорство при развитието и 

трансфера на нови технологии; 
• Диверсификация на промишленото производство чрез въвеждане на нова продуктова 

гама в съществуващите предприятия и откриване на нови производства в общината 
• Създаване на общинска иновационна стратегия;  
• Подкрепа на публично-частните партньорства при трансфера на технологии 
• Насърчаване създаването на партньорски мрежи между иновативни МСП в общината 

и университетите в гр.Варна, гр.Шумен, както и с други изследователски и начуни 
среди. 

 
Индикатори: 
  -   Брой нови продукти/иновации 

- Нарастване на инвестициите в иновации и модерно технологично 
оборудване (%) 

  - Експортен дял от нарастването на продукцията в резултат на 
модернизацията 
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Мярка 1.2.2. Модернизация и технологично обновяване на селското стопанство 
като база за развитие на конкурентноспособен хранително-преработвателен 
сектор 
 
В исторически   план  индустрията   в   общината   се  е  развила на основата на 
преработката  на  селскостопанските  суровини,  произвеждани  в  района.  На   тази основа 
се е развил отрасъл  хранително-вкусова промишленост.  Внедряването на нови технологии 
и продукти ще повиши в значима степен конкурентоспособността на предприятията в 
сферата на агробизнеса. 
 
Дейности за реализация на мярката: 

• Въвеждане на европейски принципи, изисквания и добри практики в контрола, 
управлението и търговията със селскостопански продукти 

• Използване на съвременни технологии, сортове и породи в агробизнеса 
• Осигуряване на масов достъп до актуална информация и повишаване на научното 

облужване в агробизнеса чрез специален раздел в интернет сайта на община Попово 
• Изграждане на база данни за селскостопанските производители, растениевъдството, 

животновъдството и горите в областта 
• Изграждане на автоматизирана система за достъп до местни и международни пазари 

за селскостопанска продукция 
• Изграждане на нови аграрно-производствени структури на базата на частно 

фермерство от европейски тип 
• Стимулиране на вертикалните интеграционни процеси между интензивните 

производства и съответните преработващи единици с цел затваряне нс веригата 
“земя-краен продукт” 

• Организационна помощ за сертифициране и регистрация на биологични ферми 
• Внедряване на нови сортове (зеленчуци, зърнени култури, тютюн, билки и др.) 
• Тестване на нови породи животни  
• Внедряване на нови технологии и препарати за растителна защита 
• Изграждане на тържище за плодове, зеленчуци и цветя в град Попово 
• Внедряване на модерна селскостопанска техника 
• Обновяване на напоителните полета и съоръжения 
• Изготвяне/актуализация на земеустройствени проекти и схема за райониране на 

културите 
 

Индикатори: 
  -   Размер на инвестициите в иновации и модерно технологично оборудване 
в агробизнеса 
  -   Нетни приходи от продажби на предприятията в агроикономиката 
  - Експортен дял от нарастването на продукцията в резултат на 
модернизацията и подобряването на маркетинга на продуктите 
  - Брой изготвени/актуализирани земеустройствени проекти 
 
Мярка 1.2.3. Подобряване на достъпа до услугите на информационното общество 
и насърчаване на използването им 
Малките и средните предприятия често нямат достъп до важна информация за пазарите в 
чужди страни и са затруднени при откриване на подходящи партньори. Информацията е 
основен ресурс и ключов фактор за функционирането им и бързото и целенасочено 
предаване на информация подкрепя процеса на вземане на правилни управленски решения. 

Въвеждането на услугите на информационното общество във всички сфери на икономиката 
води до нейното модернизиране, увеличаване на ефективността, производителността и 
генерира допълнителен икономически растеж.  
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Реализацията на тази мярка е свързана с въвеждането на широколентова технология за 
цифров достъп на информация, което води до повишаване ефективността и прозрачността 
от предоставянето на публични услуги на населението /образование, здравеопазване, 
услуги на местната администрация/ и на бизнеса. Ползването на тази технология е свързано 
с обучение. Изграждането на мрежата на информационното общество е перспективна цел, 
която е в съответствие и с целите на областната стратегия и се подкрепя от провежданата 
политика за социално и икономическо сближаване на ЕС.  

 
Дейности за реализация на мярката: 

• Изграждане на широколентови комуникационни мрежи; 
• Подобряване достъпа до и развитие на “он-лайн” публични и бизнес услуги 
• Осигуряване на високоскоростен Интернет до училищата в общината 
• Развиване на умения, свързани с информационните и комуникационните технологии 

от местното управление и бизнеса /малък и среден/. 
• Поощряване на работодателите, които осигуряват възможност за обучение по ИКТ на 

служителите  
 

Индикатори: 
- Брой и % на увеличаване на цифровите телефонни линии; 
- Дължина на инсталираната широколентова мрежа (оптичен кабел) в км; 
- Брой на създадените “онлайн” услуги за бизнеса и населението; 
- Брой на новосъздадените фирми, предлагащи услуги свързани с ИКТ (on-line, 
електронна търговие и др.); 
- Нарастване на инвестициите на фирми в изследвания и ИКТ 
- Брой на абонатите на Интернет; 
- Брой телецентрове в селата; 
- Брой открити нови работни места с използване на ИКТ 

   
 
Мярка 1.2.4.: Подкрепа за изграждането на бизнес мрежа и местни клъстери  
 
Клъстерите представляват най-модерната форма на икономическо партниране и развитие. 
Смисълът е скрит в превода на думата от английски език – “грозд, рой (пчели), купчина, 
група”. Изграждането на местни клъстери, като група свързани производства на основата на 
териториална близост, технологично подкрепяща ги инфраструктура, финансови и 
образователни услуги, организирана мрежа за подкрепа от местните институции са важно 
средство за създаване на подходяща култура на сътрудничество и повишаване на местната 
конкурентоспособност.  
 
Думите на Майкъл Портър 1  “… това, което прави националните държави и градовете 
проспериращи, а компаниите конкурентноспособни, е непрекъснатият фокус върху 
иновациите и подобряването на качеството на работата … Конкурентоспособността зависи 
от създаването и поддържането на специализирани и уникални предимства на местно ниво”, 
подсказват за възможностите, които могат да бъдат извлечени от насочването на 
политиката към създаване на промишлени групировки (“клъстери”) от фирми с допълващи 
се дейности.  
 
“Клъстерът” е географски свързана концентрация от сходни, взаимообвързани или 
допълващи се фирми, с активни канали за делови взаимоотношения, комуникация и диалог, 
които ползват обща специализирана инфраструктура, пазари на труд и услуги, и са 
изправени пред общи възможности за развитие и заплахи. 
 

                                                 
1 The Competitive Advantage of Nations (New York, Free Press, 1990г.). 
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Клъстерите играят ролята на катализатори, като подпомагат стартиращи проекти и особено 
развитието на мрежи и обмен на информация, като често това води и до формиране на 
специфична инфраструктура и гъвкава организация. Характеристиките на клъстера са: 
- динамична икономическа среда; 
- ангажиране на външни капитали; 
- отворена икономика, постоянно нарастващ качествен износ; 
- високо квалифицирана работна ръка, висока степен на заетост.   
 
В икономиката на община Попово преобладават малките и средни предприятия. Клъстерите 
са особено важни именно за малките и средни предприятия, тъй като акцентират върху 
определени техни конкурентни предимства и им позволяват да оцеляват в условията на 
висока конкуренция благодарение на достъпа до информация, специализирани ресурси, 
високата степен на гъвкавост и иновативност.  
 
По предварителна оценка икономическата структура на община Попово предполага 
обособяването на поне два клъстера – единият свързан със  селско стопанство - 
хранително-вкусовата промишленост и другият евентуално свързан с туризма в 
алтернативните му форми. Възможността за създаване на клъстер в хранително-
преработвателния сектор се оценява като най-съществена. 
 
Бенефициенти на мярката ще бъдат взаимосвързани или допълващи се предприятия с 
активни взаимоотношения, които ползват обща специализирана инфраструктура, пазари на 
труда и услуги. 
 
Дейности за реализация на мярката: 

• Създаване на общинска програма за внедряване на клъстерния подход (тя ще 
идентифицира с предварително проучване за осъществимост (feasibility study) 
приоритетните сектори, предоставящи възможност за развитие на клъстер  

• Създаване на публично-частно партньорство за въвеждане на клъстерния модел 
• Идентифициране на потенциалните членове на клъстера (неговото управително 

тяло) и първоначално обучение върху подхода и модела на клъстерите; 
• Идентифициране на необходимото оборудване и обучение за управляващото тяло на 

клъстера 
• Развитие на стратегия на клъстера и план за действие за постигане целите на 

клъстера 
• Създаване на институционална подкрепа за клъстера, включваща: 

- създаване и регистрация на подходящо управително тяло на клъстера; 
- дефиниране на ролята на съответните публични, частни и подкрепящи 

организации в действията по създаване на клъстера и координиране на 
тяхната дейност; 

- Предоставяне на подходящо оборудване; 
- Разработване на процедури за управление и информационна система за 

управление на клъстера в съответствие с най-добрите практики на ЕС; 
- Обучение на членовете на управителното тяло върху процедурите за 

управление и управленски умения. 
- Осигуряването на финансова подкрепа през първия етап от жизнения цикъл 

на клъстера ще гарантира успех на клъстера и по-нататъшен растеж, което 
неминуемо ще доведе до пълно само-финансиране в следващите етапи. 

- Организация и разпространение на необходимата информация за клъстера – 
местна инициатива 

 
Инициатива на местната власт трябва да бъде създаването на общинска програма за 
развитие на клъстери и иницииране създаването на публично-частно партньорство.  
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Индикатори:    
- Създаване на поне 2 местни клъстера до 2013г. 
- Брой фирми участващи в местен клъстер  
- Нарастване на производителността и приходите от продажби с 10% в 

съответния сектор една години след създаването на клъстера 
  - Намаляване себестойността на продукцията в сектора 
 
 
Специфична цел 3: Увеличаване на инвестициите в човешки ресурси за засилване на 
местната икономическа активност 
 
Високото качество на човешкия капитал е един от основните приоритети на Европейската 
стратегия по заетостта и е необходима предпоставка за повишаването на пригодността за 
заетост, производителността на труда и конкурентоспособността на предприятията. 
 
Анализът на ниждите показва, че община Попово изостава значително по отношение 
качеството на работната сила, тъй като тя се оказва обучена и квалифицирана за работа с 
остарели технологии. В този смисъл е наложително да се предприемат действия, насочени 
към повишаване пригодността за заетост и конкурентоспособността на работната сила 
посредством висококачествено професионално обучение. 
 
 
Мярка 1.3.1.: Подобряване качеството на професионалното обучение и развиване 
на умения за нуждите на местната икономика и инвестиционния процес  
 
Голяма част от работната сила има сравнително високо образователно равнище. В същото 
време на част от нея липсват съвременни професионални компетенции, характеризира се с 
тясна професионална специализация, което определя и ниската конкурентоспособност. 
Налице е определен недостиг на съвременни базисни умения на работната сила, 
наблюдава се недостиг на подходяща квалификация за нови професии, а именно новите 
технологии в производството и услугите, съвременните техники в селското стопанство, както 
и на предприемачески умения.  
 
Необходимо е създаване и развиване на система за обучение за професионална 
квалификация на възрастни – безработни и заети лица, което ще даде възможност за 
повишаване пригодността за заетост на работната сила и поддържане качеството на 
човешките ресурси. Това от своя страна предполага и наличието на механизъм за 
проучване на потребностите на работната сила, с оглед осигуряване на достатъчно 
съвременни знания и умения за работа с модерните високотехнологични производства. 
 
Цел на мярката е повишаване на адаптивността и конкурентоспособността на работната 
сила в контекста на непрекъснатото професионално обучение. 
 
Дейности за реализация на мярката:  

• Осигуряване на професионално насочване в средните училища 
• Разработване на учебни програми, преодоляващи несъответствията между уменията 

и нуждите на пазара на труда 
• Провеждане на проучвания за идентифициране и оценка на потребностите на 

работодателите и на работниците и служителите от професионално обучение 
• Проучване на опита на държавите-членки на ЕС по отношение на подходи и методи 

за професионално обучение 
• Разработване на стратегическа рамка и методики за професионално обучение на 

възрастни  
• Разработване на учебни програми, преодоляващи несъответствията между уменията 

и нуждите на местния пазар на труда 
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• Интервенции, отнасящи се до активно включване на социалните партньори в 
продължително професионално обучение, работа в мрежи и др. 

• Обучение на обучители 
• Стаж за млади хора 
• Изграждане на информационна система за търсената от инвеститорите работна сила 

и съответно предлаганите специалности 
 
Индикатори:    

- Проведено проучване, идентифициране и оценка на потребностите от 
професионално обучение на местно ниво 

- Брой обучени лица, вкл. административен персонал и представители на 
социалните партньори 

- Нарастване на разходите за обучение, % 
- Брой работещи включени в програми за обучение 
- Нетно увеличение на работните места (%) или брой запазени работни 

места 
 
Мярка 1.3.2.: Подобряване на обучителната среда за разпространение на 
информационните и комуникационни технологии 
 
Подобряването на обучителната среда за разпространение на информационните и 
комуникационни технологии е от голямо значение за повишаване на адаптивността, 
мобилността и конкурентоспособността на работната сила и следователно за облекчаване 
на проблема с безработицата. Това е свързано с подкрепата на МСП, подобряване на 
бизнес климата, както и повишаване на конкурентността на общината. Настоящата мярка е 
свързана с мерки 1.2.3, 1.3.1 към настоящия приоритет, както и с мерки 3.2.2 и 3.3.1 към 
приоритет 3. 
Дейности за реализация на мярката:  

• Адаптиране на сгради, компютърни мрежи и друго оборудване 
• Включване на информационните и комуникационни технологии в училищата 
• Създаване на програми за професионално обучение и обучение в информационни и 

комуникационните технологии 
• Обучение на потенциални обучители 
• Повишаване на компютърната грамотност сред населението чрез въвеждане на 

информационно-комуникационни технологии (ИКТ) в началното образование и 
създаване на висококвалифицирани специалисти по ИКТ; 

• Приоритетна компютъризация на образователните институции, обучение в 
компютърни умения и ползване на съвременни информационни продукти 

• Въвеждане на информационните и комуникационни технологии във всички нива на 
образованието 

  
Индикатори:    

- Брой на абонатите на Интерне на 1000 жители; 
- Брой на обучителните курсове по ИКТ; 
- Брой на обучените по ИКТ 
- Брой училища с високоскоростен достъп до Интернет. 
- Брой телецентрове в селата 
- Брой училища с високоскоростен достъп до Интернет 
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ПРИОРИТЕТ 2: Развитие и модернизация на инфраструктурата като фактор за 
засилване на местната конкурентоспособност и привличане на инвестиции 
 
Устойчивото и интегрирано местно развитие се нуждае от добре изградена и 
функционираща, модернизирана инфраструктура. Инфраструктурата е сред 
фундаменталните компоненти на икономическата активност и както достъпа, така и 
качеството на съответните услуги оказват силно влияние върху конкурентоспособността на 
местните предприятия и привличането на инвестиции. Нарастващите инвестиции в 
инфраструктура водят до нарастваща възвръщаемост на частния капитал, по-висока 
производителност и повече частни инвестиции,  а това допринася за повишаване 
благосъстоянието на местното население. 
 
Сравнително добре изградените инфраструктурни мрежи (пътна, енергийна, съобщителна) в 
общината силно контрастират с тяхната поддръжка, технически характеристики и 
експлоатационно състояние, с което създават неблагоприятна среда за развитие на местно 
ниво (затруднен достъп, неефективни комунални услуги, неефективно функциониране на 
стопанските единици и повишени разходи) и намаляват конкурентоспособността и 
атрактивността на общината за инвестиции. Независимо че в град Попово има две 
обособени индустриални зони, тяхната инфраструктура е в незадоволително състояние и не 
се поддържа добре, тъй като общината не е в състояние да инвестира значителни суми. 
Затова въпреки че имат потенциал за развитие, тези зони не могат да го оползотворят 
поради неадекватната си инфраструктура. 
 
Приоритетът има за цел развитие и модернизация на елементите на системите от 
техническата инфраструктура, с оглед създаване на благоприятна бизнес среда и качество 
на предоставяните инфраструктурни услуги за привличане на инвестиции.  
 
Специфична цел 1. Доизграждане, развитие и модернизация на транспортната 
инфраструктура 

Повишаването на местната конкурентоспособност и потенциала на общината за привличане 
на инвестиционен интерес са пряко зависими от степента на изграденост и 
експлоатационното състояние на елементите на транспортната инфраструктура. 
 
Подобряването на транспортния достъп до главните транспортни направления чрез 
реконструкция и модернизация на второкласните и третокласните пътища ще позволи 
значително намаляване на времето за транспортен достъп до регионалните пазари на стоки 
и суровини, както и до големите индустриални икономически центрове.  
 
Стопанските единици се нуждаят от сигурен достъп на разумна цена до пазарите, а жителите 
на общината имат нужда от достъп до добра обществена транспортна система. 
Следователно основните задачи за постигане на балансирано и устойчиво развитие са 
свързани с осигуряването на добър транспортен достъп до зоните за развитие на 
икономически дейности. 
 
Местната политика за регионално развитие трябва основно да подкрепи реконструкцията и 
модернизацията на пътната мрежа от ІІ и особено ІІІ клас и общинските пътища с цел 
подобряване на транспортния достъп до главните транспортни коридори, както и достъпа на 
бизнеса до зоните с икономическа активност и достъпа на населението от селата до 
обществените услуги, като се насочи към: 
 

• Пътища, осигуряващи достъп до европейските транспортни коридори и до главните 
пътища на страната. 

• Пътища, осигуряващи вътрешнообщинските връзки и улична мрежа, даващи 
възможност за развитие на местния икономически потенциал. 
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• Реконструкция и модернизация на железопътните гари на територията на общината с 
подобряване на железопътната инфраструктура  

Подобряването на железопътната мрежа и изграждането на автомагистрала “Хемус” са 
обект на секторна оперативна програма “Транспорт” в Националния план за развитие. 
Затова приоритетът ще акцентира преди всичко върху развитието и модернизацията на 
регионалните и местни пътища, подобряващи достъпа до главните пътища, зоните на 
бизнес инициативи, туристическите обекти и селските райони. 

 
Мярка 2.1.1. Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на участъци от 
републиканската пътна мрежа  
Благоприятното разположение на община Попово в транспортно отношение предопределя 
необходимостта от приоритетно модернизиране на транспортните комуникации за 
предоставяне на транспортни услуги съответстващи на европейските стандарти за качество. 
Цел на мярката е развитието и подобряването на пътните участъци II и III клас за по-добро 
интегриране с мрежите на националната транспортна инфраструктура, подобряване на 
достъпа на бизнеса до регионалните пазари на стоки и суровини, до големите икономически 
центрове, както и постигане на европейско качество на транспортните услуги при 
съблюдаване изискванията за опазване качествата на околната среда. 
 
Дейности за реализация на мярката:  

• Изграждане на обходен път край гр. Попово с цел извеждане на товарния трафик – 
входящ и изходящ извън населеното място – Път ІІ-51 от км. 49+071.43 до км. 
53+071.43  

• Поддържане в добро експлоатационно състояние на второкласен път ІІ-51  

• Ремонт на пътищата от третокласната пътна мрежа: 

 III-202 “Русе-Опака-Попово” от км.58.4 – км. 67.6 – общо 9.2 км – лошо състояние 
 III-204 “Разград-Ломци-Попово-Славяново-Долец-Добротица-/В.Търново-о.п.Омуртаг/” 
от км.18.9 – км.36.3 – общо 17.4 км и от км.36.5 – км.58.7 – 22.2км. 25.9 км от пътя са в 
лошо състояние, 7.7км в средно състояние и едва 6.0 км в добро състояние  

 III-513 “О.п.Попово-/Попово-Ломци/” от км.0.0 – км.1.6 – общо 1.6 км в лошо състояние 
 III-409 “О.п.Омуртаг-Априлово-Светлен от км.18.0 – км.35.7 – общо 17.7 км 
 9.7 км са в лошо състояние, 3.0 км в средно състояние и едва 5.0 км в добро 
състояние 

 III-2002 “Разград-Захари Стояново-Садина-Зараево-Попово” от км.11.5 - км.39.2 – 
общо 27.7 км – 5.6км от пътя са в лошо състояние, 16.6км в средно състояние и 5.5 
км в добро състояние 

 III-4009 “О.п.Омуртаг-о.п.Търговище/-Лиляк-Александрово-Пресиян-Горна Кабда-
Долна Кабда-/О.п.Омуртаг-Априлово/ от км.19.3 – км.25.0 – общо 5.7 км в лошо 
състояние. 

 
Като цялостна оценка на състоянието на третокласната пътна мрежа извършено от 
Областно пътно управление-Търговище по методиката на Изпълнителна агенция пътища, 
76.0% от пътищата са в лошо и средно състояние – съответно 55.6% и 20.3% и само 
24.0% са в добро състояние. 
 

Индикатори:    
- км подобрени и реконструирани пътища II и III клас; 
- изграден обходен път край гр.Попово 
- Увеличаване на максималната скорост на движение по пътищата 
- Увеличаване на трафика една година след завършване на 

рехабилитацията/реконструкцията 
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- Намаляване на времетраенето на пътуванията 
 

Мярка 2.1.2. Модернизация и рехабилитация на общинските пътища, устойчиво 
подобряване на експлоатационното състояние на уличната мрежа  
По-голямата част от общинските пътищата са с трайна настилка, но тя е износена и 
наличните габарити, укрепителни и защитни съоръжения в повечето случаи не отговарят на 
съвременните изисквания. 
 
Цел на мярката е реконструкция и рехабилитация на общински пътища, осигуряващи 
достъп до регионалната пътна мрежа (пътищата от II и III клас), както и пътища и улици, 
водещи до бизнес обекти, производствени зони, обекти на природното и културното 
наследство свързани с развитието на туризма и места с потенциал за привличане на 
инвеститори. 
 
Реализацията на мярката ще отговори на нуждата от подобряване на техническите 
параметри на общинските пътища, осигуряващи транспортен достъп до производствените 
зони и отделни предприятия със структуроопределящо значение за общинската икономика, 
както и ще допринесе за увеличаване на трудовата заетост и привличане на инвестиции. 
 
Дейности за реализация на мярката: 

• Актуализация на Общинския план за поддръжка и ремонт на общинските (бивши 
четвъртокласни) пътища и уличната мрежа в община Попово  

• Подобряване на експлоатационното състояние на общинската пътна мрежа чрез 
ремонт на общинските пътища: 

Път№ Наименование Километрично 
Положение 

20234 Гагово-Паламарца 0+000-3+700 
20236 /Кацелово-Попово/-Паламарца-Опорен пункт 0+000-10+000 
20239 /Попово-Садина/-Козица 0+000-1+500 
20405 /Разград-Попово/-Тръстика-Еленово-Дриново-/Разград-Попово/ 4+000-16+000 
20408 Ломци-Садина-Люблен-Гърчиново 0+000-13+500 
20409 Ломци-Еленово-Маково 0+000-8+500 
20412 /Ломци-Садина/-Помощица-/Ломци-Садина/ 0+000-3+200 
20422 /Разград-Попово/-Кардам-/Разград-Попово/ 0+000-2+600 
20423 Попово-Сеячи-Невски 0+000-7+100 
20428 Медовина-Посабина 0+000-5+000 
20436 Славяново-Посабина 0+000-6+500 
20441 Долец-Априлово 0+000-4+500 
20452 Славяново-Бракница 0+000-9+250 
20454 /Славяново-Бракница/-Горица-Манастирца-Асеново 0+000-9+600 
20456 Славяново - Баба Тонка 0+000-7+500 
20462 /Попово-Антоново/-Иванча-Пиринец 0+000-6+200 
20472 /Попово-Антоново/-Берковски 0+000-1+300 
51021 /Бяла-Попово/-Водица-Цар Асен-Могилено 0+000-14+500 
51021 /Кацелово-Попово/-Крепча-Голямо Градище-Цар Асен 11+000-14+900 
51023 Водица-Осиково 0+000-7+300 
51035 /Бяла-Попово/-Ковачевец 0+000-2+000 
51039 /Бяла-Попово/-Ковачевец-/Голямо Градище-Цар Асен/ 0+000-12+100 
51042 /Попово-Дралфа/-Глогинка-Кошничари 0+000-8+000 
51045 /Попово-Дралфа/-Заветно 0+000-1+700 
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Път№ Наименование Километрично 
Положение 

51606 /Светлен-Омуртаг/-Звезда 0+000-3+4000 
51611 Клон Долна Кабда 0+000-1+000 
51613 Клон Марчино 0+000-2+000 

• Повишаване носимоспособността на пътните настилки на общинските пътища, 
осигуряващи достъп до производствени индустриални зони, генериращи 
тежкотоварен трафик. 

Индикатори:    
- км подобрени общински пътища и улична мрежа 

   - % на населението с подобрен транспортен достъп 
Увеличаване на максималната скорост на движение по общинските пътища 
   -увеличен трафик една година след завършване на 
рехабилитацията/реконструкцията 
   - подобрена носимоспособност на пътните настилки на общинските 
пътища; 
   - намалено времетраене на пътуванията 

 
Специфична цел 2. Изграждане, подобряване и модернизация на инфраструктурата 
свързана с развитието на бизнеса 
Бизнес инфраструктурата може в значителна степен да повиши потенциала на 
производствения сектор и да осигури по-добри условия за бизнес и по-високи доходи на 
местното население. 

Изпълнението на специфичната цел ще допринесе за подобряване конкурентноспобността 
на местната икономика чрез инвестиции във физическа инфраструктура свързана с бизнеса 
за подобряване на достъпа до зоните с концентрация на икономически дейности и 
подобряване функционирането на зоните на бизнес инициативи. 

 

Мярка 2.2.1. Създаване и развитие на довеждаща инфраструктура до зоните на 
бизнес инициативи 

Мярката е пряко насочена към подобряване както на местната, така и на регионалната 
икономическа активност. Тя е свързана с мерки 2.1.1 и 2.1.2 за рехабилитация и 
модернизация на пътищата осигуряващи достъп до бизнес обекти и зони на бизнес 
инициативи. 

Цел на мярката е да повиши конкурентоспособността на местния бизнес и подобри бизнес 
средата чрез насърчаване на инвестициите в развитието на основните елементи на 
общинската бизнес инфраструктура, да подобри достъпа до бизнес зоните и техните връзки 
с главните пътища, да подобри функционирането на комуналните услуги за бизнеса. 

Дейности за реализация на мярката: 

• Техническа помощ за предварителни технико-икономически проучвания 
• Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на пътища осигуряващи достъп до 

зони с концентрация на бизнес дейности; 
• Построяване или реконструкция на пътно-транспортни съоръжения (напр.мостове, 

паркинги) 
• Рехабилитация/реконструкция на локалната пътна мрежа – асфалтиране, ремонт на 

настилката, вертикална сигнализация и хоризонтална маркировка 
• Развитие на алтернативни екологосъобразни видове транспорт 

Индикатори:  
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- Км реконструирани и/или рехабилитирани местни пътища, улесняващи 
достъпа до бизнес зоните; 
- Изградени/реконструирани/рехабилитирани паркинги (брой) 

   

Мярка 2.2.2. Създаване и развитие на техническа инфраструктура, осигуряваща 
функционирането на зоните на бизнес инициативи 
 
Инфраструктурната изграденост, състоянието на инфраструктурата и качеството на 
предлаганите комунални услуги в зоните на бизнес инициативи са сред фундаменталните 
компоненти на местната икономическа активност и влияят в голяма степен върху 
конкурентоспособността на местните предприятия и инвестиционния процес. Увеличаването 
на инвестициите в инфраструктурата на бизнес зоните ще доведе до по-висока степен на 
възвръщаемост на частния капитал, по-висока производителност на труда и повече частни 
инвестиции, а всичко това ще допринесе за подобряване на благосъстоянието на местното 
население и за засилване на икономическото и социалното сближаване. 
 
Цел на мярката е подобряване на инфраструктурната среда и комуналните услуги за 
създаване и развитие на бизнеса – ефективно енергозахранване, водоснабдяване, 
екологична инфраструктура и телекомуникации необходими за развитието на бизнеса. 
 
Дейности за реализация на мярката: 

• Рехабилитация, реконструкция и разширяване на съществуваща водопроводна и 
канализационна система в бизнес зоната; да се осигури свързването на бизнес 
обектите; 

• Инсталиране на малки пречиствателни съоръжения и локални пречиствателни 
станции свързани с функционирането на бизнес зоната; 

• Насърчаване на интегрираното управление на отпадните води, резултат на 
производствени дейности, чрез безопасно третиране, пречистване и/или повторно 
използване; 

• Изграждане и развитие на телекомуникационна инфраструктура необходима за 
подобряване/по-нататъшно развитие на бизнес обектите; 

• Допълваща инфраструктура в рамките на бизнес района (осветление, тротоари, 
зелени площи и др.) 

• Предварително технико-икономическо проучване за внедряването на 
енергоефективни технологии и ВЕИ 

• Насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници  
• Насърчаване на местни инициативи за развитие на технологии, които съотвестват на 

националните и международните стандарти 
• Създаване на система за мониторинг, която да гарантира, че развитието на 

инфраструктурата в бизнес зоната е интегрирано, координирано и съвместимо. 
 

Индикатори:  
- Изградена, реконструирана водопроводна мрежа в бизнес зоната;  
- Изградена, реконструирана канализационна мрежа в бизнес зоната;  
- Км изградена газопреносна мрежа в бизнес зоната; 
- Подобрен достъп до телекомуникационни услуги; 
- Подобрен достъп до високоскоростен Интернет; 
- Площ на изградените нови бизнес подкрепящи инфраструктурни обекти 
(кв.км.) 
- Площ на изградените нови зелени системи в бизнес зоната 
 

Специфична цел 3. Доизграждане и развитие на местната инфраструктура за опазване 
на околната среда  
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Решаването на екологичните проблеми, свързани със замърсяването е главно въпрос на 
съчетаване на изискванията за опазване на околната среда с тези за стопанското 
преструктуриране и пазарната икономика.  
 
Необходимо е да се постигне съчетаване на екологичните изисквания и мероприятията по 
опазване на природните ресурси с развитието на местната икономическа активност за 
постигане на устойчиво развитие, както и адаптиране на индустриалния сектор към 
последствията от въвеждане изискванията на европейското законодателство за опазване на 
околната среда. 
 
 
Мярка 2.3.1: Рационално използване и ефективно управление на водните ресурси, 
подобряване на водоснабдителната система и качеството на питейната вода.  
 
Качеството на услугите, които се предоставят чрез водоснабдителната и канализационната 
система в голяма степен определят облика на едно населено място и неговите възможности 
за привличане на инвестиции за развитие на индустрията и туризма. 
 
Всички населени места на територията на община Попово са водоснабдени, като 
подадената питейна вода за 2003г. е 2992 хил.м3. Състоянието на водопроводната мрежа е 
под средните стандарти за страната. Подобряването на качеството на водоснабдяването в 
общината безусловно изисква реконструкция на съществуващата водопроводна мрежа. 
Значителна част от водопроводите са амортизирани, което води до значителни загуби на 
вода, влошаване на качеството на услугата.  
 
Цел на мярката е реконструкция и модернизация на водоснабдителната и 
канализационната инфраструктура с оглед повишаване качеството на предоставяните 
услуги и създаване на благоприятна среда за бизнеса и за привличане на инвестиции. 
 
Дейности за реализация на мярката: 

• Идентифициране на проблемите за всяко населено място в общината от 
гледна точка осигуряване на необходимото количество вода, намаляне загубите от пренос и 
рехабилитация на наличните водоизточници; разработване на план с мерки за населените 
места на територията на общината 

• Поетапна реконструкция на разпределителната водопроводна мрежа и 
водопроводните отклонения. 

• Подобряване нивото на управление на водоснабдителната система. 
• Подобряване на водоснабдяването в производствените зони 
• Доизграждане на водомерното стопанство и подобряване на отчитането на 

измерваното водно количество. 
• Ежегодно провеждане на образователни кампании сред обществеността с цел 

насърчаване практиките за пестене на вода 

Необходимо е да се разработят проекти за оразмеряване и оптимизиране на 
водоснабдителната система като се предвиди етапност в реконструкцията за период 10-15 
години. 
 
Индикатори: 

- Инвестиции във водоснабдителната система 
- Км реконструирана и/или рехабилитирана водопроводна мрежа 
- Намаляване на водните загуби по мрежата 
- Количество на подадената вода 
- Качество на питейната вода 
- Население, което ползва питейна вода с отклонения от изискванията 
- Обем на подадената вода чрез подобрените мрежи  
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Мярка 2.3.3.  Доизграждане на канализационната мрежа и интегрирано управление 
на отпадните води 
Канализационните системи в населените места осигуряват отвеждането и пречистването на 
отпадните битови, дъждовни и промишлени (след предварително пречистване) води и 
заустването им в съответния водоприемник. Те имат важно значение за поддържането на 
благоприятна и здравословна жизнена среда, опазване на водните ресурси от замърсяване 
и поддържане на екологичното равновесие.  
Изграждането на канализационните системи в населените места в Община  Попово 
изостава. От всички населени места в общината единствено в град Попово 
канализационната система е в по-завършен етап на изграждане. Необходимо е да се 
предвидят инвестиции в доизграждането на канализационната мрежа и изграждането на 
пречиствателни съоръжения. 
 
Освен отпадните води от населението, източници на замърсителни товари са и 
промишлените предприятия. Някои от тях имат изградени локални пречиствателни 
съоръжения, но не всички са ефективни. С най-големи замърсителни товари по ХПК и БПК5 
са предприятията от хранително-вкусовата промишленост. Всичко това поставя въпроса за 
бързото изграждане на  Пречиствателна станция за отпадни води. Нуждата от изграждането 
на пречиствателна станция за отпадни води за гр. Попово е обоснована в Националния план 
за развитие, Националната програма за приоритетно изграждане на градски пречиствателни 
станции за отпадни води и ISPA – стратегията. Предвижда се до 2008г. ГПСОВ да бъде 
построена и въведена в експлоатация. 
 
Изграждането на пречиствателната станция ще осигури пълно съответствие с Директива на 
Съвета на Европа 91/271/ ЕЕС отнасяща се до пречистването на градски отпадни води. 
Подходящото пречистване на отпадните води като това е важна съставна част от 
необходимите мерки за решаване проблема с оползотворяването на недостатъчните водни 
ресурси и ще позволи на страната ни да изпълнява на международно ниво своите 
ангажименти по Конвенцията за сътрудничество и за опазване и устойчиво ползване на река 
Дунав и по Конвенцията за защита на Черно море от замърсяване. След пречистването в 
пречиствателната станция за отпадни води въздействието на сегашните отпадни води ще 
бъде намалено и ще може да се постигне II категория и Клас А2 на ЕС . Необходимо е 
прилагане на предварително третиране на утайките от ПСОВ с цел тяхното стабилизиране и 
намаляване на опасните им свойства преди окончателното им депониране. 
 
Дейности за реализация на мярката: 

• Изграждане на ПСОВ до 2008г. 
• Изграждане на довеждаща инфраструктура до ПСОВ 
• Екологосъобразно използване на утайките от ПСОВ-гр.Попово чрез създаване на 

акредитирана лаборатория към ПСОВ, определяне степента на опасност на утайките, 
анализ на тежки метали в утайките, микробиологичен анализ, обучение на персонала, 
създаване на отговорна структура към ПСОВ за осъществяване на дейностите по 
управление на отпадъците, създаване и приемане на работни инструкции на 
площадката на ПСОВ, проучване на съвременния опит на използване на утайките, 
използване на утайките за рекултивация /на стари депа, еризирали терени и др./ 

• Изграждане на канализация и малки пречиствателни съоръжения в опорни населени 
центрове 

• Подобряване на канализацията в производствените зони 
  
Индикатори: 
 

- Размер на инвестициите в канализационната система 
- Дял на населението  включено към канализационни мрежи 
- Размер на инвестициите в преработването на отпадни води 
- Дял на населението включено към ПСОВ 
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- % отпадни води, подложени на първично пречистване; 
- % отпадни води, подложени на вторично пречистване; 
- създадени работни места в резултат на изграждането на ПСОВ; 

 
Мярка 2.3.4. Осигуряване на ефективно  управление на отпадъците 
Генерирането на отпадъци от бита и строителството все още е проблем в община Попово, 
който застрашава качеството на жизнената среда на населението. Именно затова 
управлението на отпадъците е сложен и многообхватен процес, изискващ интегрираност на 
подходите, внедряване на нови технологии, създаване на подходяща икономическа среда и 
нормативна база, и не на последно място висока обществена отговорност. 
 
Цел на мярката е въвеждане на нови модели на управление на битовите отпадъци за 
намаляване на общото количество депонирани отпадъци, като се гарантира тяхното 
екологосъобразно оползотворяване. 
 
Следните дейности ще допринесат за решаване на проблемите на община Попово в 
областта на управлението на отпадъците: 
 

• Реализация и актуализация при необходимост на Общинската програма за 
опазване на околната среда, действаща в Община Попово от 2004г. 

• Актуализация и изпълнение на Общинската програма за управление на твърди 
битови отпадъци 

• Изграждане на общинска площадка за претоварване на отпадъците; 
• Разработване и реализация на проект за рекултивация на съществуващото 

депо за ТБО в с. Славяново 
• Разработване и реализация на проект за организация за събиране и извозване 

на твърдите битови отпадъци от община Попово до регионално депо 
• Въвеждане на нова ефективна и ефикасна система за събиране на твърди 

битови отпадъци, обхващаща цялата територия на общината. Целта е всички 
населени места в общината да имат организирано сметосъбиране и 
сметоизвозване.  

• Въвеждане на разделно сметосъбиране на територията на общината; 
• Премахване на нерегламентираните сметища на територията на общината;  
• Разработване на проект за изграждане на депо за строителни отпадъци. 
• Рекултивация на физически нарушени терени 

Индикатори: 
- Размер на инвестициите в преработването на твърди отпадъци 
- Мощности за събиране на отпадъците и/или рециклиране - % увеличение (т); 
- Рехабилитирана площ – дка и % от подлежащата на рехабилитация; 
- % промяна в общия обем на отпадъци; 
- % промяна във вторичното използване и рециклиране 
- Обслужени домакинства по събиране на твърдите битови отпадъци – брой и % 

от населението 
 
Мярка 2.3.5.   Подобряване на енергийната ефективност и насърчаване 
използването на възобновяеми енергийни източници 
Дефицитите на енергийната инфраструктура, която е свързана с функционирането на 
бизнеса, в значителна степен се отнасят до недостатъчното използване на природен газ и 
ниската енергийна ефективност поради неизползването на ВЕИ.  

Прилагането на мерки за енергийна ефективност в общинската икономика може да доведе 
до повишаване конкурентоспособността на предлаганите изделия и услуги и да бъде фактор 
за постигане на икономически растеж в общината. 
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Цел на мярката е подкрепата на инвестиции насочени към използване на алтернативни и 
възобновяеми енергийни източници (напр.биомаса, геотермална енергия, слънчева 
енергия), повишаване на енергийната ефективност, развитие на газопреносната мрежа, 
реконструкция и повишаване на капацитета на електроразпределителните станции. Тя ще 
бъде постигната чрез разширяване на мрежата на природния газ и експлоатиране на 
местните възможности за възобновяеми енергийни ресурси. 

Общо приложимите действия за постигане на енергийна ефективност са замяна на 
ел.енергия и течни горива с газификация на бита и предприятията. За сградите и 
промишлените цехове с голяма осветителна мощност трябва да се внедрят 
енергоефективни системи на осветление, включващи както осветителни тела с добри 
показатели, така и системи за автоматизирано включване и изключване съобразно нуждите. 
За отоплителните системи с по-голяма мощност е целесъобразно да се инвестира в 
терморегулиращи устройства с цел оптимизиране на отоплителните режими. 
 
Препоръчва се увеличаване дела на газифицираните жилища, което трябва да бъде 
съпроводено с подобряване на топлоизолацията на дограми, стени, подове и тавани. 
Наложително е да се стимулира ползването на енергоспестяващи лампи в бита.  
 
Действия за реализация на мярката: 

• Създаване и развитие на Регионална агенция по енергийна ефективност в гр.Попово 
• Преоборудване на термични производствени съоръжения, потребяващи ел.енергия и 

течно гориво за ползване на природен газ. При доказана целесъобразност монтиране на 
ко-генератори за големите потребители на природен газ. Очакван ефект – намаляване 
на енергоемкостта с около 25%. 

• Изграждане или реконструиране връзките на бизнеса към газопреносната мрежа; 
• Саниране на жилища с неизтекъл амортизационен период, внедряване на слънчеви 

колектори и други. Очакван ефект – около 35% спрямо сегашното състояние. 
• Преминаване от ел.енергия и течни горива на газифицирани топлинни източници. 

Поради напредналия стадий на реализиране по това направление за Община Попово 
очакваният ефект е около 15%. 

• Монтиране енергоспестяващи лампи за улично и районно осветление 
• Монтиране на слънчеви колектори за битова топла вода за замяна на електрически и 

газови бойлери 
• Извършване предпроектни проучвания за внедряване на Възобновяеми енергийни 

източници /ВЕИ/  
• Разширяване дела на транспортните средства, работещи на екологични горива.  
• Предварителни разработки за саниране на жилищни и обществени сгради с прилагане 

на топлоизолационни материали /тип Стирофоам/  
• Внедряване на програмируеми контролери за управление на процеси на сушене и 

вентилиране 
• Проучване възможностите за прилагане на термо помпи в някои промишлени обекти 
• Автоматизирано управление и контрол на съоръженията на зърнобазите, сушилните за 

зърно /преминаване от ел.енергия и течни горива на газови съоръжения/, поддържане в 
добро техническо състояние селскостопанските тягови агрегати. 

 
Горепосочените дейности са залегнали като основни в Общинската програма за енергийна 
ефективност, която действа в Община Попово от 2004г. 

 
Индикатори:  

- Км изградени газопроводи; 
- Брой домакинства снабдени с природен газ 
- Брой газифицирани бизнес обекти 
- Брой реализирани проекти за използване на ВЕИ 
- Намаляване на енергоемкостта с около 25% 
- Намаляване на ресурсоемкостта с около 15% 
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- Намаляване на средните производствени разходи с около 25%; 
- Диверсифициране на доставките на горива 

 
 
 
ПРИОРИТЕТ 3: Повишаване атрактивността на общината и жизнения стандарт на 
местното население, подобряване качеството на човешките ресурси и засилване на 
социалната интеграция 
 
Природните ресурси допринасят не само за равновесието на екосистемите, но също и за 
повишаване атрактивността на общината, за рекреативната стойност на района и за 
стандарта на обитаване като цяло. Валоризирането на културното наследство, което 
увеличава местната привлекателност за инвеститорите, за туризма и населението, е важен 
фактор за местното икономическо развитие и допринася в значителна степен за засилване 
на местната идентичност. 
 
Следователно общинската устройствената политика трябва да допринася за интегрираното 
управление на природното и културното наследство за неговото опазване и съхраняване при 
отчитане на нуждите на съвременното общество, както и за опазването и съхраняването на 
паметта на различните етнически и религиозни групи населяващи общината чрез 
валоризиране на специфичното им културно наследство и насърчаване на идентичността. 
 
Природното богатство и специфичната културна идентичност на община Попово са основен 
фактор за устойчиво развитие на нетрадиционни форми на туризъм – културен, екологичен, 
селски, здравен, спортен, ловен, риболовен, и др.  

 
Приоритетът ще бъде насочен също така към осигуряване на равен достъп до качествено 
образование, насърчаване на предприемачеството, подобряване на качествените 
характеристики на човешките ресурси и повишаване на трудовата заетост, интеграция и 
реинтеграция на групи в социална изолация, инвестиции в социална инфраструктура, 
подобряване ефективността на образователната система и здравното обслужване, 
насочване на образованието към подготовка на специалисти за устойчиво развиващите се 
сектори в икономиката на общината. 
 
Развитието на човешкия капитал зависи от множество фактори. Най-важните от тях са 
достъпът до образование и професионално обучение и неговото качество, възможностите 
за трудова заетост и кариерно развитие, ефективното здравно обслужване. Посочените 
фактори оказват влияние върху социалната и професионална реализация на личността, 
здравния статус и физическото състояние, личната ценностна ориентация и 
характеристиките на социална сигурност, които влияят съвкупно върху икономическия 
просперитет на обществото като цяло. 
 
Икономическата ситуация и условията, при които е поставена работната сила през 
последните години изискват разработването и реализирането на мерки за намаляване на 
смъртността и заболяемостта, осигуряване на прехода от училище към заетост, 
приспособяване на предлагането на работна сила към измененията в нейното търсене, 
осигуряване на заетост, подпомагане на рисковите групи на пазара на труда и тяхната 
социално-икономическа интеграция, развитие на системата на социална защита. 
 
Специфична цел 1: Опазване и валоризиране на местното природно и културно 
наследство. Интегрирано развитие на местния туристически потенциал 
Културното и природното наследство са сред основните фактори за устойчиво и 
балансирано социално-икономическо развитие, те осигуряват ценността на територията и 
качеството на средата. Културните и природните ценности са също така база и средство за 
съхраняване на колективната памет, на местната културна идентичност и специфика, на 
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паметта на отделните етнически и религиозни групи. Интегрираният подход при опазването 
и валоризирането на природното и културното наследство е важно условие за повишаване 
привлекателността на общината както за инвестиции, така и за изграждане на качествена 
жизнена среда при запазване и укрепване на местната идентичност. 

Специфичната цел е насочена към опазване и интегрирано управление на природното 
богатство и културното наследство като фактори за съхраняване на местната идентичност и 
въз основа на тяхното подходящо социализиране и експониране – развитие на устойчиви 
форми на туризъм. 
 
При осъществяването на специфичната цел ще се съблюдава балансирането на 
икономическите цели в развитието на туризма с опазване на природната среда и 
културното наследство. 
 
Стратегическото положение, благоприятните климатични и географски условия, богатството 
на природното и културното наследство на община Попово са предпоставки за развитие на 
разнообразни алтернативни форми на туризъм, както и за развитие на доходни 
икономически дейности свързани с туристическия сектор. Досега единственият добре развит 
вид туризъм в общината е ловният туризъм благодарение на висококачествените ловни 
бази. В недостатъчна степен се осъществяват мерките за съхраняване и развитие на 
местното наследство, незадоволително е състоянието на свързаната с туризма 
инфраструктура, налице са недобре развит туристически продукт, липса на съгласуван и 
ясно дефиниран маркетинг, липса на координирани форми на регулиране на туристическите 
ресурси, липса на умения за мениджмънт, труден достъп на туристите до туристическа 
информация, слаба диверсификация на допълнителни дейности и услуги, които не са 
специализирани в областта на туризма, недостиг на инвестиции в туристическия сектор. 
 
Необходимо е  подобряване на техническата, информационната и социалната 
инфраструктура, обслужваща туризма, подобряване качеството на туристическите услуги, 
развитие на местен туристически информационен център, сътрудничество с другите общини 
при разработване на туристически маршрути за предлагането им на националния и 
международния туристически пазар. 
 
Туризмът в община Попово има потенциал да се развива в следните основни направления: 
В гр.Попово – културен и познавателен туризъм 
В селата: интегрирано развитие на селски, екологичен, културен, познавателен туризъм 
Село Ковачевец – туризъм по специални интереси като създаване на туристически 
продукти  “археологически музей на открито” и “археологическо училище на терен” край 
късноантичната крепост “Ковачевско кале”. 
Село Водица – предпоставки за развитие на балнеолечебен туризъм и рекреация, 
изграждане на ваканционно селище 
Районът на селата Дриново, Еленово – ловен туризъм 
 
Мярка 3.1.1. Опазване на местното природно наследство и поддържане на 
биоразнообразието като потенциал за развитие на устойчив туризъм 
Биологичното разнообразие е многообразието на всички живи организми във всички форми 
на тяхната естествена организация, техните съобщества и местообитания, на екосистемите 
и процесите, протичащи в тях. Местното биологично разнообразие е част от националното 
богатство и опазването му е задължение с приоритетна значимост.  

Природните ресурси обслужват различни важни потребности включително местообитания 
на дивата природа, зони за отдих и храна. Те осигуряват здрави основи, както за общото 
качество на живот на местното население, така и за развитието на основните икономически 
сектори в общината. Тези ресурси са твърде уязвими под натиска на хората. Ако искаме да 
запазим, защитим и подобрим тези аспекти на местното природно наследство, трябва да 
балансираме опазването на природата с понякога конкуриращите я потребности на 
индустрията, селското стопанство и туризма. 
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Цел на мярката е съхраняване, укрепване и възстановяване на ключови екосистеми, 
местообитания, видове и особености на ландшафта за опазване на биологичното 
разнообразие.  
 
Дейности за реализация на мярката: 

• Изграждане на система за наблюдение и оценка на диворастящите лечебни 
растения по отношение на състоянието и ползването им; 

• Изграждане на регионален център за изкупуване и съхранение на лечебни 
растения и отдаването му на концесия 

• Информиране и привличане на обществеността за опазване на 
биоразнообразието в общината; 

• Набелязване на мерки за опазване на редките породи и растителни видове; 
• Разработване на Общинска програма за лечебните растения; 
• Приоритетно използване на биологични методи и средства за борба с 

болестите и вредителите 
• Подкрепа на инициативи и мерки, свързани със сертификация на горите 
• Подкрепа на мерки за увеличение популациите на видовете дивеч 

 
Индикатори: 

- Брой реализирани проекти за опазване на биологичното разнообразие 
- Брой инициативи за опазване на редките породи и растителни видове; 
- % на горите в добро състояние; 
- Брой инициативи свързани със сертификация на горите; 
- Състояние и брой на местообитанията на лечебните растения 
- Състояние и брой на популаците на ловните видове 

 
Мярка 3.1.2. Възстановяване и опазване на местното културно наследство като 
фактор за устойчиво местно икономическо развитие 
 
Културата в широкия смисъл на думата включва не само изкуствата и свързаните с тях 
дейности, опазването и социализацията на културното наследство, но е и съществен ресурс 
за повишаване качеството на живота. 
 
Културните традиции, атракции и прояви е необходимо пряко да се обвързват с целевото 
създаване на нови работни места в общината, с подходящото интерпретиране и 
експониране на местното природно и културно наследство, да се  насочват към привличане 
на инвестиции в културната сфера или за развитие на нетрадиционни форми на туризъм и 
рекреация, да водят към укрепване и засилване на местната идентичност и колективната 
памет на местното население. За съжаление, не са достатъчни грижите за културно-
историческото наследство и паметниците на културата в населените места на община 
Попово. Тяхното ново социализиране предстои и може да изиграе решаваща роля за 
превръщането им от обект на опазване в инструмент за интегрирано местно развитие. 
 
Цел на мярката е насърчаване на инвестициите във възстановяването и реконструкцията 
на обекти, принадлежащи към местното културно-историческо наследство за включването 
им в културно-туристически маршрути; диферсификация на сферите на местната икономика 
към производството на стоки и услуги, които пряко пропагандират възможностите на 
територията за рекреация, отдих и туризъм чрез засилено участие на народното творчество 
и художествените занаяти като част от културното наследство.  

 
Дейности за реализация на мярката: 

• Реставрация, консервация и социализиране приоритетно на късноантичната 
крепост “Ковачевско кале” и други археологически забележителности на 
територията на общината; 
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• Превръщането на “Коваческо кале” в атрактивен туристически обект, който да 
бъде включен в регионален и национален културно-туристически маршрут, 
създаване на археологически музей на открито и археологическо училище на 
терен 

• Реализиране на избрани паметници на културата като завършен туристически 
продукт с развита инфраструктура  

• Възстановяване и обновяване на културни забележителности – църкви, 
джамии, характерни и автентични местни къщи в населените места; 

• Използване на традиционните информационни средства и създаване на 
мултимедийни системи за информация и популяризиране на местното 
културно-историческо наследство 

• Възстановяване и обновяване на инфраструктурата на местните културни 
институти за превръщането им в центрове за разпространение на информация 
и знания 

• Съчетаване на народните празници и традиционни културни мероприятия с 
определен вид туризъм и дегустация на вина и местни продукти от животински 
и растителен произход. 

• Организиране на местни производства на сувенири, традиционни деликатеси 
и облекла, занаятчийски произведения и т.н. 

• Изграждане на механизъм за популяризиране на културни събития, идеи, 
постижения, инициативи 

• Привличане на местни и чуждестранни инвестиции към проекти за 
интегриране на наследството и използването му в сферата на отдиха и 
туризма. 

Индикатори: 
- Брой подпомогнати културни събития; 
- Посещаемост (годишен брой на посетителите) на културните събития; 
- Брой продажби и изложения на типични местни продукти; 
- Религиозни или фолклорни традиционни празници; 
- Брой посетители (годишно) привлечени от възстановените и 

социализирани паметници на културата 
- Посещаемост на Историческия музей в гр.Попово и музейните сбирки в 

селата (годишно) 
- Брой публикации относно местни традиции 
- Размер на инвестициите в обновяване и възстановяване 

инфраструктурата на културни институти; 
- Размер на инвестициите във възстановяване на културно наследство 

 
Мярка 3.1.3. Изграждане, реконструкция и подобряване на туристическа 
инфраструктура  
 
Основен проблем за развитието на туризма в община Попово е от една страна наличието на  
благоприятни предпоставки – богато природно и културно наследство - и от друга страна 
липсата на изградена туристическа инфраструктура, която да даде възможност на нашите и 
чужди туристи да се запознаят с природните и културни ценности на общината. На 
настоящия етап липсва реално действаща туристическа база. Необходимо е изграждане на 
прилежаща инфраструктура към обекти, представляващи туристически интерес с оглед 
тяхното социализиране и привличане на посетители. 
 
Цел на мярката е създаване, рехабилитация и подобряване на местната туристическа 
инфраструктура за насърчаване на частните инвестиции в туризма и нарастване на 
туристическата и стопанската атрактивност на общината. 

 
Дейности за реализация на мярката: 
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• Реконструкция/Изграждане на модерна туристическа инфраструктура и съоръжения 
• Подобряване на достъпа до туристически обекти – паркинги за автомобили, 

реконструкция/изграждане на местни пътища водещи към места представляващи 
интерес за посетители и туристи 

• Реконструкция и рехабилитация на съоръжения свързани с разработването на 
туристически атракции за привличане на посетители и туристи; 

• Подобряване инфраструктурата за туристически посещения, включително за хора с 
увреждания (подобряване достъпа и съоръженията) до природни и културни 
забележителности, в това число – стълбища, осветление, водоснабдяване, 
канализация, електричество, отопление и вентилация, пътепоказатели, поставяне на 
рампи и т.н. 

• Поддържане и развитие на екопътеката по поречието на “Голяма река”, 
представляваща природната граница между Предбалкана и Дунавската равнина, 
където посетителят може да види добре изразена композиция между вода, скали и 
растителност – най-важните природни елементи, притежаващи визуална 
атрактивност.  

• Изграждане на туристически инфо-точки по туристическите маршрути 
• Изграждане на ваканционно селище край село Водица  
• Строителни дейности за подобряване на достъпа до места и обекти представляващи 

интерес за туристи; 
• Поставяне на туристическа маркировка и знаци, на информационни табели в 

гр.Попово и по основните туристически маршрути  
• Привличане на частни инвестиции в модернизиране на настанителната база и 

инфраструктурата 
 

Индикатори: 
- Размер на инвестициите в туристическа инфраструктура 
- Размер на инвестициите в туристическа маркировка 
- Брой и капацитет на подобрените/изградените туристически съоръжения 
- Брой на създадената или подобрена леглова база 
- Брой на нововъведени/модернизирани хотели 

 
Мярка 3.1.4. Създаване, развитие и промоция на устойчиви туристически продукти 
за стимулиране на интегрираното местно развитие 
Успехът на една туристическа дестинация на туристическия пазар зависи до голяма степен от 
обхвата и качеството на туристическия продукт, който тя предлага. Печелившият продукт е 
този, който удовлетворява в максимална степен нуждите и изискванията на посетителите на 
дестинацията. Затова изключително важно за една дестинация е да изследва конкурентните 
си предимства и да създаде правилния продукт, който ще й позволи да бъде 
конкурентоспособна и да привлече желаните пазарни сегменти. 
 
Цел на мярката е да развие и рекламира интегриран и устойчив туристически продукт, който 
да допринесе за стимулиране на частната инициатива и да генерира заетост и алтернативен 
доход за местното население. 
 
Дейности за реализация на мярката: 

• Развитие на интерпретивен посетителски център в гр.Попово, който ще 
функционира като местен туристически информационен център  

   Той ще обхване следните дейности: 
 Предоставяне на информация 
 Услуги за настаняване  
 Предлагане на услуга “всичко на едно място”, която ще подпомогне 
туристите да планират маршрутите и да направят резервации за тях  
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 Продажба на билети на жителите и посетителите за туристически пакети, 
разходки с туристически водач и еко-маршрути с водач.  

 Разработване на интерпретивни програми за местните природни ресурси 
 Продажба на карти, брошури, дипляни, сувенири 

ТИЦ ще предлага разширена гама от услуги за посетителите, разнообразни 
сувенири и предмети за продажба  
• Създаване на мрежа от туристически инфо точки съвместно с туристическия 

информационен център, които ще функционират в свързана система и ще 
ползват единна интегрирана информационна база данни 

• Създаване на маршрути с тематични спирки, промоциращи местната 
идентичност и колективна памет. Трябва да имат символно значение както за 
местните хора, така и за туристите. 

• Създаване на собствен общински туроператор; 
• Създаване на туристически продукти по специални интереси - 

“археологически музей на открито” и “археологическо училище на терен” 
край късноантичната крепост “Ковачевско кале” 

• Създаване на туристически продукти за интегрирано развитие на културен-
селски, екологичен-селски, балнеолечебен туризъм 

• Развитие на атракции и събития, съпътстващи туристическия продукт 
• Разработване на маркетингова стратегия; 
• Разработване на единна информационна и рекламна политика – определяне 

на стандарти и изисквания: рекламни материали, рекламни компакт дискове, 
интернет-страница, рекламен клип и филм и тяхната промоция; 

• Изграждане на база данни за местния туристически потенциал 
• Създаване на център за непрекъсната информация с възможност за 

незабавна резервация – тип Call Centre 
• Създаване на Общински консултативен съвет по туризъм 
• Разработване на общинска програма за развитие на туризма съгласно Закона 

за туризма; 
• Организиране на туристически форум в общината  
• Участие в национални и международни туристически изложения 
• Промоция на община Попово като изходящ пункт към близко отстоящите 

добре познати дестинации – Велико Търново, Иваново, Русе, Шумен, Свещари 
• Професионално обучение и повишаване на квалификацията на кадрите в 

сферата на туризма 
 

Индикатори:   
- Обем на разходите за нови маркетингови схеми/инициативи 
- Обем на разходите за маркетингови туристически дейности 
- Брой усъвършенствани/създадени атракции и посетителски/инфо 

центрове 
- % на успешно обучени хора в туризма 
- Брой новосъздадени работни места в туристическия сектор 
- Създадени нови фирми в областта на туризма 
- Брой хора, занимаващи се с туристически бизнес 
- Увеличение на броя посетители и приходите от нощувки 
- Увеличение на средната продължителност на престоя 
- Увеличаване на средните дневни разходи на чуждестранните туристи 
- Годишно увеличение на броя на чуждите туристи 
- Годишно увеличение на средните разходи за едно посещение 
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Специфична цел 2: Създаване и гарантиране на устойчиви работни места, социална 
интеграция на групите в неравностойно положение по отношение на достъпа до 
заетост  
 

Община Попово поддържа високо равнище на безработица, въпреки че през последните 
години се забелязва тенденция на намаление. Равнището на безработица към 31.12.2004г. 
за общината, изчислено на база икономически активно население по официални данни на 
Агенция по заетостта възлиза на 21.59% при равнище на безработица за област Търговище 
- 25.41%. Показателят продължава да е с почти два пъти по-голяма стойност от средната за 
страната. В края на разглеждания период нивото на безработица за страната е 12.16%. 
Освен това съществува несъответствие по отношение предлагането и търсенето на 
квалификации и умения на пазара на труда. Най-голям е делът на продължително 
безработните лица с престой над 2 години – 44.7%. Образователната структура на 
регистрираните безработни лица се характеризира с най-висок относителен дял на 
безработните лица с основно и по-ниско образование – 58%. По професионален признак 
най-висок е делът на лицата без квалификация 57%. Относително висок е делът на 
безработицата сред младежите в община Попово на възраст между 19 и 29г. – 17.7%. 
Съществува несъответствие между квалификациите на завършващите средно образование 
и нуждите на трудовия пазар. Съществува спад на относителния дял на заетите млади хора 
и ограничено внимание по отношение на социалното им ангажиране. 

Необходимо е подобряване на качеството на работната сила, нейната адаптивност към 
променящите се условия на пазара на труда и пригодност за заетост чрез мерки за 
насърчаване усъвършенстването на човешките ресурси, тяхната социалната интеграция и 
конкурентоспособност. Необходимо е също така предприемането на интервенции за 
създаване на устойчиви работни места сред жените, младежите и другите рискови групи на 
пазара на труда – продължително безработни лица, етнически малцинства. 

 
За реализиране на специфичната цел действията ще бъдат насочени към стимулиране 
активното поведение на работната сила, насърчаване на заетостта, в това число на 
самостоятелната заетост, прогнозиране потребностите от работна сила по професии и 
квалификация, стимулиране на квалификация адекватна на техническите и технологичните 
изменения, развитие на превантивна квалификация и преквалификация, подпомагане на 
групите в неравностойно положение на пазара на труда, развитие на капацитета и 
институционалното партньорство. 

 
Мярка 3.2.1. Насърчаване на местни инициативи за заетост, засилване на 
социалната интеграция на групите в неравностойно положение 
 
С оглед трайното решаване на проблема с неравновесието на местния пазар на труда, 
изразяващо се в ограничено търсене на работна сила при значителен процент на 
безработица, е необходимо усилията и средствата да се съсредоточат към генериране на 
заетост във всички възможни направления (държавен и частен сектор, инвеститори, малък и 
среден бизнес). В същото време при ниското търсене на труд шансовете на лицата в 
неравностойно положение на пазара на труда намаляват още повече.  
 
Цел на мярката е да предотврати преминаването в дългосрочна безработица, да подобри 
възможностите за намиране на работа на лицата изключени от пазара на труда, да 
подкрепи създаването на нови работни места, да увеличи пригодността за заетост и 
адаптивността на работната сила, да насърчи предприемачеството и да интегрира групите в 
необлагодетелствано положение на пазара на труда. 
 
Поддържането на трудова заетост, особено в селската територия, е от огромно значение за 
подобряването на жизнения стандарт като цяло и повишаване социалния статус на 
населението. Това е свързано с подкрепата за МСП, подобряването на бизнес климата, 
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туризма, както и съживяването на селата, в които съществува риска да бъдат изоставени. 
Затова тази мярка е свързана с повечето от другите мерки от стратегическата част на 
Общинския план за развитие на Община Попово. 
 

Дейности за реализация на мярката: 

• Насърчаване на местни инициативи за заетост – предимно инфраструктурни проекти, 
като благоустройствени дейности, възстановяване на културни паметници, 
строителни работи по обекти с обществено значение, проекти за подобряване 
достъпа до обществени сгради и др.;  

• Осигуряване на заетост в проекти за обществения сектор или комуналните услуги 
(създаване на временни или постоянни работни места) 

• Стимулиране самонаемането в специфични селскостопански и туристически 
дейности и занаятите свързани с тях – алтернативно земеделие, екологичен и селски 
туризъм, традиционни местни занаяти;  

• Създаване на условия за производствена практика и стажуване за придобиване на 
актуални с търсенето на пазара на труда професионални умения; 

• Стимулиране на работодателите да участват в системата на ПОО с идеи за нови 
специалности или за нов тип обучение по вече съществуващи такива; 

• Субсидирано чиракуване, субсидирана практика, субсидиран стаж за завършилите 
професионални училища, ВУЗ и за безработни младежи с ниска квалификация. 

• Осигуряване на работа в публичната администрация на високообразовани младежи; 
• Изграждане на общински бизнес-инкубатор за стартиране на фирми на млади 

инициативни предприемачи и ангажиране на допълнителна работна сила с 
необходимата квалификация за извършването на консултантска дейност;  

• Насърчаване на самонаемането чрез разработване на общинска програма за 
алтернативно земеделие и предприемачество. 

 
Индикатори: 

- брой безработни лица, устроени на работа; 
- относителен дял на безработните лица включени в активните мерки на  

пазара на труда (АМПТ) от общия брой безработни; 
- относителен дял на безработните лица, устроени на работа, от общия 

брой на лицата, включени в АМПТ; 
- разкрити нови работни места и наета допълнително работна сила; 
- брой лица, започнали стопанска дейност самостоятелно или съвместно с 

други лица; 
- брой услуги, оказани на предприемачите; 
- относителен дял на продължително безработните лица към общия брой на 

безработните и средна продължителност на периода на безработица; 
- брой реализирани местни инициативи за заетост с цел намаляване на 

безработицата 
 
Мярка 3.2.2. Подобряване на адаптивността и пригодността за заетост на 
работната сила 

Ниското равнище на инвестиции от страна на работодателите за повишаване 
квалификацията на работната сила, ниската мотивация на някои групи от населението за 
повишаване пригодността им за заетост влияят негативно върху потенциала на работната 
сила. 

Развитието на икономика основана на знанието налага непрекъснато усъвършенстване на 
професионалните знания и умения. Квалификацията е изключително важна за заетостта и 
високата производителност. Работната сила е квалифицирана, но за работа с остарели 
производствени технологии. Това категорично поставя необходимостта пред местните 
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фирми да повишават квалификацията на своите служители за работа с нови технологии, 
включително информационните технологии.  

Цел на мярката е подобряване на адаптивността и конкурентоспособността на работната 
сила в общината в съответствие с динамиката на местния пазар на труда чрез качествено 
професионално обучение, квалификация и преквалификация, както и прилагане на 
системата “учене през целия живот”. 

Подпомагането на продължителното обучение и развиването на умения адаптирани към 
нуждите на местния пазар на труда е от голямо значение за облекчаване на проблема с 
безработицата. Това е свързано с подкрепата за МСП, подобряването на бизнес климата, 
туризма, както и съживяването на селата, в които съществува риска да бъдат напуснати. 
Затова и тази мярка е свързана с повечето от другите мерки от стратегическата част на 
Общинския план за развитие на Община Попово. 
 

Дейности за реализация на мярката: 

• Създаване на информационен център за професионално ориентиране преди 
средното образование – целта е насочване, ориентация и обучение в умения 
за намиране на работа, по-специално за безработни млади хора; 

• Активизиране и създаване на подходящи условия за учене през целия живот, 
включително за придобиване и развитие на професионалната квалификация 

• Разработване на общинска програма за обучение и квалификация на 
население в активна трудова възраст; 

• Повишаване квалификацията на работната сила в областта на 
информационните технологии; 

• Занаятчийско обучение 
• Мотивационно обучение; 
• Разработване на квалификационни програми в областта на информационните 

технологии; 
• Ограмотителни курсове и обучение по минимум практически и професионални 

умения за неграмотни; 
• Курсове по квалификация и преквалификация на безработни младежи според 

търсенето на пазара на труда; 
• Обучение за стартиране на малък бизнес (по предприемачество); 
• Обучение за разработване и кандидатстване със собствени проекти. 
• Подпомагане създаването на компютърни и информационни клубове в селата; 
• Създаване и лицензиране на местни центрове за обучение; 
• Организиране на  обучение на млади роми в различни занаяти, търговия и 

земеделие с цел социалното им интегриране; 
• Организиране на обучителни програми по мениджмънт и маркетинг за млади 

роми, които имат средно образование; 
• Обучение за работодатели по политика на персонала и човешки ресурси, 

добра производствена практика и етика; 
• Курсове за опресняване на знанията с полагането на приравнителен изпит (за 

дълготрайно безработните, с ниска квалификация и деквалифицирани); 
• Създаване на условия за професионално обучение по модул със 

стажуване/чиракуване на безработни в неравностойно положение (хора с 
увреждания) при работодатели при променени (подобрени) параметри на 
работното място; 

• Интервенции отнасящи се до активно включване на социални партньори 
(дружества, сдружения и др.) в продължително професионално обучение, 
провеждане на проучвания за нуждите на местния пазар на труда и др. 
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Индикатори: 
- брой, относителен дял и индекси на изменение на броя на лицата, 

преминали през обучение за нова професия, усъвършенстване на 
притежаваната квалификация, обучение за ключови знания и умения; 

- брой лицензирани местни центрове за професионално обучение; 
- създаден информационен център за професионално ориентиране преди 

средното образование 
- брой безработни използващи консултантски услуги 
- повишаване на квалификаците (брой на бенефициентите, които са 

получили диплома или сертификат) 
- дял на повторно обучени продължително безработни 
- брой работещи включени в програми за обучение; 
- брой предприятия, които получават подкрепа за обучение 
- брой фирми използващи продължително обучение 
- увеличаване бюджета за обучение на предприятията 
- увеличаване на производителността на работника в резултат на 

подобряване на уменията 
 

Специфична цел 3:  Подобряване качеството на образованието и здравеопазването, 
допринасящи за повишаване привлекателността на общината  

 

Специфичните цели на регионалното развитие по отношение на решаването на социалните 
проблеми на общината налагат да се предприемат и съответните действия в развитието на 
образованието, здравеопазването, културата и предоставянето на широк спектър от услуги 
на общинско ниво. 

 
Мярка 4.3.1. Увеличаване на инвестициите в образованието 
Повишаването на образователното равнище на човешките ресурси в общината пряко 
кореспондира с по-високата адаптивност на хората към прилаганите нови информационни и 
комуникационни технологии, с по-бързото преустройство на местната икономика към 
изискванията на глобализацията и изграждането на електронното общество, пряко 
кореспондира със създаването на прогресивни форми на коопериране и интегрирано 
развитие на основата на изграждането на местен клъстер, бизнес мрежа,  бизнес инкубатор 
за подкрепата на малкия и средния бизнес, въвеждането на нови форми на организация на 
публичните услуги на територията. 
 
Цел на мярката е подобряване на качеството е образованието и по-прякото му 
ориентиране към нуждите на пазара на труда и икономическото развитие на община Попово 
с акцент върху работа със съвременни технологии. 

 
Дейности за реализация на мярката: 

• Подобряване и обновяване инфраструктурата на образователните заведения 
• Подобряване на материалната база, постигане на максимален обхват при 

подлежащите на задължително образование и по-пълноценно интегриране на 
деца от малцинствата в системата на образованието 

• Осигуряване на втори шанс за образование и обучение за лица, отпаднали от 
образователната система, чрез прилагане на по-гъвкави форми на обучение и 
съвместяване на работа с обучение 

• Осигуряване на професионално насочване в средните училища 
• Адаптиране на съществуващата и създаване на нова образователно-

квалификационна инфраструктура с много-целево предназначение 
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• Обновяване на сградния фонд и оборудването на учебните заведения 
• Разработване на учебни програми, преодоляващи несъответствията между 

уменията и нуждите на местния пазар на труда; 
• Осигуряване на достъп до компютърно обучение и Интернет на всички ученици 

на ниво средно образование; 
• Компютърно обучение на всички преподаватели от средните училища в 

общината 
• Подобряване на осигуреността на учебните заведения с подходяща техника и 

обезпеченост на информационните технологии. 
• Съвместни инициативи за подобряване качеството на образованието и 

въвеждането на специализирано компютърното и езиковото обучение. 
 

Индикатори: 
- Брой актуализирани учебни планове и програми с ново учебно съдържание 
- Брой съвременно оборудвани учебни работилници, лаборатории и кабинети; 
- Брой училища оборудвани с компютри и софтуер за обучение на ученици по 

ICT 
- Брой учащи на 1 компютър 
- Брой обновени сгради на учебни заведения; 
- Намаляване на учениците, които напускат рано училище 

 

Мярка 4.2.2. Подобряване предоставянето на здравни услуги за повишаване 
жизнения стандарт на населението 
 
Подобряването на здравните услуги и облекченият достъп до тяхното ползване при високо 
качество на предлагането им е пряко свързано с продължителността на живота и 
изграждането на качествена жизнена среда. За преодоляване на здравните дефицити на 
територията на общината се налага освен провеждането на политика на “интегрирано 
здравно обслужване на населените места”, да се насочват и конкретни инвестиции за 
развитие на тези услуги в опорните селски центрове, изграждане на инфраструктура за 
ускорен достъп до тях и периодично изнасяне на здравни услуги в селската територия. 
 
Цел на мярката е създаване на условия за по–добра достъпност, сигурност и качество на 
медицинската помощ в общината, укрепване на здравословното състояние на човешките 
ресурси и поддържане трудоспособността им. 
 

Дейности за реализация на мярката: 

• Подобряване и обновяване инфраструктурата на здравните заведения 
• Повишаване информираността по здравните въпроси и създаване на система 

от превантивни мерки 
• Доставяне на модерно медицинско оборудване; 
• Провеждане на общинска политика за намаляване броя на здравно 

неосигурените лица, особено в селата 
• Участие в международни проекти и здравни мрежи 

 
Индикатори: 

- Нови здравни услуги на местно равнище – брой; 
- Брой на населението, получило нов достъп до здравни услуги. 
- Брой обновени, ремонтирани сгради на здравни заведения 
- Размер на инвестициите в модерно медицинско оборудване 
- Намаляване на детската смъртност; 
- Ограничаване на основните причини за заболеваемост причинена от 

обществено значими болести; 
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- Брой жители на една лекарска практика в населеното мяст, в т.ч. в 
селата; 

- Брой лекарски практики на едно населено място, в т.ч. в селата 
 
 
Мярка 4.2.3. Развитие на социалните услуги и подкрепа за социално включване на 
групите в неравностойно положение 
 
Системата на социална защита играе важна роля за подпомагане на домакинствата и 
предотвратяване на бедността.  
 
Дейности за реализация на мярката: 

• Ремонт и обновяване на сградния фонд на социалните заведения 
• Модернизация на средата и условията в социалните заведения 
• Активно включване на нестопанските организации в подобряване предоставянето на 

социални услуги 
• Подобряване достъпа на хора с увреждания до обществени места, сгради, транспорт, 

обществена информация и др. 
 
Индикатори: 

- Нови социални услуги на местно равнище – брой; 
- Брой на населението, получило достъп до социални услуги 
- Брой обновени, ремонтирани сгради на социални заведения 
- Брой обществени места със създадена архитектурна среда за хора с 

увреждания 
 
 
ПРИОРИТЕТ 4: Засилване на икономическия потенциал на градската зона и укрепване 
на взаимовръзките й със селската територия, разнообразяване на икономическите 
дейности и развитие на инфраструктурата на селата 
 
Осигуряването на устойчивост на селищната мрежа и изграждането на качествена селищна 
среда, гарантираща устойчиво социално-икономическо и екологично развитие и достоен 
жизнен стандарт следва да бъде една от приоритетните задачи пред регионалната политика 
на Община Попово. 
 
Целта е превръщане на град Попово в опорен център на селищната мрежа, обслужващ 
околната територия. Превръщането на градската зона в опорен център, обслужващ селския 
ареал, ще даде възможност за поддържането на балансирана полицентрична селищна 
мрежа и за развитието на нови взаимоотношения между града и селото. 
 
Необходимо е да се укрепят взаимовръзките между общинския център и селския район чрез 
развитие на междуселищната инфраструктура, комуникациите и транспортните връзки за 
подобряване достъпа до работни места и повишаване на мобилността, необходимо е също 
така да се осъществи преструктуриране на селската територия – насочване на малки 
мощности, предоставяне на услуги от селскостопански тип, формиране на нов тип връзки по 
линия на коопериране, развитие на туризма в алтернативните му форми. Като цяло 
взаимодействието между общинския център и селския ареал има стратегическо значение за 
повишаване конкурентоспособността на общинската територия. 
 
Тази цел е насочена и към създаването/стимулирането на производства и услуги в 
локализации извън града за намаляване на миграционните процеси, задържането на 
населението в селата и съживяване на селския район. В устройствен и функционален 
смисъл локализациите за “целенасочено въздействие” се наричат “вторични опорни 
центрове” на общината. Такива могат да бъдат селата Водица-Ковачевец, Славяново- 
Медовина, Зараево-Садина, Ломци.  
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Намесата на Европейския фонд за регионално развитие от 2007г. в селските райони ще се 
концентрира върху икономическата диверсификация и по-конкретно: инфраструктура за 
подобряване на достъпността, ускоряване разпространението на телекомуникационните 
мрежи и услуги в селския район, развитие на нови икономически дейности различни от 
сектора селско стопанство , засилване на връзките между градския район и селския ареал, 
развитие на туризма и обслужването в селата. 
 
 
Специфична цел 1: Стимулиране развитието на градската зона като опорен център за 
селския ареал и укрепване на взаимовръзките между селата и града 
 
Развитието на градската зона като опорен център на селския ареал е предпоставка за 
осигуряването на устойчивост на селищната мрежа и изграждането на качествена селищна 
среда, гарантираща благоприятно социално-икономическо и екологическо развитие и 
достоен жизнен стандарт на местното население.  
 
Специфичната цел кореспондира с общоевропейската политика за устойчиво развитие и 
устройство на Европейския континент, в която се обръща особено внимание на малките 
градове в селската територия и на засилване на връзките на селския ареал с градския 
център. 
 
След пълноправното включване на страната ни в Европейския съюз от 2007г. ще бъдат 
избираеми за финансиране дейности по градското развитие.  
 
За разлика от мерките по горните цели, които имат структурен характер, мерките по тази цел 
представляват специфични пакети от разнородни действия, осигуряващи краен планиран 
резултат.  
 
Мярка 4.1.1. Интегрирано градско развитие 
 
Цел на мярката е физическо възстановяване и благоустройство на градската зона с оглед 
постигане на привлекателна градска среда, която ще доведе до бъдещи инвестиции. 
 
Дейностите за реализация на мярката са свързани до голяма степен с изготвянето на 
стратегии за градско развитие с гражданско участие, които включват действия за 
рехабилитация на физическата среда, в това число бизнес и екологичната инфраструктура, 
защита на околната среда и културното наследство, развитие на културните институции. 
Стратегиите се отнасят до следното: 

• Възстановяване на сградния фонд: защита и възстановяване на сградите, 
обществените площи, запустелите и замърсените терени; опазване на 
историческото, културното и природното наследство, създаване на устойчиви 
работни места; интеграция на възрастните хора, подобряване на сигурността 
и предпазване от престъпността, подобряване на общественото осветление, 
теленаблюдение, намаляване на натиска върху незастроените терени 

• Развитие на предприемаческия дух, въвеждане на местни инициативи в 
областта на заетостта: помощи за обслужване на МСП и за трансфер на 
технологии; обучение в нови технологии, опазване на околната среда, 
предлагане на културни и спортни дейности, обновяване на детски ясли и 
градини, алтернативни грижи за деца и възрастни, равни шансове между мъже 
и жени 

• Интегрирани системи за обществен транспорт (по-рентабилни и 
екологосъобразни): интегриран обществен транспорт към зоните с 
концентрация на бизнес дейности и заетост, телематични услуги за 
резервации и плащания, чисти превозни средства с по-ниско енергийно 
потребление, мерки за велосипедисти и пешеходци, обучение на персонала в 
сектора 
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• Действия в полза на околната среда: намаляване и обработка на отпадъците, 
селективно събиране и обработване; анализ на качеството на въздуха, 
ефикасно управление на водите, намаляване на шума, изпозлване на 
възобновяеи енергийни изтчници, обучение в областта на управление на 
околната среда. 

• Развитие на потенциалите на информационното общество за гражданите и 
МСП: по-добър достъп до обществените услуги, обучение, култура и др.; 
обучение и оборудване за дистанционна работа (телеработа), информационни 
системи за управление на човешките ресурси и здравните услуги, адаптиране 
към пазара на труда, подкрепа на местните власти за трансфер на ноу-хау и 
технологии 

• Насърчаване на доброто градско управление: изследвания и експертизи за 
реорганизацията и подобряване на общественото обслужване, създаване на 
нови структури за градско управление, въвеждане на показатели за оценка на 
устойчивия характер на местното управление, информационни кампании и 
подобряване достъпа до информация за гражданите, мерки за включване на 
гражданите в процесите на вземане на решения, обмен на опит и добри 
практики на местно управление. 

 
Политиката за регионално развитие ще поддържа интегрираните дейности за развитие и 
модернизация на икономическата основа на градската зона, развитие и модернизация на 
местната инфраструктура, образователна инфраструктура, опазване на паметниците на 
културата и културното наследство, с оглед включването им в регионални и национални 
културно-туристически продукти. 
 

Индикатори: 
- Км водоснабдителна мрежа в град Попово – подобрена 
- Км водоснабдителна мрежа в град Попово – ново строителство 
- Км улици подобрени 
- Км канализация – подобрена 
- Км канализация – ново строителство 
- Брой възстановени сгради 
- Брой паркове подобрени 
- Брой «зелени системи» подобрени 
- Брой места за отдих и детски площадки изградени и/или подобрени 
- Брой спортни съоръжения изградени/подобрени 
- Брой създадени работни места 

 
Мярка 4.1.2. Създаване и развитие на вторични опорни центрове в селския район 
 
Цел на мярката е подкрепа за стартирането и развитието на производства и услуги в 
локализации извън града за намаляване на миграционните процеси, задържането на 
населението в селата и съживяване на селския район. В община Попово се предлагат 
четири “вторични опорни центрове” на селищната мрежа: 
 

1. “Водица-Ковачевец” – предложената локализация е в непосредствена близост до 
бъдещата магистрала “Хемус”. Тя е в близост и до второкласен път II-51, осигуряващ 
връзката с трансевропейски коридор №9.  
Късноантичната крепост “Ковачевско кале” предоставя възможности за развитие на 
културен туризъм интегриран със селски, създаване на “археологически музей на 
открито” и “археологическо училище на терен”; изграждане на ваканционно селище 
край с.Водица  
 

2. “Славяново-Медовина” - предложената локализация е край железопътна линия 
София-Горна Оряховица-Варна (наличие на жп гара “Славяново”) 

 
3.  “Зараево-Садина” 
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На базата на подходяща селска настителна база, винарската изба в с.Садина, 
етнграфската сбирка, традиционния капански събор и битовата култура, това село може 
успешно да развие туристически и рекреационни функции като алтернативни 
икономически дейности. 
 
4. “Ломци” 

 
Действията за реализация на мярката  включват: 

• Предварителни инвестиционни проучвания, инициирани от общината 
• Изготвяне на устройствени и инвестиционни проекти 
• Търсене на инвеститори – съдружници за изграждане на инфраструктура 
• Етапна програма за благоустрояване на селата 
• Създаване и развитие на алтернативни туристически продукти 
• Създаване и развитие на МСП в сферата на преработката и маркетинга на 

селскостопанска продукция 
 

Индикатори: 
-Създадени 4 вторични опорни центрове на селищната мрежа 

      - Инвестиции в благоустройство на селата 
                 -Брой създадени алтернативни туристически продукти във вторичните опорни 
центрове 

-Брой създадени МСП в сферата на преработката и маркетинга на 
селскостопанска продукция 

 
Специфична цел 2: Насърчаване диверсификацията на икономическите дейности 
Укрепването и развитието на селата и на основните отрасли, свързани с развитието на 
селския ареал – земеделие и горско стопанство са приоритетна насока на общинската 
политика за интегрирано и устойчиво местно развитие. За осъществяването на тази 
специфична цел в необходимо да се приложи пакет от действия насочени към: 
 

• Ефективно и екологосъобразното използване на местните ресурси, комасация и 
окрупняване на земята с оглед въвеждане на модерно земеделие, борба с почвената 
ерозия и незаконната сеч в горите, възстановяване и подобряване на системите за 
напояване, развитие на пазара за земя и др.  

• Повишаване ефективността на производството на селскостопански и горски продукти; 
разнообразяване на икономическата база чрез развитие на различни нетрадиционни 
форми на туризъм, създаване на малки мощности за преработване на плодове и 
зеленчуци, прилагане на мерки в сферата на птицевъдството и животновъдството, 
увеличаването дела на биологичното производство, засилен маркетинг. 

• Подобряване на бизнеса и качеството на живот в селската територия чрез 
въвеждането на нови аграрно-производствени структури, създаване на водни 
сдружения на ползвателите на вода за напояване, провеждане на трайна линия на 
вертикална интеграция /земя – краен продукт/ и участие в предлагания местен 
клъстер в областта на хранително-вкусовата промишленост, обновяване и 
подобряване инфраструктурата в селата, създаване на алтернативна заетост. 

 
Мярка 4.2.1. Подобряване на пазарната и технологична инфраструктура за 
производство, преработка и маркетинг на земеделска продукция и горски 
продукти  
 
Осъществяването на интегрирано местно развитие зависи също така от развитието на 
конкурентно селско и горско стопанство. Инвестирането в земеделски стопанства, 
изграждането на конкурентоспособни структури и предприятия в преработвателния сектор, 
подобряването на маркетинга и реализацията на продукцията са от първостепенно значение 
за развитието на селския район. 
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Цел на мярката е повишаване на ефективността на производството на основата на 
прилагането на конкурентни форми и структури в областта на преработката и маркетинга  на 
продукцията. 
 
Изпълнението на мярката ще допринесе в значима степен за подобряване на приходите от 
земеделска дейност, както и на условията на живот и труд на земеделските производители и 
по-добро използване на човешките ресурси. 

Дейности за реализация на мярката: 

• Създаване и развитие на микропредприятия с оглед насърчаване на 
предприемачеството и развитие на икономическата база; 

• Насърчаване на инвестиции, насочени към подобряване качеството и технологиите 
на производство на селскостопански продукти чрез: подобряване на породния състав, 
строителство и модернизация на помещенията за отглеждане на животни и 
технологичното им оборудване с оглед подобряване хигиенните условия и 
повишаване качеството на произвежданата продукция, както и за трайни насаждения 
(възстановяване на лозови масиви с висококачествени сортове грозде, засаждане и 
презасаждане на овощни дървета и ягодоплодни от подбрани сортове), за зеленчуци, 
етеричномаслени култури, цветя и др.; 

• Инвестиции за изграждане или реконструиране на преработвателни предприятия 
чрез прилагане на технологии за внедряване на нови продукти, пакетиране, 
охлаждане и замразяване с оглед подобряване на хигиената и качеството на 
продукцията, подобряване условията за съхранение на готовата продукция, 
елиминиране или обработване на отпадъците, защита на околната среда, изграждане 
на система за управление на качеството съобразно изискванията на ИСО 9000 и др.  
 
Индикатори: 

- Брой стопанства с по-високи доходи                                                            
- Увеличение на доходите в %                                                          
- Брой работни места създадени  

Брой стопанства с подобрена ефективност                                                  
- Брой фермери с подобрени условия на живот                        
- Брой бизнес организации с подобрена ефективност 
- Брой спални места в туризма 
- Брой хора с подобрени трудови условия 
- Брой бизнес организации с диверсифицирана дейност 
- Брой бизнес организации с въведени алтернативни производствени 

технологии 
- Създадени групи производители - брой 
- Намаляване на миграцията на населението в селата 

 
 
Мярка 4.2.2. Насърчаване на частни инициативи, осигуряващи допълнителни 
земеделски приходи, за укрепване на икономиката и общностите в селата 
 
В селския район е необходимо да се развиват интегрирани системи от икономически 
дейности, допълващи или свързани със земеделието, които ще поставят основата на 
устойчиво местно развитие. Съвместно със земеделските дейности съществуват и други 
свързани и допълващи дейности, които имат потенциал за развитие. 
 
Алтернативната заетост може да се реализира с проекти за стимулиране производството на 
етерично-маслени и овощни култури, пчеларство, бубарство. В селата на община Попово 
съществува потенциал за създаване и предлагане на продукти за селски туризъм. 
 
Цел на мярката е стимулиране на инвестиции и икономически дейности, допълващи или 
свързани със земеделието като: местно занаятчийство, селски туризъм, производство и 
директна продажба на типични местни продукти, дейности в областта на грижите и защитата 
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на местната флора и фауна, малки предприятия в областта на дървообработването и др., с 
оглед осигуряване на алтернативни доходи за местното население, подобряване условията 
на труд, качеството на селската среда и намаляване на миграцията от селата. 

Дейности за реализация на мярката: 
- Подобряване на базата за прием и настаняване на туристи, както и 

предоставянето на услуги и туристически продукти, улесняващи развитието на 
селския туризъм. 

- Развитие на инициативи за насърчаване на местното занаятчийство и 
възраждането на местните културни традиции. 

- Развитие на инициативи, свързани с грижите, защитата и изследването на 
местните флора и фауна, както и развитието на спортния риболов. 

- Маркетинг и реклама на местни продукти за селски туризъм 
- Опазване на околната среда, подобряване на ландшафта и опазване на 

биоразнообразието в селската територия. 
- Развитие на МСП, включително тези в областта на дървообработването, 

бубарството, коневъдството, пчеларството, гъбарство, преработката на 
етерично-маслени култури, с цел постигане на диверсификация в местните 
икономически дейности. 

- Насърчаване създаването на “групи производители” 
 

Индикатори: 
- Брой бизнес организации с подобрена ефективност 
- Брой спални места в туризма 
- Брой хора с подобрени трудови условия 
- Брой бизнес организации с диверсифицирана дейност 
- Брой бизнес организации с въведени алтернативни производствени 

технологии 
- Създадени групи производители - брой 
- Брой създадени нови работни места 
- Намаляване на миграцията на населението в селата 
 

 
Специфична цел 3:  Подобряване на достъпността и атрактивността на селския район 
чрез развитие на инфраструктурата 
 
Насърчаването на инвестициите в инфраструктура е сред основните потребности на 
селския район. Необходимо е тези места да се направят по-привлекателни за частните 
инвеститори и по този начин косвено да се допринесе за увеличаване на жизнения стандарт 
на местното население. 
 

Мярка 4.3.1. Възстановяване и развитие на селата, опазване и възобновяване на 
селското наследство за подобряване на селската среда и качеството на живот на 
местното население 
 
Цел на мярката е укрепване на селските общности като уникален социален и културен 
актив чрез подобряване на основната техническа инфраструктура и възстановяване на 
сгради с архитектурно и историческо значение в селата за подобряване на селската среда и 
качеството на живот на местното население. 
 
Дейностите по тази мярка са свързани с дейностите по мерки 2.1.1, 2.3.1, 2.3.3, 2.3.3, 2.3.4, 
както и с дейностите по мерките към специфична цел 1 на приоритет 3. 

Дейности за реализация на мярката: 

• Изграждане или подобряване на водоснабдителната мрежа,  
• Подобряване на уличната мрежа; 
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• Изграждане или подобряване на канализационната мрежа; 
• Възстановяване на исторически сгради; 
• Възстановяване на читалищни сгради; 
• Изграждане или възстановяване на зелени площи и паркове; 
• Изграждане или подобряване на места за събиране на селскостопански и битови 

отпадъци, включително трупосъбирателни площадки; 
 

Индикатори: 
- Брой паркове и/или «зелени системи» – подобрени 
- Места за събиране на селскостопански и битови отпадъци – подобрени 
- Места за събиране на селскостопански и битови отпадъци – ново 

строителство 
- Км водоснабдителна мрежа в населените места – подобрена 
- Км водоснабдителна мрежа в населените места – ново строителство 
- Км улици 
- Км канализация – подобрена 
- Км канализация – ново строителство 
- Брой възстановени исторически сгради 
- Брой подобрени читалищни сгради 
- Подобрени населени места – брой 
- Брой население с подобрени условия за живот 
- Брой новосъздадени работни места 

 

 
Мярка 4.3.2. Развитие и подобряване на съществуващата междуселищна 
инфраструктура 
 
Развитието на частното предприемачество и подобряването на условията за живот в селата 
изискват развитие на съответната техническа инфраструктура. Тази мярка ще осигури по-
добри условия за създаване на успешен бизнес, както и подобряване условията на живот. В 
резултат на това мярката ще подобри селската среда и ще ограничи миграционните процеси 
в селата. Тя ще допринесе за увеличаване жизнения стандарт на местното население. 
 
Цел на мярката е подобряване на съществуващите селскостопански пътища и пътищата от 
общинската пътна мрежа; подобряване на пътищата, водещи към природни, културни или 
исторически паметници; подобряване на съществуващата телефонна мрежа; подобряване и 
разширяване на съществуващата междуселищна водоснабдителна инфраструктура; 
реконструкция; модернизация и ремонти на напоителни мрежи; подобряване на 
съществуващата електропреносна мрежа. 
Дейностите по тази мярка са свързани с дейностите по мерки 2.1.2, 2.3.1, 2.3.3, 2.3.3, 2.3.4, 
както и с дейностите по мерките към специфична цел 1 на приоритет 3. 

Дейности за реализация на мярката: 

• Подобряване на съществуващите oбщински пътища; 
• Подобряване на пътищата, водещи към природни и исторически 

забележителности, както и към паметници на културата  
• Подобряване на селскостопанските пътища; 
• Подобряване и разширяване на съществуващата междуселищна 

водоснабдителна инфраструктура 
• Подобряване на напоителните системи  

 
Индикатори: 

- км подобрена водоснабдителна мрежа                                                      
- км подобрена пътна инфраструктура 
- Брой на населението, облагодетелствано от инвестицията           
- Брой новосъздадени работни места при прилагането на мярката 
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Мярка 4.3.3. Ускоряване на разпространението на телекомуникационните мрежи и 
услуги в селата 
 

Дейности за реализация на мярката: 

• Подобряване на телекомуникационното обслужване в селата на основата на нови 
цифрови телефонни централи 

• Развитие на технологии и услуги, предоставяни чрез по-нататъшна цифровизация на 
фиксираната телекомуникационна мрежа 

• Създаване на телецентрове 
 

Индикатори: 
- Брой създени центрове за достъп до Интернет 
- Брой създадени телецентрове 

 
 
 
ПРИОРИТЕТ 5: Укрепване на местния институционален капацитет за подобряване 
процеса на управление и ефективно усвояване на фондовете на ЕС 
 

Процесът на присъединяване на България към Европейския съюз налага засилването на 
институционалния капацитет за осъществяване на процесите на стратегическо планиране и 
програмиране на регионалното развитие, разработването и управлението на проекти за 
целите на интегрираното местно развитие. Това е свързано с разработването на 
координирана политика основана на взаимодействието между публичните власти, 
нестопанските организации и бизнеса. Това взаимодействие е насочено също така към 
създаването на местни и регионални партньорски мрежи. 

 
Специфична цел 1: Развитие на местния административен капацитет за стратегическо 
планиране, програмиране и управление на проекти 
Развитието на местния административния капацитет е ключов фактор за успешното 
провеждане на регионалната политика на местно ниво. Развитието на капацитета на 
общинската администрация следва да се обвързва с повишаването на 
конкурентоспособността на общината в национален и европейски контекст, както и с 
ускореното придобиване на знания и умения за прилагане принципите на стратегическото 
планиране и програмиране, за управление на проекти и осъществяване на ефективен 
мониторинг и оценка на реализацията им. 

 

Мярка 5.1.1. Укрепване на местните структури за консултации и партньорство 
Укрепването на институциите, включени във формулирането и прилагането на регионалната 
политика на местно ниво и повишаването на техния капацитет, установяването и 
прецизирането на процедурите и механизмите за тяхното взаимодействие и координация, 
подобряването на информационното осигуряване са предпоставки за успешно прилагане на 
регионалната политика и за ефективно и ефикасно използване на ресурсите. Затова те 
заслужават не по-малко внимание от инвестиционните мерки, тъй като са от критично 
значение за постигане както на целите на настоящия Общински план за развитие, така и на 
регионалната политика в по-широк смисъл. Те са  предпоставка за прилагане на дейности, 
съобразени с изискванията и принципите на Структурните фондове на ЕС. 

Цел на мярката е подобряване на координацията и взаимодействието между местните 
структури за прилагане на регионалната политика и създаване капацитет за планиране, 
програмиране и управление, контрол, наблюдение и оценка и подготовка за усвояване на 
структурните инструменти на ЕС 



 124

 
Дейности за реализация на мярката: 
• Обучение на местните партньори за разработване и прилагане на интегрирани програми 

за развитие 
• Управление на проекти 
• Работа в мрежа 
• Механизми за наблюдение и оценка на въздействието 
• Социално-икономически анализи и SWOT анализ 
• Дискусионни форуми 

 
 
Индикатори: 

- Брой обучителни сесии 
- Брой работни срещи на партньорите 
- Брой дни за технически консултации по управление на проекти 
- Проведени дискусионни форуми – брой 
- % на информираност/участие на партньорите в общински програми и 

проекти 
- % усвоени средства по фондовете 

 
 
Мярка 5.1.2. Изграждане и усъвършенстване на местен програмен и проектен 
капацитет  
 
Укрепването на институционалния и административния капацитет е ключово изискване за 
успешно усвояване на средствата по предприсъединителните, за в бъдеще и по 
структурните фондове на ЕС. Това налага оформянето и развитието на специално звено в 
общинската администрация за подготовка и управление на проекти.  
 
Цел на мярката е увеличаване на капацитета за усвояване на средствата по 
предприсъединителните инструменти на ЕС, чрез укрепване на местните административни 
структури, отговарящи за прилагането на програми и проекти за икономическо и социално 
сближаване и в частност на бъдещите операции на Европейския фонд за регионално 
развитие (ЕФРР). 
 
Дейности за реализация на мярката: 

• Оценка на местния капацитет за установяване и преодоляване на съществуващите и 
възможните пропуски в управлението и контрола на програми и проекти с цел 
ефективна подготовка за прилагане на програмите за интегрирано развитие на 
Общността и усвояване на предприсъединителните и в бъдещи структурни фондове 
на ЕС 

• Изготвяне и провеждане на обучителна програма за служители на общинската 
администрация по “управление на проектен цикъл”, разработване на стратегии и 
програми за регионално развитие 

• Финансов контрол 
• Разработване на система за мониторинг за изпълнението на проекти 
• Въвеждане на добри практики и положителен опит в организацията на публичните 

услуги в общината 
 
Индикатори: 

- Брой обучени служители на общинската администрация 
- Брой обучителни модули 
- Брой дни за технически консултации по управление на проекти 
- % завършеност на планови и програмни документи; 
- брой финансирани проекти  
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- % намаление на отхвърлени проекти 
- брой на преминалите обучение по мениджмънт от общинската 

администрация 
- брой ключови услуги, предоставяне от общинската администрация, 

получили специфична подкрепа 
 
Мярка 5.1.3. Техническа помощ 
 
Техническата помощ включва действия по подготовка, мониторинг, административна и 
техническа подкрепа, оценка, одит и контрол, които са необходими за реализация на 
настоящие Общински план за развитие. 
 

Тези действия включват по-конкретно: 
• Предварителни технико-икономически проучвания 
• Разработване на идейни и работни проекти 
• Изготвяне на ежегодна Програма за реализация 
• Изготвяне на междинна и окончателна оценка на плана 
• Оценки, експертизи, статистики и изследвания свързани с изпълнението на 

проекти 
• Информационни кампании 
• Действия по разпространение, свързване в мрежа, насърчаване на 

сътрудничеството и обмен на опит с други общини и региони от страната и ЕС 
• Въвеждане и функциониране информационна мрежа за управление, 

мониторинг, контрол и оценка на плана 
• Проучване на “добри практики” и на тяхна основа подобряване на методите за 

оценка и обмен на информация  
• Обучение и развитие на уменията за управление на проекти, финансов 

контрол 
 

Индикатори: 
- Брой предварителни проучвания получили техническа помощ за 

подготовката им 
- Брой проекти получили техническа помощ за подготовката им 
- Разработена системи за мониторинг за изпълнение на общинския план, на 

общинските  програми и проекти 
- Разработена общинска информационна система за осигуряване на процеса 

на управление 
- Брой устройствени схеми получили техническа помощ за подготовката им 
 
 

Специфична цел 2:  Изграждане на местни партньорства с мрежи за развитие  
 
Участието на местната власт, както и бизнес структурите, нестопанските организации и др. в 
създаването на транснационални мрежи по различни проекти ще съдейства за пренос на 
добри практики от Общността. Тази специфична цел ще стимулира местната власт и 
другите заинтересовани институции за създаване на нови инициативи и проекти за 
осъществяване на икономически, социален и културен обмен с градовете и регионите на 
България и Европа. Това ще доведе до увеличаване на ефективността на местната власт по 
отношение на прилаганата от нея политика за интегрирано и устойчиво регионално 
развитие. 
 
За реализация на принципа партньорство се препоръчва да се изгради Общински 
консултативен съвет за партньорство между обществения/частния сектор по 
проблемите на развитието на бизнеса, който ще оказва помощ при осъществяването на 
местната икономическа политика и ще упражнява надзор на системата за мониторинг и 
контрол на Общинския план. 
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Мярка 5.2.1. Създаване на публично-частни партньорства 
 
Понятието “публично-частно партньорство” означава партньорство между публичния и 
частния сектор за изпълнението на проект или предоставянето на услуга от публичния 
сектор и/или от обществен интерес, при разпределяне на разходите, ползите и рисковете на 
сътрудничеството във взаимна изгода за двете страни.  

При създаването на партньорства инициативата идва от общината, но заедно с това е в 
интерес на държавата да подкрепя/насърчава партньорствата и мобилизацията на местни 
ресурси, тъй като те спомагат за постигането не само на местните и регионални, но и на 
националните  приоритети. 
 
Прилагането на принципа на публично-частните партньорства в областта на изпълнението и 
финансирането на задачите на регионалното развитие трябва да се разглежда като въпрос 
от непрекъснато нарастваща степен на значимост. В настоящия момент, участието на 
частния сектор  в изпълнението на програмите за регионално развитие е ограничено  почти 
изцяло до съ-финансиране на проекти с крайни бенефициенти МСП. Липсват съвместни 
проекти между местната власт и частния капитал в сферата на публичния сектор. Въпреки 
това тази възможност за система за финансиране на регионалното развитие трябва да бъде 
използвана в по-задълбочена степен отколкото в сегашния момент.  

Индикатори: 
- Брой разработени съвместни проекти между общинската администрация, 

частния сектор и неправителствения сектор 
- Брой финансирани съвместни проекти между общинската администрация, 

частния сектор и неправителствения сектор 
- Брой на преминалите обучение по разработване, финансиране и управление 

на съвместни проекти и прилагане на интегрирани програми за развитие 
 
Мярка 5.2.2. Побратимяване с градове от ЕС, установяване на активни връзки с 
водещи компании в сферата на преработвателната промишленост и услугите 
От първостепенно значение е изграждането на партньорски мрежи и въвеждане на успешни 
модели за сътрудничество между частния бизнес, нестопанските организации и публичните 
власти: 

 - По линия на междурегионалното сътрудничество в рамките на Североизточен район 
/Варна/ и Северен централен /Велико Търново-Русе/ 

- Побратимяване с други градове от ЕС – установяване на активни връзки с водещи 
компании в сферата на преработвателната промишленост и услугите 

- Сътрудничество с туроператори, браншови туристически организации, туристически 
дружества за развитие на устойчив и качествен туризъм 

Индикатори: 
- Брой съвместни проекти с други градове/региони от ЕС 
- Брой съвместни проекти с други съседни общини – междуобщински проекти 
- Брой споразумения за сътрудничество с туроператори, браншови 

туристически организации, туристически дружества за развитие 
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II.2.3. Описание на съвместни дейности и проекти, които допринасят за постигане 
целите на развитието на съседни общини 
 
Важен аспект в разработването на настоящия Общински план за развитие (2007-2013г.) е 
обвързаността му с тези на съседни общини. 
 
Голяма част от заложените мерки и дейности имат надобщински /регионален/ характер 
(клъстери, бизнес мрежи, туристически продукти, инвестиционен маркетинг, инфраструктура, 
екология). За успешното им реализиране е необходими координиране и коопериране, 
сключване на споразумения за сътрудничество със съседни общини. Посредник при тези 
съвместни действия и проекти следва да бъдат Областните съвети за развитие, тъй като 
инициативите имат отношение към областните стратегия и регионалните планове за 
развитие. 
 
Добра практика в тази насока е изпълнението на съвместен проект на Община Попово 
/водеща община/ и Община Лозница /партньор/, финансиран по Програма ФАР BG 0202.02 
“Развитие на българския екотуризъм” – “Развитие и промоция на иновационен и маркетингов 
екотуристически продукт “На границата между Предбалкана и Дунавската равнина – 
равнините на приключенията”. 
 
 
 
III. Индикативна финансова таблица 
 
Индикативната финансова таблица е структурен елемент на Общинския план за развитие. 
Тя дава числен финансов и времеви израз на предвидените в плана мерки. 
 
Индикативната финансова таблица представена в Приложение 1 показва необходимите 
финансови ресурси за изпълнение на общинския план за развитие, детайлизирани по 
приоритети, мерки, години и прогнозирани източници на финансиране. Финансовите разчети 
на този етап се базират на експертно предположение, доколкото таблицата има 
индикативно значение. 
 
Планът за развитие на Община Попово предвижда осъществяването на проекти и програми 
на обща стойност 31 954 438 лева. През първата година е заложена сравнително по-малка 
сума – 1 781 626 лв. Размерът на усвояваните средства през годините постепенно се 
увеличава за да достигне 8 993 009 лв. през 2013г. 
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Предвидените средства за реализация на общинския план са най-големи по стойност за 
втория приоритет “Развитие и модернизация на инфраструктурата като фактор за засилване 
на местната конкурентоспособност и привличане на инвестиции” – 16 791 500 лв. Следват 
финансовите ресурси предвидени за четвъртия приоритет “Засилване на икономическия 
потенциал на градската зона и укрепване на взаимовръзките й със селската територия, 
разнообразяване на икономическите дейности и развитие на инфраструктурата на селата” – 
5 945 081 лв., с еднаква тежест в разпределението на средствата са първи и трети 
приоритет, съответно “Развитие на конкурентоспособна местна икономика, модернизация на 
производствената база, подобряване на достъпа до информация и знания” – 4 117 683 лв. и 
“Повишаване атрактивността на общината и жизнения стандарт на местното население, 
подобряване качеството на човешките ресурси и засилване на социалната интеграция” – 4 
300 601хил.лв. Следва приоритет 5 “Укрепване на местния институционален капацитет за 
подобряване процеса на управление и ефективно усвояване на фондовете на ЕС” – 799 573 
лв. 
 

Разпределение на финанцовите ресурси по приоритети

13%

52%

13%

19%
3%

ПРИОРИТЕТ 1: Развитие  на конкурентоспособна местна икономика, модернизация
на производствената база, подобряване  на достъпа до информация и знания

ПРИОРИТЕТ 2 Развитие  и модернизация на инфраструктурата като фактор за
засилване  на местната конкурентоспособност и привличане  на инвестиции

ПРИОРИТЕТ 3  Повишаване  атрактивността на общината и жизнения стандарт на
местното население , подобряване  качеството на човешките  ресурси и засилване  на
социалната интеграция
ПРИОРИТЕТ 4  Засилване  на икономическия потенциал  на градската зона и
укрепване  на взаимовръзките  й със селската територия, разнообразяване  на
икономическите  дейности и развитие  на инфраструктурата на селата
ПРИОРИТЕТ 5 Укрепване  на местния административен капацитет за подобряване
процеса на управление  и ефективно усвояване  на фондовете  на ЕС

 
 
Източниците за финансиране за седемгодишния планов период са предимно външни: от 
структурните фондове на ЕС – 20 505 770 лв.; други донори и привлечени средства от заеми  
– 2 260 844 лв. Другите източници за финансиране са: републиканският бюджет – 5 244 549 
лв., общинският бюджет – 1 466 210 лв.. Очаква се частният сектор да инвестира в проекти, 
включени в Общинския план 2 447 065 лв. 
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Източници за финансиране на Общинския план за 
развитие
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Община Попово трябва да разчита на собствения си капацитет и ресурси за финансиране 
подготовката на проекти и тяхното съфинансиране. От една страна, това означава при 
съставянето на годишните бюджети да се определят приоритети и да се отпускат средства 
за разработване и съфинансиране на приоритетни проекти. От друга страна това налага 
възприемане на активна позиция от общината за мобилизиране на ресурси чрез създаване 
на партньорства както с НПО, така и с частния сектор или с други общини, т.е. чрез 
обединяване на средства. 
 
Продължаването на процеса на финансова децентрализация и предоставянето на по-голяма 
автономност на местните власти ще допринесат за повишаване на капацитета на общините, 
в т.ч. на община Попово за усвояване на средства от Европейските фондове.  
 
От първостепенна значимост за финансирането на задачите на общинското развитие е 
прилагането на принципа на публично-частните партньорства. В настоящия момент 
участието на частния сектор в изпълнението на програмите за развитие на общината е 
ограничено почти изцяло до съфинансиране на проекти с крайни бенефициенти МСП. 
 
Прилагането на принципа на партньорството е само по себе си механизъм за повишаване 
капацитета за усвояване на средства от общината. Усвояването на финансовите ресурси по 
Структурните фондове на ЕС и Кохезионния фонд не би било възможно без мобилизиране 
усилията на широк кръг от местни партньори, т.е. на цялата общност за развитие, за 
разработване и предлагане на голям брой качествени проекти. Стабилните местни 
партньорства с частния сектор откриват пътя към частно съфинансиране, с което се 
осигуряват допълнителни средства за местни проекти. 
 
 
 
IV. Ред и начин за осигуряване на информация и публичност на плана 
 
Всички документи, свързани с действията на съответните органи по изпълнението, 
наблюдението и оценката на Общинския план за развитие са официална обществена 
информация. 
 
Органите, извършващи действия в рамките на компетентността си по Общинския план за 
развитие са длъжни да информират своевременно и по подходящ начин обществото за 
характера и същността на тези действия, за необходимостта и потенциалните ползи от 
извършването им, за последиците от тях, както и за постигнатите резултати включително 
относно помощта, предоставена на България от ЕС.  
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Общинският план за развитие (2007-2013г.) ще бъде широко разпространен сред 
обществеността. Един от механизмите за това ще бъде неговото публикуване в интернет 
сайтa на Община Попово www.popovo.bg. Освен това се предвижда организиране на 
презентации с органите и заинтересованите лица на регионално и местно равнище. Резюме 
на Общинския план за развитие ще бъде публикувано в регионалния «Местен вестник». 
 
 
 
V. Изпълнение на Общинския план за развитие 
 
Изпълнението на Общинския план за развитие ще се реализира по два канала. Първият 
основен канал е чрез включване на ерки и проекти на общинския план в регионалните планове 
за развитие и от тях – в Националната оперативна програма за регионално развитие 2007-
2013г. 
 
Вторият основен канал е чрез мотивирани действия на местната власт в партньорство с 
частния бизнес и нестопанския сектор да реализира друга значителна част от мерките и 
рпектите със собствени средства. 
 
Прилагането на принципа на публично-частното партньорство е основа за постигането на 
резултати по реализацията на плана и по двата канала. 
 
Кметът на общината ръководи, организира и контролира дейността по изпълнението на 
годишната Програма за реализация на Общинския план за развитие, представя годишен и 
заключителен доклад за одобряване от Общинския съвет, осигурява публичност и прозрачност 
при изпълнението на Общинския план за развитие. Освен това като член на Областния съвет 
за развитие кметът на общината има възможност да вллияе върху определянето на мерките и 
проектите, които ще бъдат включени и финансирани от Националната оперативна програма за 
регионално развитие/ В своята дейност кметът ще бъде подпомогнат от общинската 
администрация. 
 
Изграденият Общински консултативен съвет за партньорство между обеществения/частния 
сектор по проблемите на развитието на общината съвеместно с Комисиите на Общинския 
съвет ще оказват помощ при осъществяването на местната икономическа политика и ще 
упражняват надзор на системата за мониторинг на Общинския план. 
 
 
 
VI. Мониторинг, наблюдение и оценка  
 
Мониторингът е систематично събиране, анализ и използване на информация, необходима 
за управлението и вземането на решения в процеса на работата по изпълнение на 
Общинския план за развитие (ОПР). По този начин може да се сравни реалният напредък по 
изпълнението на ОПР с предварително планираните дейности.  
 
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. Мониторингът преди всичко 
дава информация, докато оценката “преценява” тази информация. 
 
Наблюдението и оценката на изпълнението на Общинския план за развитие обхващат 
следните елементи: 
 
1) Спазване на принципите за публичност, прозрачност, партньорство и равнопоставеност 

на различните социални групи и равенството между жените и мъжете.  
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2) Използване на система от индикатори за наблюдение и оценка, посочени при описанието 
на мерките и специфичните цели 

Наблюдението и оценката следва да проследяват не само използването на финансовия и 
ресурсен потенциал, но активно да отчитат и физическия прогрес в конкретната територия 
/настъпващи промени в състоянието на средата в резултат от предприети интервенции/.  
 
С цел наблюдение на изпълнението на плана Кметът на общината със заповед създава 
група за наблюдение на ОПР. Групата за наблюдение: 
 

• разглежда и утвърждава индикаторите за наблюдение на изпълнението на плана; 
• периодично извършва преглед на постигнатия напредък в изпълнение на плана;  
• разглежда резултатите от изпълнението на мерките и степента на постигане на 

целите;  
• разглежда резултатите от междинната оценка, ако такава е възложена; 
• разглежда предложения за преразпределение на средствата по мерките; 
• прави предложения за изменения на плана с цел подобряване на неговото 

изпълнение. 
 
Кметът изисква регулярни годишни отчети от работната група, извършваща надзора и 
оценката за осъществяване на плана. В отчетите се оценява прогреса при реализацията на 
мерките, обсъжда се изпълнението на определените показатели. 
 
Предложената система от количествени и качествени индикатори за наблюдение и оценка 
на изпълнението на плана отговаря на следните изисквания: стремеж към количествено 
представени индикатори, т.е. измерими, систематизирани, стандартизирани с изискванията 
на Евростат, съпоставими. /вж. Приложение 2/ 
 
За периода на действие на Общинския план за развитие ще бъдат разработени две оценки: 

Междинната оценка включва: 
• оценка на първоначалните резултати от изпълнението на програмата; 
• оценка на степента на постигане на съответните цели; 
• оценка на използването на финансовите ресурси и процедурите за управление и 

наблюдение. 
Въз основа на изводите от тази оценка могат да бъдат коригирани мерките, 

преразпределени средства и др.  
Последващата оценка се извършва след изтичане на периода на действие на плана и 
включва: 
• оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси за изпълнение на 

плана 
• оценка на общото въздействие; 
• анализ на положителните и отрицателните фактори при изпълнението на програмата; 
• оценка на степента на постигане на целите и на устойчивостта на резултатите; 
• изводи и препоръки, относно прилагането на политиката за общинско  развитие. 

 
Резултатите от последващата оценка се използват при разработването на нов план за 
следващия период на планиране. Оценките за изпълнението на плана трябва да се 
извършват от независими оценители – консултантски организации или независими експерти 
чрез възлагане на задачата. 
 
Настоящият Общински план за развитие е отворена система. Той трябва да остане 
относително “твърд” в стратегическата си насоченост и цели, но отворен и гъвкав по 
отношение на мерките и проектите. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 



ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА Приложение 1

Общо
Републиканс
ки бюджет

Общински 
бюджети

1 2 3 4 5 6 7 9

ПРИОРИТЕТ 1: Развитие на конкурентоспособна местна 
икономика, модернизация на производствената база, 
подобряване на достъпа до информация и знания

ВСИЧКО 4 117 683 1 662 346 715 031 557 724 157 307 947 315 2 145 094 310 243
в т.ч. 2007 206 375 90 125 38 750 30 225 8 525 51 375 116 250 0

2008 233 575 102 325 43 750 34 125 9 625 58 575 131 250 0
2009 386 750 169 250 72 500 56 550 15 950 96 750 217 500 0
2010 469 750 205 750 88 000 68 640 19 360 117 750 264 000 0

2011 695 100 303 600 130 500 101 790 28 710 173 100 391 500 0
2012 843 725 367 475 158 750 123 825 34 925 208 725 476 250 0
2013 1 282 408 423 821 182 781 142 569 40 212 241 040 548 344 310 243

Специфична цел 1:Подобряване на бизнес средата и на 
достъпа до информация и услуги, стимулиране на 
предприемачеството и развитието на малки и средни 
предприятия

2 494 177 939 116 414 939 323 652 91 287 524 177 1 244 818 310 243

Мярка 1.1.1: Подобряване на услугите за местния бизнес, 
въвеждане на системи за управление на качеството и схеми за 
подобряване на организацията и управлението

481 250 218 750 87 500 68 250 19 250 131 250 262 500

2007 27 500 12 500 5 000 3 900 1 100 7 500 15 000

2008 41 250 18 750 7 500 5 850 1 650 11 250 22 500
2009 68 750 31 250 12 500 9 750 2 750 18 750 37 500
2010 68 750 31 250 12 500 9 750 2 750 18 750 37 500
2011 82 500 37 500 15 000 11 700 3 300 22 500 45 000
2012 82 500 37 500 15 000 11 700 3 300 22 500 45 000
2013 110 000 50 000 20 000 15 600 4 400 30 000

Мярка 1.1.2 Създаване и развитие на пакет от инструменти за 
подкрепа на малкия и среден бизнес в общината

585 000 247 500 112 500 87 750 24 750 135 000 337 500

2007 39 000 16 500 7 500 5 850 1 650 9 000 22 500

60 000

8

Национално съфинансиране

Държавно

Частен 
сектор

Друга помощФондове на ЕСПриоритет/Специфична цел/ Мярка/ Година Общо 
финансиране

Общо



ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА Приложение 1

2008 39 000 16 500 7 500 5 850 1 650 9 000
2009 65 000 27 500 12 500 9 750 2 750 15 000
2010 91 000 38 500 17 500 13 650 3 850 21 000
2011 91 000 38 500 17 500 13 650 3 850 21 000
2012 117 000 49 500 22 500 17 550 4 950 27 000
2013 143 000 60 500 27 500 21 450 6 050 33 000

Мярка 1.1.3 Изграждане и развитие на бизнес инфраструктура
1 427 927 472 866 214 939 167 652 47 287 257 927 644 818 310 243

2007 65 000 27 500 12 500 9 750 2 750 15 000
2008 65 000 27 500 12 500 9 750 2 750 15 000
2009 117 000 49 500 22 500 17 550 4 950 27 000
2010 117 000 49 500 22 500 17 550 4 950 27 000
2011 195 000 82 500 37 500 29 250 8 250 45 000
2012 260 000 110 000 50 000 39 000 11 000 60 000
2013 608 927 126 366 57 439 44 802 12 637 68 927 310 243

Специфична цел 2  Насърчаване на инвестициите в 
технологичен трансфер и иновации, подкрепа за създаването 
и развитието на местни клъстери и бизнес мрежи

1 155 506 525 230 210 092 163 872 46 220 315 138 630 276

Мярка 1.2.1 Подпомагане на иновациите и технологичното 
модернизиране на местните производствени структури

206 250 93 750 37 500 29 250 8 250 56 250 112 500

2007 6 875 3 125 1 250 975 275 1 875
2008 9 625 4 375 1 750 1 365 385 2 625
2009 13 750 6 250 2 500 1 950 550 3 750
2010 20 625 9 375 3 750 2 925 825 5 625
2011 23 375 10 625 4 250 3 315 935 6 375
2012 55 000 25 000 10 000 7 800 2 200 15 000
2013 77 000 35 000 14 000 10 920 3 080 21 000

Мярка 1.2.2 Модернизация и технологично обновяване на 
селското стопанство като основа за развитие на 
конкурентноспособен хранително-преработвателен сектор

261 250 118 750 47 500 37 050 10 450 71 250 142 500

2007 6 875 3 125 1 250 975 275 1 875

22 500
37 500
52 500
52 500

37 500
37 500

67 500
82 500

3 750

172 318

67 500
67 500

112 500
150 000

5 250
7 500

11 250
12 750

3 750

30 000
42 000



ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА Приложение 1

2008 9 625 4 375 1 750 1 365 385 2 625
2009 13 750 6 250 2 500 1 950 550 3 750
2010 20 625 9 375 3 750 2 925 825 5 625
2011 70 125 31 875 12 750 9 945 2 805 19 125
2012 70 125 31 875 12 750 9 945 2 805 19 125
2013 70 125 31 875 12 750 9 945 2 805 19 125

Мярка 1.2.3 Насърчаване достъпа до и ефективно използване 
на информационни и комуникационни технологии от МСП, 
развитие на публични он-лайн услуги

137 500 62 500 25 000 19 500 5 500 37 500 75 000

2007 6 875 3 125 1 250 975 275 1 875
2008 9 625 4 375 1 750 1 365 385 2 625
2009 13 750 6 250 2 500 1 950 550 3 750
2010 16 500 7 500 3 000 2 340 660 4 500
2011 30 250 13 750 5 500 4 290 1 210 8 250
2012 30 250 13 750 5 500 4 290 1 210 8 250
2013 30 250 13 750 5 500 4 290 1 210 8 250

Мярка 1.2.4 Подкрепа за изграждането на бизнес мрежа и 
местни клъстери 

550 506 250 230 100 092 78 072 22 020 150 138 300 276

2007 41 250 18 750 7 500 5 850 1 650 11 250
2008 41 250 18 750 7 500 5 850 1 650 11 250
2009 68 750 31 250 12 500 9 750 2 750 18 750
2010 96 250 43 750 17 500 13 650 3 850 26 250
2011 96 250 43 750 17 500 13 650 3 850 26 250
2012 96 250 43 750 17 500 13 650 3 850 26 250
2013 110 506 50 230 20 092 15 672 4 420 30 138

Специфична цел 3 Увеличаване на инвестициите в човешки 
ресурси за засилване на местната икономическа активност 468 000 198 000 90 000 70 200 19 800 108 000 270 000

Мярка 1.3.1 Подобряване качеството на професионалното 
обучение и развиване на умения за нуждите на метната 
икономика и инвестиционния процес 

247 000 104 500 47 500 37 050 10 450 57 000 142 500

2007 6 500 2 750 1 250 975 275 1 500
2008 9 100 3 850 1 750 1 365 385 2 100

5 250
7 500

11 250
38 250

3 750

38 250
38 250

5 250
7 500
9 000

16 500

22 500
22 500
37 500

16 500
16 500

3 750
5 250

52 500
52 500
52 500
60 276
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2009 13 000 5 500 2 500 1 950 550 3 000
2010 19 500 8 250 3 750 2 925 825 4 500
2011 66 300 28 050 12 750 9 945 2 805 15 300
2012 66 300 28 050 12 750 9 945 2 805 15 300
2013 66 300 28 050 12 750 9 945 2 805 15 300

Мярка 1.3.2 Подобряване на обучителната среда за 
разпространение на информационните и комуникационни 
технологии

221 000 93 500 42 500 33 150 9 350 51 000 127 500

2007 6 500 2 750 1 250 975 275 1 500
2008 9 100 3 850 1 750 1 365 385 2 100
2009 13 000 5 500 2 500 1 950 550 3 000
2010 19 500 8 250 3 750 2 925 825 4 500
2011 40 300 17 050 7 750 6 045 1 705 9 300
2012 66 300 28 050 12 750 9 945 2 805 15 300
2013 66 300 28 050 12 750 9 945 2 805 15 300

ПРИОРИТЕТ 2 Развитие и модернизация на 
инфраструктурата като фактор за засилване на местната 
конкурентоспособност и привличане на инвестиции

ВСИЧКО 16 791 500 4 212 750 3 776 250 2 945 475 830 775 436 500 11 328 750 1 250 000
в т.ч. 2007 1 004 000 244 000 220 000 171 600 48 400 24 000 660 000 100 000

2008 1 050 000 260 000 230 000 179 400 50 600 30 000 690 000 100 000
2009 1 940 000 530 000 470 000 366 600 103 400 60 000 1 410 000 0
2010 2 390 000 627 500 567 500 442 650 124 850 60 000 1 702 500 60 000
2011 3 040 000 790 000 700 000 546 000 154 000 90 000 2 100 000 150 000
2012 3 050 000 830 000 740 000 577 200 162 800 90 000 2 220 000 0
2013 4 317 500 931 250 848 750 662 025 186 725 82 500 2 546 250 840 000

Специфична цел 1 Доизграждане, развитие и модернизация на 
транспортната инфраструктура 7 500 000 1 787 500 1 787 500 1 394 250 393 250 5 362 500 350 000

Мярка 2.1.1 Доизграждане, реконструкция и рехабилитация 
на участъци от републиканската пътна мрежа 

4 500 000 1 125 000 1 125 000 877 500 247 500 3 375 000

2007 300 000 75 000 75 000 58 500 16 500
2008 300 000 75 000 75 000 58 500 16 500
2009 500 000 125 000 125 000 97 500 27 500
2010 700 000 175 000 175 000 136 500 38 500

7 500

3 750
5 250
7 500

11 250
38 250
38 250
38 250

225 000

11 250
23 250
38 250
38 250

225 000
375 000
525 000
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2011 700 000 175 000 175 000 136 500 38 500
2012 900 000 225 000 225 000 175 500 49 500
2013 1 100 000 275 000 275 000 214 500 60 500

Мярка 2.1.2 Модернизация и рехабилитация на общинските 
пътища, устойчиво подобряване на експлоатационното 
състояние на уличната мрежа

3 000 000 662 500 662 500 516 750 145 750 1 987 500 350 000

2007 200 000 50 000 50 000 39 000 11 000 150 000
2008 150 000 37 500 37 500 29 250 8 250 112 500
2009 500 000 125 000 125 000 97 500 27 500 375 000
2010 500 000 125 000 125 000 97 500 27 500 375 000
2011 600 000 112 500 112 500 87 750 24 750 337 500 150 000
2012 300 000 75 000 75 000 58 500 16 500 225 000
2013 750 000 137 500 137 500 107 250 30 250 412 500 200 000

Специфична цел 2 Развитие и модернизация на техническата 
инфраструктура, подобряваща достъпа и функционирането на 
зоните с концентрация на икономически дейности 2 800 000 587 500 587 500 458 250 129 250 1 762 500 450 000
Мярка 2.2.1 Изграждане и развитие на довеждаща 
инфраструктура до зоните на бизнес инициативи

2 000 000 452 500 452 500 352 950 99 550 1 357 500 190 000

2007 100 000 25 000 25 000 19 500 5 500 75 000
2008 150 000 37 500 37 500 29 250 8 250 112 500
2009 200 000 50 000 50 000 39 000 11 000 150 000
2010 250 000 62 500 62 500 48 750 13 750 187 500
2011 400 000 100 000 100 000 78 000 22 000 300 000
2012 400 000 100 000 100 000 78 000 22 000 300 000
2013 500 000 77 500 77 500 60 450 17 050 232 500 190 000
Мярка 2.2.2 Създаване и развитие на техническа 
инфраструктура, осигуряваща функционирането на зоните на 
бизнес инициативи

800 000 135 000 135 000 105 300 29 700 405 000 260 000

2007 40 000 10 000 10 000 7 800 2 200 30 000
2008 60 000 15 000 15 000 11 700 3 300 45 000
2009 60 000 15 000 15 000 11 700 3 300 45 000
2010 80 000 5 000 5 000 3 900 1 100 15 000 60 000
2011 80 000 20 000 20 000 15 600 4 400 60 000
2012 90 000 22 500 22 500 17 550 4 950 67 500
2013 390 000 47 500 47 500 37 050 10 450 142 500 200 000

675 000
825 000

525 000
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Специфична цел 3 Доизграждане и развитие на местната 
инфраструктура за опазване на околната среда 6 491 500 1 837 750 1 401 250 1 092 975 308 275 436 500 4 203 750 450 000

Мярка 2.3.1  Рационално използване и ефективно управление 
на водните ресурси, подобряване на водоснабдителната 
система и качеството на питейната вода

1 700 000 387 500 387 500 302 250 85 250 1 162 500 150 000

2007 100 000 12 500 12 500 9 750 2 750 37 500 50 000
2008 150 000 12 500 12 500 9 750 2 750 37 500 100 000
2009 200 000 50 000 50 000 39 000 11 000 150 000
2010 250 000 62 500 62 500 48 750 13 750 187 500
2011 300 000 75 000 75 000 58 500 16 500 225 000
2012 350 000 87 500 87 500 68 250 19 250 262 500
2013 350 000 87 500 87 500 68 250 19 250 262 500
Мярка 2.3.2  Доизграждане на канализационната мрежа и 
интегрирано управление на отпадните води

1 200 000 275 000 275 000 214 500 60 500 825 000 100 000

2007 50 000 12 500 12 500 9 750 2 750 37 500
2008 50 000 12 500 12 500 9 750 2 750 37 500
2009 100 000 25 000 25 000 19 500 5 500 75 000
2010 150 000 37 500 37 500 29 250 8 250 112 500
2011 250 000 62 500 62 500 48 750 13 750 187 500
2012 250 000 62 500 62 500 48 750 13 750 187 500
2013 350 000 62 500 62 500 48 750 13 750 187 500 100 000
Мярка 2.3.3 Осигуряване на ефективно  управление на 
отпадъците

1 500 000 375 000 375 000 292 500 82 500 1 125 000

2007 60 000 15 000 15 000 11 700 3 300 45 000
2008 60 000 15 000 15 000 11 700 3 300 45 000
2009 120 000 30 000 30 000 23 400 6 600 90 000
2010 200 000 50 000 50 000 39 000 11 000 150 000
2011 320 000 80 000 80 000 62 400 17 600 240 000
2012 370 000 92 500 92 500 72 150 20 350 277 500
2013 370 000 92 500 92 500 72 150 20 350 277 500
Мярка 2.3.4  Подобряване на енергийната ефективност и 
насърчаване използването на възобновяеми енергийни 
източници

2 091 500 800 250 363 750 283 725 80 025 436 500 1 091 250 200 000

2007 154 000 44 000 20 000 15 600 4 400 24 000 60 000 50 000
2008 130 000 55 000 25 000 19 500 5 500 30 000 75 000
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2009 260 000 110 000 50 000 39 000 11 000 60 000 150 000
2010 260 000 110 000 50 000 39 000 11 000 60 000 150 000
2011 390 000 165 000 75 000 58 500 16 500 90 000 225 000
2012 390 000 165 000 75 000 58 500 16 500 90 000 225 000
2013 507 500 151 250 68 750 53 625 15 125 82 500 206 250 150 000
ПРИОРИТЕТ 3  Повишаване атрактивността на общината и 
жизнения стандарт на местното население, подобряване 
качеството на човешките ресурси и засилване на социалната 
интеграция

ВСИЧКО 4 300 601 900 001 900 001 702 001 198 000 2 699 999 700 601
в т.ч. 2007 145 000 36 250 36 250 28 275 7 975 108 750 0

2008 160 000 40 000 40 000 31 200 8 800 120 000 0
2009 220 000 55 000 55 000 42 900 12 100 165 000 0
2010 390 000 97 500 97 500 76 050 21 450 292 500 0
2011 530 000 132 500 132 500 103 350 29 150 397 500 0
2012 1 105 000 226 100 226 100 176 358 49 742 678 299 200 601
2013 1 750 601 312 651 312 651 243 868 68 783 937 950 500 000

Специфична цел 1  Опазване и валоризиране на местното 
природно и културно наследство. Интегрирано развитие на 
местния туристически потенциал. 1 900 000 382 350 382 350 298 233 84 117 1 147 049 370 601

Мярка 3.1.1 Опазване на местното природно наследство и 
поддържане на биоразнообразието като потенциал за развитие 
на устойчив туризъм

200 000 37 500 37 500 29 250 8 250 112 500 50 000

2007 10 000 2 500 2 500 1 950 550 7 500
2008 10 000 2 500 2 500 1 950 550
2009 20 000 5 000 5 000 3 900 1 100
2010 30 000 7 500 7 500 5 850 1 650
2011 30 000 7 500 7 500 5 850 1 650
2012 70 000 5 000 5 000 3 900 1 100 50 000
2013 30 000 7 500 7 500 5 850 1 650
Мярка 3.1.2 Възстановяване и опазване на местното културно 
наследство като фактор за устойчиво местно икономическо 
развитие

200 000 32 500 32 500 25 350 7 150 97 500 70 000

2007 10 000 2 500 2 500 1 950 550
2008 10 000 2 500 2 500 1 950 550
2009 10 000 2 500 2 500 1 950 550
2010 20 000 5 000 5 000 3 900 1 100

7 500

22 500

15 000
22 500
22 500
15 000

7 500
7 500
7 500

15 000
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2011 20 000 5 000 5 000 3 900 1 100
2012 30 000 7 500 7 500 5 850 1 650
2013 100 000 7 500 7 500 5 850 1 650 70 000

Мярка 3.1.3 Изграждане, реконструкция и подобряване на 
туристическа инфраструктура 

900 000 200 000 200 000 156 000 44 000 600 000 100 000

2007 20 000 5 000 5 000 3 900 1 100
2008 20 000 5 000 5 000 3 900 1 100
2009 20 000 5 000 5 000 3 900 1 100
2010 50 000 12 500 12 500 9 750 2 750
2011 100 000 25 000 25 000 19 500 5 500
2012 200 000 50 000 50 000 39 000 11 000
2013 490 000 97 500 97 500 76 050 21 450 100 000

Мярка 3.1.4 Създаване, развитие и промоция на устойчиви 
туристически продукти за стимулиране на интегрираното 
местно развитие

600 000 112 350 112 350 87 633 24 717 337 049 150 601

2007 15 000 3 750 3 750 2 925 825
2008 20 000 5 000 5 000 3 900 1 100
2009 30 000 7 500 7 500 5 850 1 650
2010 30 000 7 500 7 500 5 850 1 650
2011 70 000 17 500 17 500 13 650 3 850
2012 175 000 31 100 31 100 24 258 6 842 50 601
2013 260 000 40 000 40 000 31 200 8 800 100 000

Специфична цел 2 Създаване и гарантиране на устойчиви 
работни места, социална интеграция на групите в 
неравностойно положение по отношение на достъпа до 
заетост 600 000 150 000 150 000 117 000 33 000 450 000

Мярка 3.2.1 Насърчаване на местни инициативи за заетост, 
засилване на социалната интеграция на хората в 
неравностойно положение 

400 000 100 000 100 000 78 000 22 000 300 000

2007 30 000 7 500 7 500 5 850 1 650
2008 30 000 7 500 7 500 5 850 1 650
2009 50 000 12 500 12 500 9 750 2 750
2010 70 000 17 500 17 500 13 650 3 850
2011 70 000 17 500 17 500 13 650 3 850
2012 70 000 17 500 17 500 13 650 3 850
2013 80 000 20 000 20 000 15 600 4 400

15 000
15 000

15 000
22 500
22 500

292 500

15 000
37 500
75 000

150 000

11 250
15 000
22 500
22 500

22 500
22 500

52 500
93 299

120 000

60 000

37 500
52 500
52 500
52 500
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Мярка 3.2.2 Подобряване на адаптивността и пригодността за 
заетост на работната сила

200 000 50 000 50 000 39 000 11 000 150 000

2007 10 000 2 500 2 500 1 950 550
2008 10 000 2 500 2 500 1 950 550
2009 10 000 2 500 2 500 1 950 550
2010 20 000 5 000 5 000 3 900 1 100
2011 20 000 5 000 5 000 3 900 1 100
2012 30 000 7 500 7 500 5 850 1 650
2013 100 000 25 000 25 000 19 500 5 500

Специфична цел 3 Подобряване качеството на образованието, 
здравеопазването и социалните услуги, допринасящи за 
повишаване привлекателността на общината 1 800 601 367 651 367 651 286 768 80 883 1 102 950 330 000

Мярка 3.3.1 Увеличаване на инвестициите в образованието
1 100 000 217 500 217 500 169 650 47 850 652 500 230 000

2007 20 000 5 000 5 000 3 900 1 100 15 000
2008 30 000 7 500 7 500 5 850 1 650 22 500
2009 50 000 12 500 12 500 9 750 2 750 37 500
2010 100 000 25 000 25 000 19 500 5 500 75 000
2011 150 000 37 500 37 500 29 250 8 250 112 500
2012 370 000 67 500 67 500 52 650 14 850 202 500 100 000
2013 380 000 62 500 62 500 48 750 13 750 187 500 130 000

Мярка 3.3.2 Подобряване предоставянето на здравни услуги 
за повишаване жизнения стандарт на населението

300 000 75 000 75 000 58 500 16 500 225 000

2007 10 000 2 500 2 500 1 950 550
2008 10 000 2 500 2 500 1 950 550
2009 10 000 2 500 2 500 1 950 550
2010 20 000 5 000 5 000 3 900 1 100
2011 20 000 5 000 5 000 3 900 1 100
2012 100 000 25 000 25 000 19 500 5 500
2013 130 000 32 500 32 500 25 350 7 150

Мярка 3.3.3  Развитие на социалните услуги и подкрепа за 
социално включване на групите в неравностойно положение

400 601 75 151 75 151 58 618 16 533 225 450 100 000

2007 20 000 5 000 5 000 3 900 1 100

15 000
22 500
75 000

7 500
7 500
7 500

15 000

7 500
7 500
7 500

15 000

15 000

15 000
75 000
97 500
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2008 20 000 5 000 5 000 3 900 1 100
2009 20 000 5 000 5 000 3 900 1 100
2010 50 000 12 500 12 500 9 750 2 750
2011 50 000 12 500 12 500 9 750 2 750
2012 60 000 15 000 15 000 11 700 3 300
2013 180 601 20 151 20 151 15 718 4 433 100 000

ПРИОРИТЕТ 4  Засилване на икономическия потенциал на 
градската зона и укрепване на взаимовръзките й със селската 
територия, разнообразяване на икономическите дейности и 
развитие на инфраструктурата на селата

ВСИЧКО 5 945 081 2 097 146 1 158 146 916 759 241 387 939 000 3 847 935
в т.ч. 2007 379 750 102 250 79 250 62 665 16 585 23 000 277 500

2008 482 250 130 250 103 250 81 785 21 465 27 000 352 000
2009 707 000 258 250 137 250 108 600 28 650 121 000 448 750
2010 812 000 280 000 160 000 126 650 33 350 120 000 532 000
2011 958 081 351 896 182 896 144 864 38 032 169 000 606 185
2012 1 165 000 440 500 216 500 171 450 45 050 224 000 724 500
2013 1 441 000 534 000 279 000 220 745 58 255 255 000 907 000

Специфична цел 1 Стимулиране развитието на градската зона 
като опорен център за селския ареал и укрепване на 
взаимовръзките между селата и града 3 050 000 1 039 250 670 250 536 200 134 050 369 000 2 010 750

Мярка 4.1.1 Интегрирано градско развитие 1 620 000 405 000 405 000 324 000 81 000 1 215 000

2007 90 000 22 500 22 500 18 000 4 500 67 500
2008 130 000 32 500 32 500 26 000 6 500 97 500
2009 190 000 47 500 47 500 38 000 9 500 142 500
2010 230 000 57 500 57 500 46 000 11 500 172 500
2011 280 000 70 000 70 000 56 000 14 000 210 000
2012 320 000 80 000 80 000 64 000 16 000 240 000
2013 380 000 95 000 95 000 76 000 19 000 285 000
Мярка 4.1.2 Създаване и развитие на вторични опорни
центрове в селския район

1 430 000 634 250 265 250 212 200 53 050 369 000 795 750

2007 80 000 20 000 20 000 16 000 4 000
2008 120 000 30 000 30 000 24 000 6 000
2009 170 000 80 750 29 750 23 800 5 950 51 000
2010 200 000 95 000 35 000 28 000 7 000 60 000

15 000
15 000
37 500
37 500
45 000

60 000
90 000
89 250

60 450

105 000
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2011 230 000 109 250 40 250 32 200 8 050 69 000
2012 280 000 133 000 49 000 39 200 9 800 84 000
2013 350 000 166 250 61 250 49 000 12 250 105 000

Специфична цел 2 Насърчаване диверсификацията на 
икономическите дейности 1 094 500 457 750 87 750 68 445 19 305 370 000 636 750

Мярка 4.2.1 Подобряване на пазарната и технологична 
инфраструктура за производство, преработка и маркетинг на 
земеделска продукция и горски продукти 

773 500 287 500 37 500 29 250 8 250 250 000 486 000

2007 49 750 4 750 1 750 1 365 385 3 000
2008 62 250 10 250 3 250 2 535 715 7 000
2009 77 000 25 000 5 000 3 900 1 100 20 000
2010 92 000 25 000 5 000 3 900 1 100 20 000
2011 137 500 57 500 7 500 5 850 1 650 50 000
2012 165 000 75 000 5 000 3 900 1 100 70 000
2013 190 000 90 000 10 000 7 800 2 200 80 000

Мярка 4.2.2 Насърчаване на частни инициативи, 
осигуряващи допълнителни земеделски приходи, за укрепване 
на икономиката и общностите в селата

321 000 170 250 50 250 39 195 11 055 120 000 150 750

2007 20 000 12 500 2 500 1 950 550 10 000
2008 30 000 15 000 5 000 3 900 1 100 10 000
2009 50 000 27 500 7 500 5 850 1 650 20 000
2010 50 000 27 500 7 500 5 850 1 650 20 000
2011 50 000 27 500 7 500 5 850 1 650 20 000
2012 50 000 27 500 7 500 5 850 1 650 20 000
2013 71 000 32 750 12 750 9 945 2 805 20 000

Специфична цел 3 Подобряване на достъпността и 
атрактивността на селския район чрез развитие на 
инфраструктурата 1 800 581 600 146 400 146 312 114 88 032 200 000 1 200 435

Мярка 4.3.1 Възстановяване и развитие на селата, опазване и 
възобновяване на селското наследство за подобряване на 
селската среда и качеството на живот на местното население

400 000 100 000 100 000 78 000 22 000 300 000

2007 30 000 7 500 7 500 5 850 1 650
2008 30 000 7 500 7 500 5 850 1 650
2009 50 000 12 500 12 500 9 750 2 750
2010 70 000 17 500 17 500 13 650 3 850

45 000
52 000
52 000

120 750
147 000
183 750

7 500
15 000
22 500

67 000
80 000
90 000

100 000

22 500
22 500
37 500

22 500
22 500
22 500
38 250

52 500
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2011 70 000 17 500 17 500 13 650 3 850
2012 70 000 17 500 17 500 13 650 3 850
2013 80 000 20 000 20 000 15 600 4 400

Мярка 4.3.2 Развитие и подобряване на съществуващата 
междуселищна инфраструктура

1 000 000 250 000 250 000 195 000 55 000 750 000

2007 90 000 22 500 22 500 17 550 4 950
2008 90 000 22 500 22 500 17 550 4 950
2009 120 000 30 000 30 000 23 400 6 600
2010 120 000 30 000 30 000 23 400 6 600
2011 140 000 35 000 35 000 27 300 7 700
2012 220 000 55 000 55 000 42 900 12 100
2013 220 000 55 000 55 000 42 900 12 100

Мярка 4.3.3 Ускоряване на разпространението на 
телекомуникационните мрежи и услуги в селата

400 581 250 146 50 146 39 114 11 032 200 000 150 435

2007 20 000 12 500 2 500 1 950 550 10 000
2008 20 000 12 500 2 500 1 950 550 10 000
2009 50 000 35 000 5 000 3 900 1 100 30 000
2010 50 000 27 500 7 500 5 850 1 650 20 000
2011 50 581 35 146 5 146 4 014 1 132 30 000
2012 60 000 52 500 2 500 1 950 550 50 000
2013 150 000 75 000 25 000 19 500 5 500 50 000

ПРИОРИТЕТ 5 Укрепване на местния институционален 
капацитет за подобряване процеса на управление и ефективно 
усвояване на фондовете на ЕС

ВСИЧКО 799 573 285 581 161 331 122 590 38 741 124 250 483 992

в т.ч. 2007 46 501 16 688 9 938 7 588 2 350 6 750 29 813
2008 63 000 23 250 13 250 10 075 3 175 10 000 39 750
2009 91 000 32 125 19 625 15 050 4 575 12 500 58 875

2010 110 572 38 893 23 893 18 327 5 566 15 000 71 679

2011 132 000 48 000 28 000 21 360 6 640 20 000 84 000

2012 155 000 61 250 31 250 23 460 7 790 30 000 93 750
2013 201 500 65 375 35 375 26 730 8 645 30 000 106 125 30 000

67 500
67 500
90 000

52 500
52 500
60 000

7 500
7 500

15 000

90 000
105 000
165 000
165 000

22 500
15 435

7 500
75 000
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Специфична цел 1 Развитие на местния административен 
капацитет за стратегическо планиране, програмиране и 
управление на проекти 468 500 117 125 117 125 93 700 23 425 0 351 375
Мярка 5.1.1 Укрепване на местните структури за консултации 
и партньорство

41 000 10 250 10 250 8 200 2 050 0 30 750

2007 4 000 1 000 1 000 800 200
2008 4 000 1 000 1 000 800 200
2009 5 000 1 250 1 250 1 000 250
2010 6 000 1 500 1 500 1 200 300
2011 6 000 1 500 1 500 1 200 300
2012 8 000 2 000 2 000 1 600 400
2013 8 000 2 000 2 000 1 600 400

Мярка 5.1.2 Изграждане и усъвършенстване на местен 
програмен и проектен капацитет 

47 500 11 875 11 875 9 500 2 375 35 625

2007 4 000 1 000 1 000 800 200
2008 4 000 1 000 1 000 800 200
2009 6 000 1 500 1 500 1 200 300
2010 7 000 1 750 1 750 1 400 350
2011 8 000 2 000 2 000 1 600 400
2012 9 000 2 250 2 250 1 800 450
2013 9 500 2 375 2 375 1 900 475

Мярка 5.1.3 Техническа помощ
380 000 95 000 95 000 76 000 19 000 285 000

2007 20 000 5 000 5 000 4 000 1 000 15 000
2008 30 000 7 500 7 500 6 000 1 500 22 500
2009 50 000 12 500 12 500 10 000 2 500 37 500
2010 60 000 15 000 15 000 12 000 3 000 45 000
2011 70 000 17 500 17 500 14 000 3 500 52 500
2012 70 000 17 500 17 500 14 000 3 500 52 500
2013 80 000 20 000 20 000 16 000 4 000 60 000

Специфична цел 2 Създаване и развитие на партньорства, 
засилване на междуобщинското сътрудничество 331 073 168 456 44 206 28 890 15 316 124 250 132 617 30 000

Мярка 5.2.1 Създаване на публично-частни партньорства
278 501 155 313 31 063 18 638 12 425 124 250 93 188 30 000

2007 13 501 8 438 1 688 1 013 675 6 750
2008 20 000 12 500 2 500 1 500 1 000 10 000

3 000
3 000
3 750
4 500
4 500

3 000
3 000
4 500

6 000
6 000

5 250
6 000
6 750
7 125

5 063
7 500
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2009 25 000 15 625 3 125 1 875 1 250 12 500
2010 30 000 18 750 3 750 2 250 1 500 15 000
2011 40 000 25 000 5 000 3 000 2 000 20 000
2012 60 000 37 500 7 500 4 500 3 000 30 000
2013 90 000 37 500 7 500 4 500 3 000 30 000 30 000

Мярка 5.2.2 Побратимяване с градове от ЕС, установяване на 
активни връзки с водещи компании в сферата на 
преработвателната промишленост и услугите

52 572 13 143 13 143 10 252 2 891 39 429

2007 5 000 1 250 1 250 975 275
2008 5 000 1 250 1 250 975 275
2009 5 000 1 250 1 250 975 275
2010 7 572 1 893 1 893 1 477 416
2011 8 000 2 000 2 000 1 560 440
2012 8 000 2 000 2 000 1 560 440
2013 14 000 3 500 3 500 2 730 770
ОБЩО 31 954 438 9 157 824 6 710 759 5 244 549 1 466 210 2 447 065 20 505 770 2 260 844

в т.ч. 2007 1 781 626 489 313 384 188 300 353 83 835 105 125 1 192 313 100 000
2008 1 988 825 555 825 430 250 336 585 93 665 125 575 1 333 000 100 000
2009 3 344 750 1 044 625 754 375 589 700 164 675 290 250 2 300 125 0
2010 4 172 322 1 249 643 936 893 732 317 204 576 312 750 2 862 679 60 000
2011 5 355 181 1 625 996 1 173 896 917 364 256 532 452 100 3 579 185 150 000
2012 6 318 725 1 925 325 1 372 600 1 072 293 300 307 552 725 4 192 799 200 601
2013 8 993 009 2 267 097 1 658 557 1 295 937 362 620 608 540 5 045 669 1 680 243

9 375

3 750
3 750
3 750

11 250
15 000
22 500
22 500

5 679
6 000
6 000

10 500



 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 



Приложение 2 
 

 1

ОСНОВНИ ИНДИКАТОРИ ЗА МОНИТОРИНГ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 
НА ОБЩИНА ПОПОВО (2007-2013г.) 

 
Стратегическа цел 1: Повишаване атрактивността на общината и подобряване на 
инвестиционната активност чрез модернизиране на местните производствени 
структури и увеличаване на инвестициите във физическа инфраструктура и човешки 
капитал. 

• Брой на съвместни междуобщински инициативи с други общини, заложени и изпълнени 
съгласно общинските планове за развитие на община Попово и на съседни общини 

• Средногодишно нарастване на нетните приходи от продажби на човек от населението с около 
7-8% (поради отсъствие на статистическа информация за БВП на общинско ниво) 

• Повишаване производителността на местните предприятия 
• Ръст на инвестициите (местни и чуждестранни)  
• Ръст на инвестициите в модернизиране/разширяване на производствени структури 
• Повишаване коефициента на заетост  
• Нарастване размера на разходите за нови технологии и иновации. 
• Нарастване размера на инвестициите във физическа инфраструктура 
• Нарастване размера на инвестициите в човешки капитал 
• Достъп до широколентови комуникации 
• Намаляване времето за транспортен достъп 

 
Стратегическа цел 2: Развитие на вътрешния потенциал на общината и укрепване на 
местната идентичност, усъвършенстване на човешките ресурси и насърчаване на 
равните възможности за осигуряване на по-висок жизнен стандарт на местното 
население   

• Намаляване на равнището на безработица  
• Понижаване равнището на безработица  на социално уязвимите групи на пазара на труда  
• Повишаване на приходите от туризъм и удължаване средната продължителност на престоя 
• Брой изпълнени инициативи за подобряване качеството на  образованието 
• Подобрен достъп до услугите на здравеопазването  
• Нарастване размера на инвестициите в социална инфраструктура 
• Брой жилища с енергиен сертификат 
• Трайни стандартни параметри на питейната вода (във всички селища) 

 
Стратегическа цел 3: Осигуряване на интегрирано и балансирано развитие на 
селищната мрежа чрез подобряване на градската среда, диверсификация на 
икономическите дейности и обновяване на инфраструктурата на селата. 

• Брой проекти за интегрирано селищно развитие 
• Брой изпълнени мерки за подобряване състоянието на благоустройството в населените места 

от общината 
• Брой изпълнени проекти за развитие на алтернативен туризъм 

 
 
ПРИОРИТЕТ 1: Развитие на конкурентоспособна местна икономика, модернизация на 
производствената база, подобряване на достъпа до информация и знания 
 
Специфична цел 1: Подобряване на бизнес средата и на достъпа до информация и 
услуги, инвестиционен маркетинг и стимулиране на предприемачеството 

• Брой консултирани МСПя 
• Брой предоставени консултантски услуги (маркетинг, експорт и др.) 
• Брой изготвени бизнес планове 
• Брой проучвания, маркетингови и иновационни стратегии/анализи 
• Нарастване на приходите в сферата на бизнес услугите 
• Брой финансирани бизнес планове 
• Брой схеми за подобряване на организацията и управлението 
• Брой предприятия със сертификати за качество 
• Разработена общинска програма за инвестиционен маркетинг 
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• Нарастване на инвестициите в общината (местни и чуждестранни) 
• Създадени финансови инструменти в подкрепа на малкия и среден бизнес 
• Брой изготвени финансови схеми 
• Брой МСП (стартиращи) получили микрокредити 
• Брой подпомогнати предприятия 
• Брой нови МСП 
• Създадена база данни с информация за недвижимата собственост в общината 
• Създаден местен офис на предприемача 
• Създадена или разширена бизнес зона/парк 
• Брой нови фирми създадени в инкубатора 
• Брой новосъздадени работни места  
• Брой бизнес единици настанени в бизнес зоната; 
• Брой МСП получили бизнес услуги в бизнес зоната; 
• Площ на предоставените терени за привличане на чуждестранни инвеститори, кв.м. 

 
Специфична цел 2: Насърчаване на инвестициите в технологичен трансфер и 
иновации, подкрепа за създаването и развитието на местни клъстери и бизнес мрежи 

• Брой нови продукти/иновации 
• Нарастване на инвестициите в иновации и модерно технологично оборудване (%) 
• Експортен дял от нарастването на продукцията в резултат на модернизацията 
• Размер на инвестициите в иновации и модерно технологично оборудване в агробизнеса 
• Нетни приходи от продажби на предприятията в агроикономиката 
• Експортен дял от нарастването на продукцията в резултат на модернизацията и 

подобряването на маркетинга на продуктите 
• Брой изготвени/актуализирани земеустройствени проекти 
• Брой и % на увеличаване на цифровите телефонни линии; 
• Дължина на инсталираната широколентова мрежа (оптичен кабел) в км; 
• Брой на създадените “онлайн” услуги за бизнеса и населението; 
• Брой на новосъздадените фирми, предлагащи услуги свързани с ИКТ (on-line, електронна 

търговие и др.); 
• Нарастване на инвестициите на фирми в изследвания и ИКТ 
• Брой на абонатите на Интернет; 
• Брой открити нови работни места с използване на ИКТ 
• Създаване на поне 2 местни клъстера до 2013г. 
• Брой фирми участващи в местен клъстер  
• Нарастване на производителността и приходите от продажби с 10% в съответния сектор една 

години след създаването на клъстера 
• Намаляване себестойността на продукцията в сектора 

 
Специфична цел 3: Увеличаване на инвестициите в човешки ресурси за засилване на 
местната икономическа активност 

• Проведено проучване, идентифициране и оценка на потребностите от професионално 
обучение на местно ниво 

• Брой обучени лица, вкл. административен персонал и представители на социалните 
партньори 

• Нарастване на разходите за обучение, % 
• Брой работещи включени в програми за обучение 
• Нетно увеличение на работните места (%) или брой запазени работни места 
• Брой на абонатите на Интерне на 1000 жители; 
• Брой на обучителните курсове по ИКТ; 
• Брой на обучените по ИКТ 
• Брой училища с високоскоростен достъп до Интернет. 
• Брой телецентрове в селата 
• Брой училища с високоскоростен достъп до Интернет 

 
 
ПРИОРИТЕТ 2: Развитие и модернизация на инфраструктурата като фактор за 
засилване на местната конкурентоспособност и привличане на инвестиции 
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Специфична цел 1. Доизграждане, развитие и модернизация на транспортната 
инфраструктура 

• км подобрени и реконструирани пътища II и III клас; 
• Изграден обходен път край гр.Попово 
• Увеличаване на максималната скорост на движение по пътищата 
• Намаляване на времетраенето на пътуванията 
• км подобрени общински пътища и улична мрежа 
• % на населението с подобрен транспортен достъп 
• Увеличаване на максималната скорост на движение по общинските пътища 
• Подобрена носимоспособност на пътните настилки на общинските пътища 
• Работни места, създадени или запазени в резултат на проекти в транспорта 

 
Специфична цел 2. Изграждане, подобряване и модернизация на инфраструктурата 
свързана с развитието на бизнеса 

• Км реконструирани и/или рехабилитирани местни пътища, улесняващи достъпа до бизнес 
зоните; 

• Изградени/реконструирани/рехабилитирани паркинги (брой) 
• Изградена, реконструирана водопроводна мрежа в бизнес зоната;  
• Изградена, реконструирана канализационна мрежа в бизнес зоната;  
• Км изградена газопреносна мрежа в бизнес зоната; 
• Подобрен достъп до телекомуникационни услуги; 
• Подобрен достъп до високоскоростен Интернет; 
• Площ на изградените нови бизнес подкрепящи инфраструктурни обекти (кв.км.) 
• Площ на изградените нови зелени системи в бизнес зоната 

 
Специфична цел 3. Доизграждане и развитие на местната инфраструктура за опазване 
на околната среда  

• Км реконструирана и/или рехабилитирана водопроводна мрежа 
• Намаляване на водните загуби по мрежата 
• Количество на подадената вода 
• Качество на питейната вода 
• Население, което ползва питейна вода с отклонения от изискванията 
• Обем на подадената вода чрез подобрените мрежи  
• Размер на инвестициите в канализационната система 
• Дял на населението  включено към канализационни мрежи 
• Размер на инвестициите в преработването на отпадни води 
• Дял на населението включено към ПСОВ 
• % отпадни води, подложени на първично пречистване; 
• % отпадни води, подложени на вторично пречистване; 
• Създадени работни места в резултат на изграждането на ПСОВ; 
• Размер на инвестициите в преработването на твърди отпадъци 
• Мощности за събиране на отпадъците и/или рециклиране - % увеличение (т); 
• Рехабилитирана площ – дка и % от подлежащата на рехабилитация; 
• % промяна в общия обем на отпадъци; 
• % промяна във вторичното използване и рециклиране 
• Обслужени домакинства по събиране на твърдите битови отпадъци – брой и % от 

населението 
• Км изградени газопроводи; 
• Брой домакинства снабдени с природен газ 
• Брой газифицирани бизнес обекти 
• Брой реализирани проекти за използване на ВЕИ 
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ПРИОРИТЕТ 3: Повишаване атрактивността на общината и жизнения стандарт на 
местното население, подобряване качеството на човешките ресурси и засилване на 
социалната интеграция 
 
Специфична цел 1: Опазване и валоризиране на местното природно и културно 
наследство. Интегрирано развитие на местния туристически потенциал 

• Брой реализирани проекти за опазване на биологичното разнообразие 
• Брой инициативи за опазване на редките породи и растителни видове; 
• % на горите в добро състояние; 
• Брой инициативи свързани със сертификация на горите; 
• Състояние и брой на местообитанията на лечебните растения 
• Състояние и брой на популаците на ловните видове 
• Брой подпомогнати културни събития; 
• Посещаемост (годишен брой на посетителите) на културните събития; 
• Брой продажби и изложения на типични местни продукти; 
• Религиозни или фолклорни традиционни празници; 
• Брой посетители (годишно) привлечени от възстановените и социализирани паметници на 

културата 
• Посещаемост на Историческия музей в гр.Попово и музейните сбирки в селата (годишно) 
• Брой публикации относно местни традиции 
• Размер на инвестициите в обновяване и възстановяване инфраструктурата на културни 

институти; 
• Размер на инвестициите във възстановяване на културно наследство 
• Размер на инвестициите в туристическа инфраструктура 
• Размер на инвестициите в туристическа маркировка 
• Брой и капацитет на подобрените/изградените туристически съоръжения 
• Брой на създадената или подобрена леглова база 
• Брой на нововъведени/модернизирани хотели 
• Обем на разходите за нови маркетингови схеми/инициативи 
• Брой усъвършенствани/създадени атракции и посетителски/инфо центрове 
• % на успешно обучени хора в туризма 
• Брой новосъздадени работни места в туристическия сектор 
• Създадени нови фирми в областта на туризма 
• Брой хора, занимаващи се с туристически бизнес 
• Увеличение на броя посетители и приходите от нощувки 
• Увеличение на средната продължителност на престоя 
• Увеличаване на средните дневни разходи на чуждестранните туристи 
• Годишно увеличение на броя на чуждите туристи 
• Годишно увеличение на средните разходи за едно посещение 

 
Специфична цел 2: Създаване и гарантиране на устойчиви работни места, социална 
интеграция на групите в неравностойно положение по отношение на достъпа до 
заетост  

• Брой безработни лица, устроени на работа; 
• Относителен дял на безработните лица включени в активните мерки на  пазара на труда 

(АМПТ) от общия брой безработни; 
• Относителен дял на безработните лица, устроени на работа, от общия брой на лицата, 

включени в АМПТ; 
• Разкрити нови работни места и наета допълнително работна сила; 
• Брой лица, започнали стопанска дейност самостоятелно или съвместно с други лица; 
• Брой услуги, оказани на предприемачите; 
• Относителен дял на продължително безработните лица към общия брой на безработните и 

средна продължителност на периода на безработица; 
• Брой реализирани местни инициативи за заетост с цел намаляване на безработицата 
• Брой, относителен дял и индекси на изменение на броя на лицата, преминали през обучение 

за нова професия, усъвършенстване на притежаваната квалификация, обучение за ключови 
знания и умения; 

• Брой лицензирани местни центрове за професионално обучение; 
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• Създаден информационен център за професионално ориентиране преди средното 
образование 

• Брой безработни използващи консултантски услуги 
• Повишаване на квалификаците (брой на бенефициентите, които са получили диплома или 

сертификат) 
• Дял на повторно обучени продължително безработни 
• Брой работещи включени в програми за обучение; 
• Брой предприятия, които получават подкрепа за обучение 
• Брой фирми използващи продължително обучение 
• Увеличаване бюджета за обучение на предприятията 
• Увеличаване на производителността на работника в резултат на подобряване на уменията 

 
Специфична цел 3:  Подобряване качеството на образованието и здравеопазването, 
допринасящи за повишаване привлекателността на общината  

• Брой актуализирани учебни планове и програми с ново учебно съдържание 
• Брой съвременно оборудвани учебни работилници, лаборатории и кабинети; 
• Брой училища оборудвани с компютри и софтуер за обучение на ученици по ICT 
• Брой учащи на 1 компютър 
• Брой обновени сгради на учебни заведения; 
• Намаляване на учениците, които напускат рано училище 
• Нови здравни услуги на местно равнище – брой; 
• Брой на населението, получило нов достъп до здравни услуги 
• Брой обновени сгради на здравни заведения 
• Размер на инвестициите в модерно медицинско оборудване 
• Намаляване на детската смъртност; 
• Ограничаване на основните причини за заболеваемост причинена от обществено значими 

болести; 
• Брой жители на една лекарска практика в населеното мяст, в т.ч. в селата; 
• Брой лекарски практики на едно населено място, в т.ч. в селата 
• Нови социални услуги на местно равнище – брой; 
• Брой на населението, получило достъп до социални услуги 
• Брой обновени, ремонтирани сгради на социални заведения 
• Брой обществени места със създадена архитектурна среда за хора с увреждания 

 
 
ПРИОРИТЕТ 4: Засилване на икономическия потенциал на градската зона и укрепване 
на взаимовръзките й със селската територия, разнообразяване на икономическите 
дейности и развитие на инфраструктурата на селата 

 
Специфична цел 1: Стимулиране развитието на градската зона като опорен център за 
селския ареал и укрепване на взаимовръзките между селата и града 

• Разработена стратегия за интегрирано градско развитие 
• Км водоснабдителна мрежа в град Попово – подобрена 
• Км водоснабдителна мрежа в град Попово – ново строителство 
• Км улици подобрени 
• Км канализация – подобрена 
• Км канализация – ново строителство 
• Брой възстановени сгради 
• Брой паркове подобрени 
• Брой «зелени системи» подобрени 
• Брой места за отдих и детски площадки изградени и/или подобрени 
• Брой спортни съоръжения изградени/подобрени 
• Брой проекти за оптимизиране на градския обществен транспорт 
• Брой създадени работни места в проекти за градско развитие 
• Създадени 4 вторични опорни центрове на селищната мрежа 
• Инвестиции в благоустройство на селата 
• Брой създадени алтернативни туристически продукти във вторичните опорни центрове 
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• Брой създадени МСП в сферата на преработката и маркетинга на селскостопанска продукция 

Специфична цел 2: Диверсификация на селската икономика 
• Брой стопанства с по-високи доходи                                                            
• Увеличение на доходите в %                                                          
• Брой работни места създадени  

Брой стопанства с подобрена ефективност                                                  
• Брой фермери с подобрени условия на живот                        
• Брой бизнес организации с подобрена ефективност 
• Брой спални места в туризма 
• Брой хора с подобрени трудови условия 
• Брой бизнес организации с диверсифицирана дейност 
• Брой бизнес организации с въведени алтернативни производствени технологии 
• Създадени групи производители - брой 
• Намаляване на миграцията на населението в селата 
• Брой бизнес организации с подобрена ефективност 
• Брой спални места в туризма 
• Брой хора с подобрени трудови условия 
• Брой организации с диверсифицирана дейност 
• Брой организации с въведени алтернативни производствени технологии 
• Създадени групи производители - брой 
• Брой създадени нови работни места 

 
Специфична цел 3:  Подобряване на достъпността и атрактивността на селския район 
чрез развитие на инфраструктурата 

• Брой паркове и/или «зелени системи» – подобрени 
• Места за събиране на селскостопански и битови отпадъци – подобрени 
• Места за събиране на селскостопански и битови отпадъци – ново строителство 
• Км водоснабдителна мрежа в населените места – подобрена 
• Км водоснабдителна мрежа в населените места – ново строителство 
• Км улици подобрени 
• Км канализация – подобрена 
• Км канализация – ново строителство 
• Брой възстановени исторически сгради 
• Брой подобрени читалищни сгради 
• Подобрени населени места – брой 
• Брой население с подобрени условия за живот 
• Брой новосъздадени работни места 
• км подобрена водоснабдителна мрежа                                                      
• км подобрена пътна инфраструктура 
• Брой на населението, облагодетелствано от инвестицията           
• Брой новосъздадени работни места  
• Брой създени центрове за достъп до Интернет 
• Брой създадени телецентрове в селата 

 
 
ПРИОРИТЕТ 5: Укрепване на местния административен капацитет за подобряване 
процеса на управление и ефективно усвояване на фондовете на ЕС 
 
Специфична цел 1: Укрепване на местния административен капацитет за подобряване 
процеса на управление и ефективно усвояване на фондовете на ЕС 

• Брой обучителни сесии 
• Брой работни срещи на партньорите 
• Брой дни за технически консултации по управление на проекти 
• Брой проведени дискусионни форуми  
• % на информираност/участие на партньорите в общински програми и проекти 
• % усвоени средства по фондовете 
• Брой обучени служители на общинската администрация 
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• Брой обучителни модули 
• Брой дни за технически консултации по управление на проекти 
• % завършеност на планови и програмни документи; 
• Брой финансирани проекти  
• % намаление на отхвърлени проекти 
• Брой на преминалите обучение по мениджмънт от общинската администрация 
• Брой ключови услуги, предоставяни от общинската администрация, получили специфична 

подкрепа 
• Брой предварителни проучвания получили техническа помощ за подготовката им 
• Брой проекти получили техническа помощ за подготовката им 
• Разработена системи за мониторинг за изпълнение на общинския план, на общинските  

програми и проекти 
• Разработена общинска информационна система за осигуряване на процеса на управление 
• Брой устройствени схеми получили техническа помощ за подготовката им 

 
Специфична цел 2:  Изграждане на местни партньорства с мрежи за развитие  

• Брой разработени съвместни проекти между общинската администрация, частния сектор и 
неправителствения сектор 

• Брой финансирани съвместни проекти между общинската администрация, частния сектор и 
неправителствения сектор 

• Брой на преминалите обучение по разработване, финансиране и управление на съвместни 
проекти и прилагане на интегрирани програми за развитие 

• Брой съвместни проекти с други градове/региони от ЕС 
• Брой съвместни проекти с други съседни общини – междуобщински проекти 
• Брой споразумения за сътрудничество с туроператори, браншови туристически организации, 

туристически дружества за развитие 
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Икономическо развитие 
 
Таблица 1 

Активни субекти по основания за възникване към 
31.12.2003 г. 

  Oбласт 
Търговище 

Oбщина 
Попово 

% от 
броя за 
областта 

Търговски закон 
в т.ч. 9780 2273 

23.2% 
СД 206 44 21.4% 
ООД 481 71 14.8% 
ЕООД 335 60 17.9% 
АД (вкл. и ЕАД) 74 18 24.3% 
ЕТ 8680 2080 24.0% 
Закон за 
кооперациите 215 58 

27.0% 
Кооперация 175 57 32.6% 
Юридически 
лица с нестоп. 
цел 

178 33 
18.5% 

Фондация 11 2 18.2% 
Сдружение 167 31 18.6% 
Закон за 
изповеданията 7 0 

0.0% 
Религиозна 
организация 7 0 

0.0% 
Осигурител - 
физическо лице 821 198 

24.1% 
Други основания 726 128 17.6% 

Източник: ТСБ-Търговище 
 
 
 
Таблица 2: Субекти вписани в БУЛСТАТ по състояние към 31.12.2003 г. 

  Oбласт 
Търговище 

Oбщина 
Попово 

% от броя 
за 
областта 

Общо 12992 2975 22.9% 
Развиващ 
дейност 11727 2721 23.2% 

В п-во по 
несъстоятелно
ст 

1 0 0.0% 

В 
несъстоятелно
ст 

10 3 30.0% 

В ликвидация 203 40 19.7% 

Неактивен 1051 211 20.1% 

Източник: ТСБ-Търговище 
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Таблица 3 

Активни субекти, вписани в БУЛСТАТ по форма 
на собственост 

Форма на 
собственост 

Oбласт 
Търговище 

Oбщина 
Попово 

2000 г. 
Държавна 204 41 
Общинска 343 87 
Частна 8469 2077 
Общо 9016 2205 

2001 г. 
Държавна 190 35 
Общинска 364 86 
Частна 10568 2482 
Общо 11127 2603 

2002 г. 
Държавна 165 33 
Общинска 376 86 
Частна 10825 2541 
Общо 11366 2660 

2003 г. 
Държавна 158 30 
Общинска 377 85 
Частна 11192 2606 
Общо 11727 2721 

Източник: ТСБ-Търговище 
 
 
 
За 2001 г.        Таблица 4 

 

Бруто 
продукция 

Приходи 
от 

дейността 

Нетни 
приходи 

от 
продажби 

Разходи 
за 

дейността 
Печалба Загуба 

Дълготрайни 
материални 

активи Отраслов сектор Брой 
единици 

Хиляди лева 
Общо 735 71333 114605 108123 111510 4184 2365 32000 
в т. ч.                
Селско, ловно и 
горско стопанство 56 16429 18953 16642 18325 1175 893 5206 

Рибно стопанство - - - - - - - - 
Добивна 
промишленост - - - - - - - - 

Производство 63 33511 50492 48814 49452 1392 982 22057 
Снабдяване с 
електрическа и 
топлинна енергия, 
газообразни 
горива 

3 17 17 17 15 3 xx 16 

Строителство 9 1440 1730 1655 1672 59 0 494 
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Търговия, ремонт 
и техническо 
обслужване на 
МПС, лични вещи 
и стоки за дома 

404 14661 35805 34927 34516 1201 314 2595 

Хотели и 
ресторанти 87 355 859 857 845 70 58 143 

Транспорт, 
складиране и 
съобщения 

51 2581 2965 2908 2865 106 18 662 

Операции с 
недвижимо 
имущество, 
наемодателна 
дейност и бизнес 
услуги 

24 464 866 405 840 30 9 95 

Образование - - - - - - - - 
Хуманно 
здравеопазване и 
социални 
дейности; 
ветеринарно 
лечение 

24 571 1514 571 1528 125 xx 393 

Други дейности, 
обслужващи 
обществото и 
личността 

12 xx xx xx xx 21 xx xx 

xx - Данните са конфиденциални 
За 2002 г.         

Бруто 
продукция 

Приходи 
от 

дейността 

Нетни 
приходи 

от 
продажби 

Разходи 
за 

дейността 
Печалба Загуба 

Дълготрайни 
материални 

активи Отраслов сектор Брой 
единици 

Хиляди лева 
Общо 731 85206 117997 115522 114474 5851 2569 36727 
в т. ч.                
Селско, ловно и 
горско стопанство 58 17909 20176 19983 20443 958 1266 7313 

Рибно стопанство - - - - - - - - 
Добивна 
промишленост - - - - - - - - 

Производство 80 54781 61519 60931 58514 3753 899 21720 
Снабдяване с 
електрическа и 
топлинна енергия, 
газообразни 
горива 

- - - - - - - - 

Строителство 9 2690 3025 2951 2964 45 0 1103 
Търговия, ремонт 
и техническо 
обслужване на 
МПС, лични вещи 
и стоки за дома 

398 5149 25773 25731 25412 593 275 2625 

Хотели и 
ресторанти 80 497 1125 1118 1072 67 14 170 

Транспорт, 
складиране и 
съобщения 

40 2665 3060 3007 3111 69 xx 950 

Операции с 
недвижимо 
имущество, 
наемодателна 
дейност и бизнес 
услуги 

26 478 935 656 713 212 4 xx 
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Образование - - - - - - - - 
Хуманно 
здравеопазване и 
социални 
дейности; 
ветеринарно 
лечение 

26 624 1834 626 1707 128 xx 407 

Други дейности, 
обслужващи 
обществото и 
личността 

11 xx 174 xx 161 14 xx xx 

xx - Данните са конфиденциални 
За 2003 г.         

Бруто 
продукция 

Приходи 
от 

дейността 

Нетни 
приходи 

от 
продажби 

Разходи 
за 

дейността 
Печалба Загуба 

Дълготрайни 
материални 

активи Отраслов сектор Брой 
единици 

Хиляди лева 
Общо 753 89602 128535 125037 128564 3918 4654 40194 
в т. ч.                
Селско, ловно и 
горско стопанство 60 16111 18563 17547 20451 372 2260 8423 

Рибно стопанство - - - - - - - - 
Добивна 
промишленост - - - - - - - - 

Производство 83 59621 72136 71462 70287 2442 1238 22646 
Снабдяване с 
електрическа и 
топлинна енергия, 
газообразни 
горива 

- - - - - - - - 

Строителство 9 2755 2947 2945 3015 16 90 934 
Търговия, ремонт 
и техническо 
обслужване на 
МПС, лични вещи 
и стоки за дома 

391 5327 26326 26290 26161 526 381 3422 

Хотели и 
ресторанти 79 394 900 897 872 74 49 124 

Транспорт, 
складиране и 
съобщения 

46 2992 3303 3242 3363 83 157 1013 

Операции с 
недвижимо 
имущество, 
наемодателна 
дейност и бизнес 
услуги 

27 271 971 324 1107 32 171 xx 

Образование - - - - - - - - 
Хуманно 
здравеопазване и 
социални 
дейности; 
ветеринарно 
лечение 

40 1530 2559 1533 2227 333 8 522 

Други дейности, 
обслужващи 
обществото и 
личността 

12 156 191 158 183 14 8 xx 

xx - Данните са конфиденциални 
Източник: ТСБ-Търговище 

 
 



 5

Таблица 5 
Отраслова структура на икономиката на община Попово - 2003 г. 

Отрасъл Приходи от 
дейността Заети лица ДМА 

Селско, ловно и горско стопанство 14.4 15.1 21.0 
Производство на хранителни продукти, напитки и тютюневи 
изделия 30.4 8.2 20.5 

Производство на текстил и изделия от текстил 19.6 25.8 9.9 

Производство на дървен материал и изделия от него, без 
мебели 0.1 0.2 хх 

Производство на изделия от каучук и пластмаси хх 1.3 хх 

Производство на продукти от други неметални минерални 
суровини хх хх хх 

Металургия и производство на метални изделия, без 
производство на машини и оборудване хх хх хх 

Производство на машини и оборудване 3.9 7.0 15.4 
Производство некласифицирано другаде 0.1 0.2 хх 
Строителство 2.3 4.4 2.3 

Търговия; ремонт и техническо обслужване на МПС, лични 
вещи и стоки за дома 20.5 17.0 8.5 

Хотели и ресторанти 0.7 2.8 0.3 
Транспорт, складиране и съобщения 2.6 3.0 2.5 
Операции с недвижимо имущество, наемодателна дейност и 
бизнес услуги 0.8 хх хх 

Хуманно здравеопазване и социални дейности; ветеринарно 
лечение 2.0 5.1 1.3 

Други дейности, обслужващи обществото и личността 0.1 0.5 хх 

xx - Данните са конфиденциални    
Източник: ТСБ-Търговище 
 
 

Таблица 6 

Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи по отраслови сектори 

(хил. лева) 
Отраслови сектори 2001 2002 2003 

Селско и горско стопанство 1424 2495 2890 
Рибно стопанство - - - 
Добивна индустрия - 26 5 
Преработваща промишленост 1869 2323 3585 

Снабдяване с електрическа и топлинна енергия, 
газообразни горива и вода - 1215 854 

Строителство 19 69 70 

Търговия; ремонт и техническо обслужване МПС, лични 
вещи и стоки за домакинството 676 733 672 

Хотели и ресторанти 6 - 2 
Транспорт, складиране и съобщения 228 320 237 
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Операции с недвижимо имущество, наемодателна дейност 
и бизнес услуги 10 77 10 

Държавно управление и отбрана; задължително 
обществено осигуряване 37 102 64 

Образование 7 52 24 
Хуманно здравеопазване и социални дейности, 
ветеринарна лечебна дейност 8 16 44 

Други дейности обслужващи обществото и личността 230 1338 590 

Източник: ТСБ-Търговище 

 
Таблица 7 

Продукция на промишлените предприятия по отрасли  
в община Попово, хил.лв. 

Отрасъл 2002г. 2003г. 
Общо 54781   
Производство на хранителни продукти, 
напитки и тютюневи изделия 25718 27903 

Производство на текстил и изделия от 
текстил; произвоство на облекло 20937 24785 

Производство на дървен материал и изделия 
от него, без мебели 0 71 

Производство на изделия от каучук и 
пластмаса хх хх 

Металургия и производство на метални 
изделия; без производство на машини и 
оборудване 

886 515 

Производство на машини и оборудване без 
класифицираните в подсектор DL 5483 4469 

Преработваща промишленост, 
некласифицирана другъде 29 64 

xx- Данните са конфиденциални 
Източник: ТСБ-Търговище 
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Селско стопанство 
 
Таблица 8 

Показатели – бр. 2003г. 2004г. 

% 
спрямо 
2003г. 

Говеда общо 4040 4967 22.9%
   в т.ч. крави 2589 2922 12.9%
Биволи 10 21 110.0%
   в т.ч. биволици 8 16 100.0%
Овце общо 11588 13742 18.6%
   Овце майки 9271 11792 27.2%
Кози общо 7510 7847 4.5%
   Кози майки 5394 6263 16.1%
Свине общо 9258 8416 -9.1%
   Свине майки 837 1005 20.1%
Кокошки 37200 81000 117.7%
Бройлери 2900 7800 169.0%
Зайци 8234 4885 -40.7%
Пчелни семейства 5970 8070 35.2%

 Източник: Областна дирекция “Земеделие и гори”-Търговище 
 
 
Таблица 9: Производство на животинска продукция 

Производство               2003 г.              2004 г. 
Мляко – всичко тона 3969 3648,3
В.т.ч краве мляко  3540 3427,5
         биволско мляко 1 3,2
          овце мляко 3 110,1
          козе мляко 425 107,5
Месо – общо в кланично тегло (тона) 718 730,0
             Свинско месо 265 376,0
              Месо от ЕРД 425 252,0
               Месо от ДРД 28 102,0
               Птиче месо - -
               Заешко месо - -
Яйца  (хил.броя) 7527 19028
Вълна  (тона)  10,26 8,96
Пчелен мед (тона) 46 58,6
 Източник: Областна дирекция “Земеделие и гори”-Търговище 
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Таблица 10: Средна продуктивност на животни и птици 

Средна продуктивност               2003 г.              2004 г. 
Млеконадой от крава (л)                1367 1173
Млеконадой от овца (л)                   1                  9
Млеконадой от биволица (л)       125   200
Млеконадой от коза (л)              79     17
Носливост от кокошка (бр.) 202   235
 Настриг на вълна (грама)               885   652
 Източник: Областна дирекция “Земеделие и гори”-Търговище 
 
 
Средна работна заплата 

Таблица 11: Средна работна заплата на заетия персонал в Община Попово  
        /лева/  

2001 г. 2002 г. 2003 г. 
Отрасъл Общо Общ. 

Сектор
Частен 
сектор Общо Общ. 

Сектор
Частен 
сектор Общо Общ. 

Сектор
Частен 
сектор 

Общо 2200 2527 2017 2451 2864 2215 2533 3032 2254

Селско, ловно и 
горско стопанство 

2462 2546 2449 2608 xx 2541 2498 xx 2400

Рибно стопанство 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Добивна 
промишленост 0 0 0 xx 0 xx xx 0 xx

Преработваща 
промишленост 2096 1937 2099 2429 1937 2441 2467 2029 2478

Снабдяване с 
електрическа и 
топлинна енергия, 
газообразни горива 
и води 

3310 3310 0 xx xx xx xx xx xx

Строителство 1937 2406 1758 2252 2308 2144 2415 xx 2153

Търговия, ремонт и 
техническо 
обслужване на 
автомобили и 
мотоциклети, на 
лични вещи и стоки 
за домакинството 

1628 3979 1567 1456 xx 1411 1626 xx 1604

Хотели и 
ресторанти 916 0 916 1221 0 1221 1247 0 1247

Транспорт, 
складиране и 
съобщения 

2160 2838 1178 2245 2963 1291 3135 3864 1683
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Финансово 
посредничество 4888 4034 5828 4686 xx 4619 4753 xx 4987

Операции с 
недвижимо 
имущество, 
наемодателна 
дейност и бизнес 
услуги 

1334 1269 1690 xx xx 1338 xx xx 1612

Държавно 
управление и 
отбрана; 
задължително 
обществено 
осигуряване 

3525 3525 0 4047 4047 0 3470 3470 0

Образование 2700 2702 1000 3205 3208 xx 3313 3313 0

Хуманно 
здравеопазване и 
социални дейности 

2162 2375 1397 2518 2789 1474 2619 2898 1712

Други дейности 
обслужващи 
обществото и 
личността 

1685 1703 1609 1494 xx 1887 2016 1692 2134

Източник: ТСБ-Търговище 

 
Заетост на населението 
 
Таблица 12 

Отрасъл Заети лица 

Селско, ловно и горско стопанство 15.1 

Производство на хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия 8.2 

Производство на текстил и изделия от текстил 25.8 

Производство на дървен материал и изделия от него, без мебели 0.2 

Производство на изделия от каучук и пластмаси 1.3 

Производство на продукти от други неметални минерални суровини хх 

Металургия и производство на метални изделия, без производство на 
машини и оборудване хх 

Производство на машини и оборудване 7.0 
Производство некласифицирано другаде 0.2 
Строителство 4.4 

Търговия; ремонт и техническо обслужване на МПС, лични вещи и стоки 
за дома 17.0 

Хотели и ресторанти 2.8 
Транспорт, складиране и съобщения 3.0 
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Операции с недвижимо имущество, наемодателна дейност и бизнес 
услуги хх 

Хуманно здравеопазване и социални дейности; ветеринарно лечение 5.1 

Други дейности, обслужващи обществото и личността 0.5 

xx - Данните са конфиденциални  
Източник: ТСБ-Търговище 
 
 
Социално подпомагане 
 

Динамика на подпомаганите лица и семейства за община Попово за периода 
2000-2004г., Лица и семейства на месечно подпомагане 

 

Таблица 13 

ПОКАЗАТЕЛИ 2000г. 2001г. 2002г. 2003г. 2004г. 
Подпомагани лица и семейства:           
- общо: 1161 1281 1171 1126 1002
- в т.ч в натура 1031 1125 979 0 0
1.До 18 години 14 13 9 11 15
2.В трудоспособна възраст 1106 1238 1113 1052 926
- в т.ч безработни 854 918 952 1039 774
- в т.ч до 30 год. 367 384 474 336 247
З.В пенсионна възраст 41 30 49 63 61
Подпомагани инвалиди - общо: 55 41 39 36 33
1.Инвалиди I гр. 8 6 7 5 3
- в т.ч с чужда помощ 6 4 2 3 1
2.Инвалиди П гр. 21 17 15 12 15
3.Инвалиди III гр. 26 18 17 18 8
Многодетни семейства 134 132 127 117 89
Едночленни семейства 310 323 297 352 380
Двучленни семейства 227 291 249 292 238
- в т.ч деца 191 92 82 95 75
Тричленни семейства 258 300 289 215 165
- в т.ч деца 279 326 315 240 181
Четиричленни семейства 244 245 207 167 150
- в т.ч деца 500 516 452 341 311
Петчленни семейства 80 83 83 64 40
- в т.ч деца 241 260 262 195 122
Шест и повече членни семейства 42 39 46 36 

29
- в т.ч деца 189 163 232 152 128
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 Месечни помощи за транспортно обслужване 
Таблица 14 

ПОКАЗАТЕЛИ 2000г. 2001г. 2002г. 2003г. 2004г. 
Общо: 451 545 667 1038 808 
Месечни помощи за 
транспортно обслужване      

Общо: 337 376 407 495 530 
- в т.ч инвалиди 329 373 399 487 521 
- в т.ч деца с ЛКК 8 3 8 8 9 
Безплатно пътуване по ЖП 
и воден транспорт 38 66 56 350 86 

Безплатно пътуване на 
многодетни майки 38 33 56 33 2 

Карти за балнеолечение 0 6 3 3 4 
Заплащане на телефонни 
услуги 34 57 141 154 183 

Помощи по чл.14 /наеми/ по 
ППЗСП 4 7 4 3 69 

Източник: Регионална дирекция “Социално подпомагане”-Търговище 

 

Натурални показатели за изплатени помощи по УНР 
 Таблица 15 

ПОКАЗАТЕЛИ 2000г. 2001г. 2002г. 
Помощи общо: 1361 1382 1118 

Еднократни помощи при раждане на 
дете от неосигурени родители общо:

142 124 62 

Парични помощи за бременност, 
Раждане,и отглеждане на дете. 

178 193 175 

Месечни помощи за гледане на дете 
доЗг. 

285 301 230 

Месечни добавки за деца на 
самотни майки 

113 123 105 

Месечни помощи на деца на 
войн.семейства 

3 4 1 

Месечни добавки за деца 640 637 545 

Брой деца 1165 1224 1025 

Източник: Регионална дирекция “Социално подпомагане”-Търговище 
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Натурални показатели за изплатени помощи по Закона за семейни помощи за 

деца 
Таблица 16 

ПОКАЗАТЕЛИ 2002 2003 2004 
Брой подпомагани общо: 1157 1228 3560 
Брой деца 1474 1825 4963 

Еднократни помощи при раждане 
на дете от неосигурени родители:  

- общо 99 128 258 
- за 1-во, 2-ро, 3-то дете 86 110 241 
- за 4-то и всяко следващо 13 18 17 
Допълнителна еднократна помощ 
с тежки увреждания 0 2 0 

Месечни помощи за деца /18г.-
чл.7/1/ 885 906 3005 

Брой деца 1464 1497 4447 
Месечни помощи за деца с трайни 
увреждания до 18 г.- чл.7/4/ 9 17 69 

Месечна помощ по чл. 8/1/ 162 162 156 
Източник: Регионална дирекция “Социално подпомагане”-Търговище 
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Хидромелиорации 
 
 
Таблица 17 

Помпени станции в община Попово 

Поливни площи 
изгр. годни 

№ по 
ред 

 

Напоителна система 
Напоително поле 

 [дка] [дка] 

Сумарен 
напор  

[м] 

1 2 3 4 5 
I. НС "ПОПОВО" 120741 97883  
1 ПС “Конак” 9052 0 50 
2 ПС "Светлен" 1453 1453 50 
3 ПС “Звезда” 7199 0 120 
4 ПС “Медовина 1” 24792 24792 55 
5 ПС “Медовина 2” 6607 0 45 
6 ПС “Палмарица 1” 8020 8020 45 
7 ПС “Палмарица 2” 13330 13330 85 

II. НС “ЧЕРНИ ЛОМ" 13252 13252  
8+9 ПС “Кардам” + ПС “Дриново” 13252 13252 40+45 
III. НС "ЛОМЦИ" 11623 5659  

10+11 ПС “Ломци 1 и 2” 11623 5659 163 
Източник: “Напоителни системи” ЕАД-Търговище 
 


