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Общинският план за развитие на Община Попово за периода 2007-2013 година е 

разработен през 2005 година в съответствие с изискванията на Закона за регионално 
развитие и методическите указания на Министерството на регионалното развитие и 
благоустройството. Приет е с решение №57 по протокол №21/19.05.2005 г. на Общински 
съвет – Попово. 
 Оценките в доклада са на основание Закона за регионално развитие, в сила от 
31.08.2008 г. (обн. ДВ. бр. 50 от 30 май 2008 г.) и Правилника за неговото прилагане 
(приет с ПМС №216 от 02.09.2008 г., обн. ДВ, бр. 14 от 2004 г.; в редакцията му към 
12.04.2005 г.), по който е разработен общинския план за развитие на Община Попово. 
 

Съдържание на доклада: 
 

1. Общи условия за изпълнение на Общинския план за развитие (ОПР) и в частност 
промените в социално-икономическите условия в общината; 
2. Постигнат напредък по изпълнението на целите и приоритетите от ОПР; 
3. Заключения и предложения. 
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1. Общи условия за изпълнение на ОПР и в частност 
промените в социално-икономическите условия в Общината 
 
Население на община Попово 
Населението на община Попово към края на 2011 г. наброява 30 991 души, което е 24% 
от населението на област Търговище. Общината включва 35 населени места – 1 град и 34 
села. Общинският център град Попово наброява 15 286 жители към 31.12.2011 г. по 
постоянен адрес, което представлява 49.3% от населението на общината. Наблюдава се 
тенденция за демографско намаление, както за община Попово, така и за цялата област. 
 
 

Брой на населението на община Попово през периода 2005-2011г. 

28000

30000

32000

34000

36000

38000

Брой на населението по
постоянен адрес

36348 35923 35329 34831 34320 33987 30991

2 005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

 
Икономика 
 
Икономическото развитие на община Попово и цялата област се характеризира с 
различна динамика, но все още неблагоприятна в сравнение със средната за страната и 
останалите области в СИР. Общината се нарежда на второ място след община 
Търговище по произведен БВП в областта. 
 
Информация за броя предприятия, в които се наблюдава заетостта и производителността 
на труда на ниво община Попово и област Търговище: 
 
Най-голям брой предприятия през наблюдавания период има в сектор „Търговия, ремонт 
и техническо обслужване на автомобили”, както в община Попово, така и в област 
Търговище. 
 
 
Заетост и безработица 
По данни на ДБТ – Попово за община Попово, броя безработни лица към края на 2011 
година е 1921, а равнището на безработица – 16.6%. Най-ниска е безработицата в община 
Търговище – 13%, което е ръст с 2.06% спрямо 2010 година. От всички безработни лица 
1011/52.6% са жени, а 910/47.4% - мъже. С висше образование са 135 лица, със средно 
специално и професионално – 774 лица, основно – 282, а 730 лица са без образование. 
Най-голям процент от незаетите на територията на общината представляват лицата със 
завършено средно образование – 40%. 
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   Брой на безработните лица и равнище на безработица по области към края на 2011 г. 

 
 
Според коефициента на безработица за 2011 г. най-ниските й нива са в Кърджали – само 
5,1%, а най-високите – в Шумен с 26,5%. По този показател Търговище се нарежда на 15 
място, което определя безработицата в Търговище като средна за страната. За сравнение, 
данните от 2010 г. показват областта като вторият град с най-висока безработица. 
 
В таблицата са представени нивата на безработицата в община Попово: 
 

Година 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Равнище на безработица в % 17,48 15,53 10,5 9,9 13,93 12,84 16,6 
Регистрирани безработни лица 2 951 2 623 1 771  1 676 2 847 2 168 1 921 
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Равнището на безработица за община Попово бележи непрекъснато снижаване в периода 
2005 то 2008 г. Този показател има най-ниска стойност – 9.9% през 2008 г., в сравнение с 
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останалите години от разглеждания период. В периода 2009 – 2011 г. се наблюдава рязко 
покачване на коефициента на безработица, в резултат на икономическата и финансова 
криза, като през 2011 г. процентът почти достига нивото от 2005 г. 
 
През 2009 г. в преработващата промишленост има най-много наети лица по трудово и 
служебно правоотношение – 36% за община Попово /при средно за областта – 26,8%/. 
Търговията е на второ място по разпределение на наетите лица в община Попово и е 
допринесла за 15,5% от заетостта, при средно за областта 12%. 
 
 
 
 

Основни икономически показатели на нефинансовите предприятия за 2010 г. по икономически 
дейности  за област ТЪРГОВИЩЕ  и община Попово 

    

Икономически дейности  Предприятия 
Произведена 
продукция 

Заети 
лица 

Брой Хил. лв. Б р о й 
ОБЩО ЗА ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ   3 697 1 064 290 23 541 
 СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО 279 122 013 2 175 
 ДОБИВНА ПРОМИШЛЕНОСТ 3 1 178 .. 
 ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ 348 559 660 8 099 
ПРОИЗВОДСТВО И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА И 
ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ И НА ГАЗООБРАЗНИ ГОРИВА 22 321 22 
ДОСТАВЯНЕ НА ВОДИ; КАНАЛИЗАЦИОННИ УСЛУГИ, 
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ 14 12 528 513 
СТРОИТЕЛСТВО 137 138 348 2 006 
ТЪРГОВИЯ; РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ 1 704 98 414 4 941 
ТРАНСПОРТ, СКЛАДИРАНЕ И ПОЩИ 237 71 152 1 126 
ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО 254 6 295 795 
СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И 
ВОРЧЕСКИ ПРОДУКТИ; ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯ 35 1 567 76 
ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ 113 5 485 257 
ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ И НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 164 6 298 359 
АДМИНИСТРАТИВНИ И СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ 43 9 486 1 281 
ОБРАЗОВАНИЕ 19 643 55 
ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА РАБОТА 138 22 125 1 415 
КУЛТУРА, СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ 38 5 471 124 
ДРУГИ ДЕЙНОСТИ 149 3 306 264 
    
ОБЩО ЗА ОБЩИНА ПОПОВО 865 186 049 5 339 
СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО 100 53 557 931 
ДОБИВНА ПРОМИШЛЕНОСТ .. .. .. 
ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ 85 82 228 2 231 
ПРОИЗВОДСТВО И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА И 
ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ И НА ГАЗООБРАЗНИ ГОРИВА 3 .. .. 
ДОСТАВЯНЕ НА ВОДИ; КАНАЛИЗАЦИОННИ УСЛУГИ, 
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ .. .. .. 
СТРОИТЕЛСТВО 20 6 533 159 
ТЪРГОВИЯ; РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ 396 29 862 1 269 
ТРАНСПОРТ, СКЛАДИРАНЕ И ПОЩИ 39 4 494 119 
ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО 62 1 058 180 
СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И 
ТВОРЧЕСКИ ПРОДУКТИ; ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯ .. .. .. 
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ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ 44 179 28 
ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ И НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 27 286 44 
АДМИНИСТРАТИВНИ И СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ 7 495 25 
ОБРАЗОВАНИЕ .. .. .. 
ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА РАБОТА 36 2 700 266 
КУЛТУРА, СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ 6 3 416 19 
ДРУГИ ДЕЙНОСТИ 34 309 43 
 
► Предприятията в Община Попово като процент от всички в областта, са 23,4%. 
► Произведената продукция представлява 17,5% от общата. 
► Заетите лица са 22,7%. 
Най-висок процент в произведената продукция заема преработващата продукция с 44%, 
като наетите по трудово и служебно правоотношение лица са 42% за Община Попово, 
което е с 6% повече от стойностите за предходната година. 
Търговията е на второ място по разпределение на наетите лица в Община Попово и е 
допринесла за 24% от заетостта и за 16% от произведената продукция. 
 
 
Средна годишна работна заплата 
Средната годишна работна заплата в община Попово за периода от 2005 г. до 2009 г., 
сравнена със средната за страната и областта в лв.: 
 
 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
България 3885 4324 5167 6288 7296 7777 
Област Търговище 3217 3503 4023 4909 5389 5620 
Община Попово 3002 3347 3864 4664 4968 5314 
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Средната годишна работна заплата в община Попово е по-ниска в сравнение със 
средната годишна работна заплата за Област Търговище и страната за целия разглеждан 
период. През периода 2005 – 2007 г. се намаление в разликата на размера на средната 
работна заплата в общината спрямо средната за областта, с около 1% годишно. През 
следващите две години тази разлика се увеличава – 5% през 2008 г. и 7,8% през 2009 г. 
През 2010 г. СРЗ за Попово се увеличава с 6,9%, за Търговище – с 4,3%, а за страната – с 
6,6%. 
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Бюджет на Община Попово 
Приходи 
Общината приключи 2010 година с бюджет от 14 308 798 лв., а 2011 с 13 262 747 лв., 
което е спад със 7%, поради задълбочаващата се икономическа и финансова криза в 
страната. 
 

Приходи 2010 2011 
Приходи за делегирани от държавата дейности 8 939 161 8 879 469 
Местни приходи 5 369 637 4 383 278 
ОБЩО ПРИХОДИ: 14 308 798 13 262 747 
 
Изпълнението на приходната част на бюджета към 31.12.2010г. е 14 308 798 лв., от 
които 8 939 161 лв. или 62% от общата съвкупност приходи са приходи за държавни 
дейности и 5 369 637 лв. или 38% от всички приходи са приходи за местни дейности. 
Спрямо разчетните показатели изпълнението на приходите за държавни дейности е 93 на 
сто, а за местни дейности – 95 на сто. 
- Общата субсидия за делегираните от държавата дейности, получена в съответствие с 
чл. 10 и чл. 13 от ЗДБРБ за 2010 г., е в размер на 7 912 111 лв., получените целеви 
трансфери (субсидии) от ЦБ за капиталови разходи са 88 544 лв., получените целеви 
трансфери (субвенции) чрез кодовете в СЕБРА – 1 431 лв., а получените целеви 
трансфери (субсидии) чрез кодовете в СЕБРА – 388 380 лв. Получените суми 
представляват 99,89% от заложения годишен план на трансферите от Централния 
бюджет. 
Съпоставяйки отчетените данни със същия период на 2009 година, общо държавните 
приходи бележат понижение с 11%, което се дължи на значително по-ниския размер на 
трансферите от МТСП за финансиране на социалните програми за заетост, както и на 
намалените трансфери от ЦБ спрямо нивото от предходната година. 
- Постъпленията от данъци за отчетния период са 1 394 507 лв., което е 26% от общия 
размер на местните приходи и 99% от предвиденото по разчет. В сравнение с 2009 
година е на лице спад от 50 985 лв., или с 4% по-малко. 
- Неданъчните приходи представляват 30% от общия размер на местните приходи, като 
за отчетния период са постъпили 1 607 710 лв. или 89% от предвидените по бюджета за 
2010 г. Наблюдава се спад от 19%, спрямо 2009 година. 
С най-голям относителен дял в неданъчните приходи са приходите от общински такси – 
1 055 903 лв. или 62 на сто, като същевременно изпълнението им спрямо плана е 86%. 
Приходите и доходите от собственост са от съществено значение и към 31.12.2010 г. са в 
размер на 436 118 лв., което е почти 26% от неданъчните приходи и 97 на сто от 
годишния разчет. Приходите от продажба на общинско имущество са 7% от неданъчните 
приходи, като са изпълнение на 81% от предвиденото. 
Спрямо същия период на предходната 2009 година се забелязва намаление на местните 
приходи с 8 на сто, главно в приходите и доходите от собственост, общинските такси, 
другите неданъчни приходи и постъпленията от продажба на нефинансови активи, като 
следствие на продължаващата финансова криза. Увеличение се наблюдава в приходите 
от имуществени данъци и приходите от концесии. 
 
 
Изпълнението на приходната част на бюджета към 31.12.2011г. е 13 262 747 лв., от 
които 8 879 469 лв. или 67% от общата съвкупност приходи са приходи за държавни 
дейности и 4 383 278 лв. или 33% от всички приходи са приходи за местни дейности. 
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Спрямо разчетните показатели изпълнението на приходите за държавни дейности е 96 на 
сто, а за местни дейности – 83 на сто. 
- Общата субсидия за делегираните от държавата дейности, получена в съответствие с 
чл. 10 и чл. 13 от ЗДБРБ за 2011 г., е в размер на 7 849 710 лв., получените целеви 
трансфери (субсидии) от ЦБ за капиталови разходи са 107 782 лв., а получените целеви 
трансфери (субсидии) чрез кодовете в СЕБРА – 429 393 лв. Получените суми 
представляват 100% от заложения годишен план на трансферите от Централния бюджет. 
Съпоставяйки отчетените данни със същия период на 2010 година, общо държавните 
приходи бележат слабо намаление с по-малко от 1%. 
- Постъпленията от данъци за отчетния период са 1 620 289 лв., което е 37% от общия 
размер на местните приходи и 113% от предвиденото по разчет. В сравнение с 2010 
година е на лице повишение от 225 782 лв., или с 16% повече. 
- Неданъчните приходи представляват 80% от общия размер на местните приходи, като 
за отчетния период са постъпили 1 879 382 лв. или 105% от предвидените по бюджета за 
2011 г. Наблюдава се повишение от 17%, спрямо 2010 година. 
С най-голям относителен дял в неданъчните приходи са приходите от общински такси – 
1 089 089 лв. или 55 на сто, като същевременно изпълнението им спрямо плана е 95%. 
Приходите и доходите от собственост са от съществено значение и към 31.12.2011 г. са в 
размер на 499 695 лв., което е почти 25% от неданъчните приходи и 116 на сто от 
годишния разчет. Приходите от продажба на общинско имущество са 9% от неданъчните 
приходи, като са изпълнени на 123% от предвиденото. 
Спрямо същия период на предходната 2010 година се забелязва увеличение на местните 
приходи със 15 на сто. Най-голямо е увеличението в приходите от имуществени данъци 
и приходите от продажба на имущество. По-слабо увеличение се наблюдава при 
помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми, приходите и доходите от 
собственост, глоби, санкции и наказателни лихви и общинските такси.  
 
 
 
Разходи 
 

Разходи по параграфи 
 

2010 2011 

Заплати и осигурителни вноски 7 338 128 7 270 500 
Издръжка 4 430 947 4 310 799 
Стипендии 49 456 49 035 
Помощи 209 265 230 598 
Субсидии 366 374 454 569 
Разходи за лихви 254 159 91 444 
Капиталови разходи 1 660 469 829 622 
ОБЩО разходи: 14 308 798 13 252 747 
 

 
Актуализираният план на разходите към 31.12.2010 г. е в размер на 15 237 233 лв. 
Изпълнението на разходната част на бюджета е 14 308 798 лв., което е 94% от годишния 
разчет, като разпределението е 8 939 161 лв. за делегирани от държавата дейности, 
5 027 578 лв. за местни дейности и 342 059 лв. дофинансиране на държавни дейности с 
местни приходи. 
-По план разходите за държавни дейности /включително дофинансирани с местни 
приходи/ са в размер на 9 924 578 лв. По отчет са извършени разходи в размер 9 281 220 
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лв. , което е 94% от годишния разчет и с 912 350 лв. /’9%/ по-малко в сравнение с 2009 
година. 
Трудовите разходи за делегираните от държавата дейности бележат значително 
намаление спрямо същия период на предходната 2009 г., което се дължи от една страна 
на намалените трансфери от ЦБ и от друга на предприетите антикризисни мерки, поради 
задълбочаващата се икономическа и финансова криза. Увеличение се наблюдава само в 
разходите за издръжка и субсидиите за вътрешноградски и междуселищни пътнически 
превози. 
-При утвърден разчет за разходи за местни дейности в размер на 5 312 755 лв., за 
отчетния период са направени разходи за 5 027 578 лв., което представлява 95% от 
предвиденото. В сравнение с миналата година разходите за местни дейности са намалели 
с 420 168 /8%/. 
В сравнение със същия отчетен период за предходната 2009 г. увеличение се наблюдава 
само в размера на трудовите разходи, породени от наемане на лица за извършване на 
комунални дейности, поради спряно финансиране на същите от национални програми за 
осигуряване на временна заетост, както и в разходите за лихви по ползваните заеми от 
Фонд ФЛАГ за финансиране на проекти по Оперативна програма „Регионално 
развитие”. Всички останали разходи бележат намаление, което е по-значително при 
разходите за издръжка, които поради прилаганите антикризисни мерки бележат спад с 
близо 21%. 
-Разходите за дофинансиране на делегираните от държавата дейности с общински 
приходи за отчетния период са в размер на 342 059 лв. В сравнение с предходната 
отчетна година разходите са се увеличили със 157 369 лв. /85%/. 
-Извършваните капиталови разходи на общината за отчетния период са на обща 
стойност 8 649 149 лв. или с 2 573 578 лв. /42%/ повече от миналата година. 
Финансирането е осигурено, както следва: 

• от целева субсидия за капиталови разходи – 537 783 лв.; 
• от извънбюджетни сметки и фондове – 133 959 лв.; 
• от собствени бюджетни средства – 585 230 лв.; 
• от Външни помощи – 6 769 112 лв.; 
• от други – 623 065 лв. 

 
Актуализираният план на разходите към 31.12.2011 г. е в размер на 14 535 666 лв. 
Изпълнението на разходната част на бюджета е 13 252 747 лв., което е 91% от годишния 
разчет, като разпределението е 8 879 469 лв. за делегирани от държавата дейности, 
4 089 352 лв. за местни дейности и 293 926 лв. дофинансиране на държавни дейности с 
местни приходи. 
-По план разходите за държавни дейности /включително дофинансирани с местни 
приходи/ са в размер на 9 561 758 лв. По отчет са извършени разходи в размер 9 173 395 
лв. , което е 96% от годишния разчет и с 107 825 лв. /1,2%/ по-малко в сравнение с 2010 
година. 
 
{Трудовите разходи за делегираните от държавата дейности бележат значително 
намаление спрямо същия период на предходната 2009 г., което се дължи от една страна 
на намалените трансфери от ЦБ и от друга на предприетите антикризисни мерки, поради 
задълбочаващата се икономическа и финансова криза. Увеличение се наблюдава само в 
разходите за издръжка и субсидиите за вътрешноградски и междуселищни пътнически 
превози.} 
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-При утвърден разчет за разходи за местни дейности в размер на 5 270 244 лв., за 
отчетния период са направени разходи за 4 383 278 лв., което представлява 83% от 
предвиденото. В сравнение с миналата година разходите за местни дейности са намалели 
с 42 511 лв. /1%/. 
В сравнение със същия отчетен период за миналите 2009 г. и 2010 г. намаление се 
наблюдава във размера на разходите за членски внос и участие в нетърговски 
организации и в размера на лихвите, а увеличение – в субсидиите за НФП. 
-Разходите за дофинансиране на делегираните от държавата дейности с общински 
приходи за отчетния период са в размер на 293 926 лв. В сравнение с предходната 
отчетна година разходите са намалели със 48 133 лв. /14%/. 
-Извършваните капиталови разходи на общината за отчетния период са на обща 
стойност 10 805 425 лв. или с 2 156 276 лв. /25%/ повече от миналата година. 
Финансирането е осигурено, както следва: 

• от собствени бюджетни средства – 333 410 лв.; 
• от ИБСФ – спец. Фонд за инвестиции и ДА – 36 569 лв.; 
• от субсидия от РБ – 531 700 лв.; 
• от Външни помощи(проекти по ОПАК и Регионално развитие) – 9 903 746 лв. 

 
 

Структурата на разходите по функции 
 

 
 

Функции 
 

2010 г. 2011 г. 
 

лв. 
 

% от 
общите 
разходи 

 
лв. 

% от 
общите 
разходи 

Общи държавни служби 2 160 441 15,0% 2 297 205 17,0% 
Отбрана и сигурност 105 117 1,0% 51 268 0% 
Образование 6 256 091 44,0% 6 197 502 47,0% 
Здравеопазване 158 236 1,0% 170 436 1,0% 
Соц. осигуряване и грижи 1 767 243 12,0% 1 662 359 13,0% 
БКС и опазване на околната среда 1 646 757 11,0% 1 239 458 9,0% 
Култура и спорт 1 012 986 7,0% 1 043 819 8,0% 
Икономически дейности 947 768 7,0% 509 319 4,0% 
Разходи некласифицирани в други 
дейности 

254 159 2,0% 91 381 1,0% 

Общо 14 308 798 100% 13 252 747 100% 
 
 
 

През отчетния период в структурата на разходите на Общинския бюджет по функции, 
най-голям относителен дял заемат разходите на функция „Образование”, следвани от 
функциите „Общи държавни служби” и „БКС и опазване на околната среда”. 
В условията на продължаващата икономическа и финансова криза през 2011 г., Община 
Попово предприе мерки за ефективно управление на общинските финанси, чрез 
приемане на антикризисна програма, засилване на фискалната дисциплина, повишаване 
на събираемостта на приходите, оптимизиране и приоритизиране на разходните 
политики. 
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Национални оперативни програми – източник на 
финансиране на проекти включени в ОПР 

 
 Като член на ЕС България има възможност да ползва сериозен финансов ресурс 
по линия на Европейските структурни фондове и Кохезионния фонд. За тази цел се 
предоставят седем оперативни програми за отделните ключови сектори, където по-
подробно са описани всички приоритети и операции, по които може да се кандидатства 
за финансиране с конкретни проекти. 

• ОП „Развитие на конкурентността на българската икономика”; 
• ОП „Развитие на човешките ресурси”; 
• ОП „Регионално развитие”; 
• ОП „Околна среда”; 
• ОП „Транспорт”; 
• ОП „Административен капацитет”; 
• ОП „Техническа помощ” 

 
 
Община Попово е бенефициент по четири от седемте оперативни програми, като през 
2011 година 10 проекта на стойност 56 552 250,73 лв. са в процес на кандидатстване, 
изпълнение и приключване. 
  
 

ОП „Регионално развитие” 2007-2013г. 
 
1. „Саниране и преустройство на сграден фонд в социалната сфера с цел 
предоставяне на услуги за деца лишени от родителски грижи” 
Общата стойност на проекта: 1 408 677,73 лв., като 100% от средствата са безвъзмездно 
финансиране по ОП „Регионално развитие 2007-2013 г.”. 
Продължителност: от 05.2009 г. до 05.2011 г. 
Целта на проекта е да се санира, реконструира и оборудва Дома за деца лишени от 
родителски грижи в град Попово, с което да се осигури равен достъп и да се преодолее 
риска от социално изключване на децата лишени от родителски грижи. 
Проектът приключи успешно. 
 
2. „Интегрирано подобряване и възстановяване на взаимносвързани елементи и 
съоръжения на физическата инфраструктура на градската среда на Попово за 
постигане на устойчиво развитие, екологично равновесие” 
Обща стойност на проекта: 9 008 818,32 лв., като 100% от средствата са под формата на 
безвъзмездна финансова помощ по ОП „Регионално развитие 2007-2013 г.” 
Продължителност: от 10.2009 г. до 10.2011 г. 
Целта на проекта е да се подобрят взаимосвързани елементи на физическата 
инфраструктура на град Попово, като по този начин се осигури качествена жизнена и 
екологична градска среда, допринасяща за нови възможности за икономическо развитие, 
териториална кохезия и социално включване, както и за повишаване на 
привлекателността на града за посетители и инвеститори. Подадено е искане за 
окончателно плащане. 
 
3. „Обособяване на късноантичната крепост „Ковачевско кале” като атрактивен 
туристически комплекс” 
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Целта на проекта е да се довършат консервационните работи по крепостта, да се изгради 
съпътстващата инфраструктура /паркинг, осветление, посетителски център/ и свързаната 
с това дребномащабна техническа инфраструктура /ел. енергия, вода/, така че крепостта 
да се оформи като един завършен туристически обект и да се включи активно в местни и 
регионални туристически маршрути. 
Обща стойност: 3 937 871,95 лв., като 85% от средствата в размер на 3 375 751,16 лв. са 
безвъзмездно финансиране по ОП „Регионално развитие 2007-2013 г.”, а останалите 15% 
в размер на 590 680,79 лв. ще са собствен принос на Община Попово. 
Продължителност: от 06.2011 г. до 06.2013 г. 
 
4. „Реализация на мерки за предотвратяване на наводнения от р. Поповска в 
рамките на регулацията на гр. Попово от км. 4+115 до км. 6+567” 
Обща стойност на проекта: 930 594,81 лв., като исканата безвъзмездна финансова помощ 
е в размер на 884 064, 81 лв. (95%), финансовия принос на Общината е в размер на 
46 530 лв. (5%). 
Целта на проекта е да се почисти реката от затлачване и замърсяване; да се подобри 
оттока чрез разширяване на напречния профил и увеличаване на надлъжния наклон, да 
се предотврати ерозията; да се предотврати заблатяване и замърсяване на реката и 
наводняване на прилежащи терени и урегулирани поземлени имоти и инфраструктура; 
възстановяване на засегнатите по време на строителството на обекта компоненти на 
околната среда. 
Продължителност: От 06.2011 г. до 12.2012 г. 
 
 

ОП „Околна среда” 2007-2013 г. 
 
1. „Подобряване водоснабдителната и канализационна мрежа на град Попово” 
Общата стойност на проекта е 11 176 904 лв., като 10 017 512 лв. са безвъзмездно 
финансиране по Оперативната програма, а останалите 1 159 392 лв. (10.4%) са собствени 
средства на Община Попово, които трябва да бъдат възстановявани на по-късен етап от 
приходите на водоснабдителното дружество, което ще експлоатира новоизградената по 
проекта инфраструктура. 
Основната цел е изграждане на 16,5 км нови и подменени амортизирано водопроводи, а 
са изградени 6,5 км нови и подменени канализационни колектори 
Проектът стартира през 12.2008 г. и ще приключи през 07.2012 г. 
 
2. „Реализация на инвестиционен проект във водния сектор на град Попово” 
Проектът е на обща стойност 28 537 437,45 лв.  
Целта на проекта е да се доизгради градската канализационна и водопроводна мрежа на 
град Попово, да се изгради реагентно стопанство на ПСОВ Попово за осигуряване 
отстраняването на фосфор от отпадъчната вода и да се доизградят канализационните 
колектори II и III. 
Очаквани резултати: да се изгради 7 900 м градска канализационна мрежа и 5 270 м 
градска водопроводна мрежа, изградено реагентно стопанство на ПСОВ Попово за 
осигуряване отстраняването на фосфор от отпадъчната вода и доизграждане 
канализационни колектори II и III с обща дължина 1 184 м. 
Продължителност: от 05.2011 г. до 09.2014 г. 
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ОП „Развитие на човешките ресурси 2007-2013” 
 
1. „Подкрепа за достоен живот” 
Общата стойност на сумата предоставена на Община Попово е 214 304 лв., като всички 
средства са финансирани по Оперативната програма. Бенефициент по проекта е 
„Агенция за социално подпомагане”, чрез Дирекция „Анализ, административно и 
информационно обслужване”, като Община Попово и всички останали общини са 
партньори с Агенцията. 
Продължителност: От 01.2011 г. до 09.2012 г. 
 
2. „Нов избор – развитие и реализация” 
Стойността натрупана до момента по проекта е 751 412.53 лв., което включва и 
изплатените средства за месец февруари, 2012 г. 
Продължителност: От 2011г. до 2013г. 
Основната цел на проекта е извършване на обучение за придобиване или повишаване на 
професионалната квалификация на безработни лица и осигуряване на заетост за 12 
месеца. Работодателят наема безработно лице на длъжност за изпълнение на дейности 
само по придобитата от лицето професионална квалификация по проекта, в съответствие 
със заявеното от работодателя работно място и посочената от него 
професия/специалност. 
  
3. “Нови възможности и насърчаване на лица от рискови групи чрез създаване на 
социално предприятие в община Попово” 
Общата стойност на проекта е 235 949,86 лв. Сумата е под формата на 100% 
безвъзмездна финансова помощ. Договорът с Агенция „Социално подпомагане” беше 
подписан на 14.12.2011 г., като реално проектът стартира през 02.2012 г. и се очаква да 
приключи  03.2013 г. 
Основната цел на проекта е подкрепяне процеса на развитие на социалната икономика и 
създаване на социален капитал в община Попово, чрез осигуряване на заетост и 
активност на лица от рисковите групи. 
Подкрепа на лицата от рисковите групи, чрез осигуряване на заетост и активност в 
социално предприятие за озеленяване и благоустройство, като по този начин се 
подпомогне справянето на проблемите, произтичащи от бедността и социалната 
изолация. 
 
 

ОП „Административен капацитет 2007-2013 г.” 
 
1. „Община Попово – модерна администрация в услуга на гражданите и бизнеса”. 
Общата стойност на проекта е 350 280,08 лв. Безвъзмездната финансова помощ от 
Оперативната програма е в размер на 100% от цялата сума по договора. 
Проектът стартира през 06.2009 г. и приключи през 12.2011г. 
Разработени са вътрешни правила за работа, въведени са електронни административни 
услуги, изготвени са технологични карти на административните услуги, улеснен достъп 
до административни услуги на хора с увреждания, въведен механизъм за обратна връзка 
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относно качеството на предоставяните услуги, подобрено е обслужването на гражданите 
и бизнеса. 
 
 
 
 
Обща стойност на проектите, които са в процес на изпълнение или са приключили 
през 2011 г : 
 
Регионално развитие 15 285 962 ,81 лв. 
Околна среда 39 714 341,45 лв. 
Развитие на човешките ресурси 965 716,53 лв. 
Административен капацитет 350 280,08 лв. 
Обща стойност: 56 316 300,87 лв. 
 

27%

70%

2% 1%

Регионално развитие

Околна среда

Развитие на човешките ресурси

Административен капацитет

 
 
 
 
2. Постигнат напредък по изпълнението на целите и 
приоритетите на Общинския план за развитие 
 
Главната цел на ОПР за периода 2007 – 2013 година е насочена към 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 конкурентоспособна 
икономика „основана на знанието” и привличане на инвестиции. 
 
ПРИОРИТЕТ 1: Развитие на конкурентоспособна местна 
икономика, модернизация на производствената база, 
подобряване на достъпа до информация и знания 
 
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 
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качеството; засилване експортната насоченост на производствените единици, 
усъвършенстване на агробизнеса, развитие на бизнес и пазарна инфраструктура. 
 Приоритет 1 има заложени 3 специфични цели и общо 9 мерки за тяхното 
постигане. 
 
Специфична цел 3 : Увеличаване на инвестициите в човешки ресурси за засилване 
на местната икономическа активност 
 
Мерките в специфична цел 3 са свързани с подобряване качеството на 
професионалното обучение и развиване на умения за нуждите на местната 
икономика и инвестиционния процес, както и подобряване на обучителната среда 
за разпространение на информационните и комуникационни технологии. 
► Проект  „Община Попово – модерна администрация в услуга на гражданите и 
бизнеса” на стойност 350 280,08 лв. стартира през 06.2009 г. и завърши през 12.2011 г., 
като ОП „Административен капацитет” финансира цялата сума по договора с Община 
Попово. Извършени са следните дейности, заложени по проекта: 

-    разработени вътрешни правила за работа; 
- разработен и внедрен в експлоатация софтуер на надградена единна 

автоматизирана деловодна система;  
- осигурена е възможност за свързване на избраните десет пилотни кметства 

/Дриново, Кардам, Ковачевец, Ломци, Медовина, Садина, Славяново, Светлен, Водица, 
Зараево/ към автоматизираната деловодна система; 

- създаден механизъм за електронно заявяване на административни услуги и 
обратна връзка; 

- обучени са 70 служители на Общината за работа с новосъздадената деловодна 
система; 

-  разработена е харта на клиента; 
-  системата е сертифицирана. 

 
 
ПРИОРИТЕТ 2: Развитие и модернизация на 
инфраструктурата като фактор за засилване на местната 
конкурентоспособност и привличане на инвестиции. 
 
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. 
 В структурата му са заложени 3 специфични цели и общо 8 мерки за тяхното 
изпълнение. 
 
Специфична цел 1: Доизграждане, развитие и модернизация на транспортната 
инфраструктура. 
 
Заложените мерки са насочени към доизграждане, реконструкция и рехабилитация 
на участъци от републиканската пътна мрежа,  модернизация и рехабилитация на 
общинските пътища, устойчиво подобряване на експлоатационното състояние на 
уличната мрежа. 
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► По проект „Интегрирано подобряване и възстановяване на взаимносвързани 
елементи и съоръжения на физическата инфраструктура на градската среда на Попово за 
постигане на устойчиво развитие, екологично равновесие и социално включване” бе 
предвидено, извършване рехабилитация улици: ул. „Асен Златаров” от околовръстен път 
до автогара, ул. „Панайот Волов” и ул. „Пирин планина”, както и на пътни и тротоарни 
настилки в ж.к. „Русаля”, кв. 110 и кв. 111 в гр. Попово. 
Проектът е на стойност 9 008 818,32 лв., стартира през 10.2009 г. , като цялата сума е под 
формата на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Регионално развитие 2007-2013”, 
бюджетна линия БГ161ПО001/1.4-02/2008. Към моментът е подадено искане за 
окончателно плащане. 
 
 
Специфична цел 3: Доизграждане и развитие на местната инфраструктура за 
опазване на околната среда. 
 
За изпълнението на целта са предвидени следните мерки: 
-Рационално използване и ефективно управление на водните ресурси, подобряване на 
водоснабдителната система и качеството на питейната вода; 
-Доизграждане на канализационната мрежа и интегрирано управление на 
отпадните води; 
-Осигуряване на ефективно управление на отпадъците; 
-Подобряване на енергийната ефективност и насърчаване използването на 
възобновяеми енергийни източници. 
 
► Проект „Подобряване водоснабдителната и канализационна мрежа на град 
Попово” е на стойност 11 176 904 лв., като 10 017 512 лв. са безвъзмездно финансиране 
по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, а останалите 1 159 392 лв. (10.4%) са собствени 
средства на Община Попово, които трябва да бъдат възстановявани на по-късен етап от 
приходите на водоснабдителното дружество, което ще експлоатира новоизградената по 
проекта инфраструктура. Целта на проекта е да се извърши рехабилитация на ВиК 
мрежите в град Попово като: 
-се изградят 16,5 км. Нови приоритетни водопроводи и се подменят амортизирани 
такива; 
-се изградят 6,5 км нови канализационни колектори и се подменят такива с недостатъчен 
капацитет. 
Проектът стартира през 12.2008 г. и ще завърши през 07.2012 г. 
 
► Проект „Реализация на инвестиционен проект във водния сектор на град 
Попово” стартира през 05.2011 г. и се очаква да приключи  09.2014, като средствата от 
28 537 437,45  лв. под формата на 100 % БФП са осигурени по ОП „Околна среда” 2007-
2013 г. Целта на проекта е да се доизгради градската канализационна и водопроводна 
мрежа на град Попово, да се изгради реагентно стопанство на ПСОВ Попово за 
осигуряване отстраняването на фосфор от отпадъчната вода и да се доизградят 
канализационни колектори II и III.   
► През юни 2011г. стартира договор за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ  по проект „Реализация на мерки за предотвратяване на наводнения от р. 
Поповска в рамките на регулацията на гр. Попово от км. 4+115 до км. 6+567” 
финансиран по ОП „Регионално развитие” на обща стойност 877 709 лв. като 
собственият принос на Общината е в размер на 5% - 43 885 лева . Този проект надгражда 
и допълва приключилия през 2009г. проект за корекция на реката описан по-горе. 
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 В рамките на проектните дейности се  предвижда:  
- Рехабилитация и възстановяване проводимостта на речното корито от км 4+115.00 до 
км 4+728.80, дължина 613м; 
- Корекция и реконструкция по речното корито на реката от км 4+728.80до км 5+056.00, 
дължина 328м; 
- Възстановяване проводимостта на речното корито от км 5+926,00 до км 6+205,00 – 279 
м. 
 
  
ПРИОРИТЕТ 3: Повишаване атрактивността на общината и 
жизнения стандарт на местното население, подобряване 
качеството на човешките ресурси и засилване на социалната 
интеграция. 
Приоритетът е насочен към интегрираното управление на природното и културното 
наследство за неговото опазване и съхраняване, както 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. 
 
 В структурата му са заложени 3 специфични цели и общо 9 мерки за тяхното 
изпълнение. 
 
Специфична цел 1: Опазване и валоризиране на местното природно и културно 

наследство. Интегрирано развитие на местния туристически потенциал 

 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. 

 
 
► През юни 2011г. стартира изпълнението на договор за безвъзмездна финансова 
помощ по ОП „Регионално развитие” в рамките на проект „Обособяване на 
късноантичната крепост „Ковачевско кале” като атрактивен туристически 
комплекс” на обща стойност 3,937,872 лева, от които 15% е собственото съфинансиране 
на Община Попово. С реализацията на този проект ще бъде създаден и развит 
комплексен интегриран и конкурентоспособен продукт на културния туризъм и цялостен 
маркетинг на дестинацията. Очаква се повишената атрактивност на Крепостта 
„Ковачевско кале” в резултат от изпълнените дейности свързани с неговото опазване, 
валоризиране като недвижима културна ценност, както и социализиране, подобрено 
експониране и обогатяването му със съпътстващи атракции и събития в района на 
крепостта, да създадат условия за повишаване на неговата популярност, за привличане 
на повече посетители и туристи в района на Попово.  
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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. 

 Мерките, включени в специфичната цел акцентират върху насърчаване на 

местни инициативи за заетост, засилване на социалната интеграция на групите в 

неравностойно положение, както и подобряване на адаптивността и пригодността 

за заетост на работната сила. 

 
► Проект „Подкрепа за достоен живот” стартира през 10.2010 г.  и се ще  
приключи през 04.2012 г. Сумата от 235 874.18 лв. е под формата на 100% БФП, 
осигурена по ОП „Развитие на човешките ресурси. Бенефициент е „Агенция за социално 
подпомагане”, чрез Дирекция „Анализ, административно и информационно 
обслужване”,а 
Община Попово е партньор. 
Целта на проекта е да се приложи нов подход за предоставяне на услуги в семейна среда 
чрез въвеждане на принципа „индивидуален бюджет за личен асистент”. Чрез 
предоставяне на социалната услуга „Личен асистент” ще се създадат възможности 
лицата с трайни увреждания да участват активно в планирането на ежедневието си и ще 
се подкрепят техните семействата, като се даде възможност за професионално развитие 
на ангажираните с грижи за лицето с трайно увреждане членове на семейството. 
 Към този момент 62 лични асистенти предоставят социалната услуга “Личен асистент” 
на 62 лица с трайни увреждания. 
 
Специфична цел 3: Подобряване качеството на образованието и здравеопазването, 
допринасящи за повишаване привлекателността на общината. 
Заложените мерки са насочени към увеличаване на инвестициите в образованието, 
подобряване предоставянето на здравни услуги за повишаване жизнения стандарт 
на населението, развитие на социалните услуги и подкрепа за социално включване 
на групите в неравностойно положение. 
 
► Проект „Саниране и преустройство на сграден фонд в социалната сфера с цел 
предоставяне на услуги за деца лишени от родителски грижи” на стойност 1 408 
677,73 лв. е изцяло финансиран по ОП „Регионално развитие 2007-2013 г.”. Проектът е в 
процес на изпълнение. Саниран, реконструиран и оборудван е Дома за деца лишени от 
родителски грижи в град Попово, с което се осигури равен достъп и се преодоля риска от 
социално изключване на децата лишени от родителски грижи. 
Проектът приключи успешно през май 2011 година. 

 
► Сдружение „Алтернатива 21 век” реализира проект „Социална закрила, чрез 
социални услуги в община Попово” в партньорство с Община Попово на стойност 175 
087 лева финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси”. Проектът стартира 
ноември 2010г. и ще приключи през февруари 2011г. В рамките на проекта се извършва 
предоставяне на услугите социален асистент и домашен помощник. Назначените 
социални асистенти и домашни помощници предоставят социалните услуги, съгласно 
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предварително подписани договори. Услугите ще бъдат предоставени на 58 лица от 
целевата група. 
 
► Проект  „Нов избор - развитие и реализация", Схема "РАЗВИТИЕ" има за 
основна цел : Извършване на обучение за придобиване или повишаване на 
професионалната квалификация на безработни лица и осигуряване на заетост за 12 
месеца.  
Целева група: - безработни лица над 50-годишна възраст, регистрирани в Дирекция 
“Бюро по труда”;  
- безработни младежи до 29-годишна възраст, регистрирани в Дирекция “Бюро по 
труда”;  
- продължително безработни, регистрирани в Дирекция “Бюро по труда” не по – малко 
от 6 месеца.  
Работодателят наема безработно лице на длъжност за изпълнение на дейности само по 
придобитата от лицето професионална квалификация по Проекта, в съответствие със 
заявеното от работодателя работно място и посочената от него  професия/специалност. 
Община Попово има одобрени 247 работни места, разпределени по длъжности, а 
именно: 
Работник в строителството – 30 работни места; 
Работник поддръжка на пътища – 55 работни места; 
Водопроводчик – 15 работни места; 
Спасител бедствия, аварии и катастрофи - 11 работни места; 
Огняр – 3 работни места; 
Помощник готвач – 4 работни места; 
Организатор на спортни прояви и първенства - 6 работни места; 
Обслужващ погребално бюро (обредчик) - 16 работни места ; 
Работник озеленяване – 107 работни места. 
 
 
► ПГСС – Попово спечели проект по мярка „Професионално обучение, 
информационни дейности и научни знания” от „Програма за развитие на селските 
райони 2007-2013 г.” на стойност 28 202 лв. През 2011 година се проведоха курсове по 
„Пчеларство”, „Зеленчукопроизводство” и „Овощарство” на млади фермери 
регистрирани като земеделски производители, спечелили проекти по мярка 112 или 
мярка 141 по програма за РСР.  
 
► Обучени са 45 земеделски производители по мярка 111 „Професионално 
обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания” към 
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони в ПГСС – Попово. 
Проектът стартира през 01.2011 г. и приключи успешно през 06.2011 г. 
 
► По ЦРЧР – Учене през целия живот – Коменски, Гимназия „Христо Ботев” 
реализира два проекта: „Обединени в Европа чрез култура и традиции” на стойност 
11000 € и „Пей, танцувай и бъди щастлив: различието от култури ни обединява” на 
стойност 20000 €. И двата проекта стартираха на 01.08.2010 г. и ще приключат на 
31.07.2012 г. 
 
 
ПРИОРИТЕТ 4: Засилване на икономическия потенциал на 
градската зона и укрепване на взаимовръзките й със селската 
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територия, разнообразяване на икономическите дейности и 
развитие на инфраструктурата на селата. 
 
Приоритетът акцентира върху осигуряване на устойчивост на селищната мрежа и 
изграждането на качествена селищна среда, гарантираща устойчиво социално-
икономическо и екологично развитие и достоен жизнен стандарт. 
 В структурата му са заложени 3 специфични цели и общо 7 мерки за тяхното 
изпълнение. 
 
Специфична цел 1: Стимулиране развитието на градската зона като опорен център 
за селския ареал и укрепване на взаимовръзките между селата и града 
 
► По проект „Интегрирано подобряване и възстановяване на взаимносвързани 
елементи и съоръжения на физическата инфраструктура на градската среда на Попово за 
постигане на устойчиво развитие, екологично равновесие и социално включване” е 
предвидено, извършване основен ремонт на следните 5 обекта в гр. Попово: 
- „Рехабилитация на настилки в ж.к. „Русаля”, детски площадки, озеленяване и паркова 
мебел град Попово” 
- „Рехабилитация на улици: ул. „Асен Златаров” от околовръстен път до автогара, ул. 
„Панайот Волов” и ул. „Пирин планина” град Попово” 
- „Архитектурно-ландшафтно обновяване на парк Градска градина град Попово” 
- „Инженерна инфраструктура и архитектурно-пространствено оформление на 
пешеходна зона по бул. „България” от ул. „Ал. Стамболийски” до пл. „Трети март” град 
Попово, зона „А”” 
- „Благоустрояване жилищен комплекс кв. „110” и кв. „111” по плана на град Попово” 
Целта е превръщане на град Попово в опорен център на селищната мрежа, обслужващ 
околната територия. Превръщането на градската зона в опорен център, обслужващ 
градския ареал, ще даде възможност за поддържането на балансирана полицентрична 
селищна мрежа в унисон с европейските устройствени постановки.  
 
Специфична цел 3: Подобряване на достъпността и атрактивността на селския 
район чрез развитие на инфраструктурата. 
 
Изпълнението на специфичната цел е свързано с възстановяване и развитие на 
селата, опазване и възобновяване на селското наследство за подобряване на 
селската среда и качеството на живот на местното население, развитие и 
подобряване на съществуващата междуселищна инфраструктура, както и 
ускоряване на разпространението на телекомуникационните мрежи и услуги в 
селата. 
 
► На 20.12.2010 и 27.12.2010 Община Попово подписа два договора с Държавен 
фонд „Земеделие”, за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за два проекта по 
„Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.”: 
- „Алтернативно водоснабдяване на група села от шахтов кладенец „Манастирца””, на 
стойност 3 218 794.00 лв., като цялата сума е под формата на безвъзмездна финансова 
помощ. Предвидените по проекта дейности са: да се изгради водопровод, започващ от 
шахтов кладенец „Манастирца”, с дължина 26 583 м и да се подобри водоснабдяването в 
селата Манастирца, Горица, Долец, Бракница, Баба Тонка, Иванча и Берковски. 
- „Интегрирано водоснабдяване на група села от дълбок сондаж на помпена станция 
„Посабина”” на стойност 2 306 624.00 лв., като цялата сума е под формата на 
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безвъзмездна финансова помощ. Предвидените по проекта дейности са: да се изгради 
водопровод, започващ от дълбок сондаж на помпена станция „Посабина”, с дължина 
13 251 м и да се подобри водоснабдяването в селата Ковачевец, Водица и Осиково. 
И двата проекта ще приключат през 06.2012 г.  
 
 
 
ПРИОРИТЕТ 5: Укрепване на местния институционален 
капацитет за подобряване процеса на управление и ефективно 
усвояване на фондовете на ЕС 
 
Приоритетът е свързан със засилването на институционалния капацитет за 
осъществяване на процесите на стратегическо планиране и програмиране на 
регионалното развитие, както и с разработването и управлението на проекти за целите на 
интегрираното местно развитие. Разработване на координирана политика основана на 
взаимодействието между публичните власти, нестопанските организации и бизнеса, 
включително и към създаването на местни и регионални партньорски мрежи. 
 В структурата му са заложени 2 специфични цели и 5 мерки за тяхното 
изпълнение. 
 
Специфична цел 2: Изграждане на местни партньорства с мрежи за развитие 
 
За изпълнението на целта са предвидени следните мерки: 
- Създаване на публично-частни партньорства 
- Побратимяване с градове от ЕС, установяване на активни връзки с водещи 
компании в сферата на преработвателната промишленост и услугите 
 
► По Програма Европа за гражданите (2007-2013), Община Попово реализира 
проект „Мрежа за култура, спорт и туризъм”. Проектът стартира през 02.2010 г. и 
завърши успешно през 08.2011 г. Общата сума по договора е в размер на 150 204.00 лв. 
под формата на безвъзмездна финансова помощ по програмата. Целта на проекта е 
установяване на нови и развитие на съществуващи контакти и сътрудничество в областта 
на културата, спорта и туризма, промотиране на европейските ценности, увеличаване на 
разбирането относно въздействието на европейската политика в обществото, 
промотиране на културни събития и инициативи в целевите общини: Попово и Две 
Могили (България), община Неготино (Македония), община Берово (Македония), 
община Трзебница (Полша), община Къмпулунг (Румъния). 
 
Организирани и проведени са следните мероприятия в целевите общини: Празник на 
Деня на Европа в Неготино; Фестивал на побратимениете и приятелски градове на 
Попово; Етно фестивал в Берово; Дискусионен форум на тема „Нашата култура, нашето 
историческо и културно наследство и традиции и тяхната роля в икономическото и 
туристическото развитие на регионите” – Трзебница;  
 
Състоя се международен панаир за еко и културен туризъм в Къмпулунг през месец юни 
2011 година; Бяха проведени спортни и културни дейности в Две Могили през юли 2011 
година. 
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3. Заключения и препоръки: 
 
1. През 2011г. са реализирани значителен брой дейности за подобряване условията за 
живот, естетизацията на селищната среда и повишаване на сигурността; 
2. Вземаните оперативни решения на ръководството на Община Попово са в 
съответствие с постановките на ОПР и се аргументират с нейните изисквания. 
3. Общинска администрация е създала организация за реализирането на одобрени 
проекти, финансирани от ЕФ, чрез оперативните програми. 
4. Значителни са усилията по намаляване на безработицата и стабилизиране и нарастване 
на заетостта в общината, чрез включване в различните национални програми. 
 
Препоръки: 
 
1.  Процесът по укрепването на административния и експертния капацитет за планиране, 
наблюдение и координиране на ОПР в партньорство с бизнеса и НПО е от съществено 
значение за реализирането на политиката за регионално развитие на територията на 
Община Попово и за привличането на безвъзмездни средства от източници, 
алтернативни на общинския бюджет. 
2. Да продължи активната работа за участие с проекти по мерките на оперативните 
програми – „Регионално развитие”, „Околна среда” и „Развитие на човешките ресурси”. 
3. През 2012 г. да продължава последователната дългосрочно-ориентирана, адекватна и 
отговаряща на обективните социално-икономически и обществени условия за постигане 
на визията на Общинския план за развитие: „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.” 
4. Да продължи приоритетното кандидатстване по оперативните програми, което ще 
допринесе за реализиране на заложените цели в Общинския план за развитие на Попово. 
 


