
Проекти на Община Попово в процес на реализация: 

01. Проект „Реализация на инвестиционен проект във водния сектор на гр. Попово" 

(изграждане на отвеждащи колектори, подмяна на ВиК на Попово, кв. Невски и 

Сеячи и преустройство на пречиствателна станция) – 28 537 437,45 лв. 

02. Проект "Обособяване на късноантичната крепост „Ковачевско кале” като 

атрактивен туристически комплекс" (консервация и реставрация, инфраструктура, 

изграждане на атракцион) – 3 937 871,95 лв. 

03. Проект "Нови възможности и насърчаване на лица от рискови групи чрез създаване 

на социално предприятие в Попово". (създаване на социално предприятие за 15 

работника в сферата на озеленяването и благоустройството) –  235 949,86 лв.  

04. Проект "Осигуряване на ефективна социална инфраструктура в община Попово 

чрез изграждане на ЦНСТ". (изграждане на Център за настаняване от семеен тип в 

гр. Попово, съгласно Националната стратегия „Визия за деинституционализация на 

децата в РБ”) –  800 532,72  лв.  

05. Проект "Подкрепа за достоен живот". (предоставяне на услуги в семейна среда чрез 

въвеждане на принципа „индивидуален бюджет за личен асистент”; назначени 62 

лични асистенти) – 419 577,11 лв.  

06. Проект "И аз имам семейство" (деинституционализация на деца като създаде и 

реализира устойчив модел за развитие на заместваща семейна грижа за деца, 

настанени в специализирани институции и на деца, в риск от изоставяне) – усвоени 

19 185,00 лв. за 2012 г. 

07. Проект "Нов избор – развитие и реализация" (обучение за придобиване или 

повишаване на професионалната квалификация на безработни лица и осигуряване на 

заетост; Община Попово има одобрени 247 работни места, разпределени по 

длъжности) – 412479,78 лв. – до момента 

08. Проект "Грижа в семейна среда за независим живот на хора с увреждания и 

възрастни самотни  лица"  (създаване „Звено за услуги в домашна среда” към звено 

„Заведения за социални услуги”, към което да бъдат назначен 20 души персонал-

социални работници, които да предоставят почасови услуги на 60 лица с трайни 

увреждания и възрастни хора с невъзможност за самообслужване) – 128 967,00 лв.  

09. Проект "Община Попово  - ефективно функционираща администрация в 

изпълнение на принципите за добро управление" (подобряване ефективността и 

организационното развитие на Общинска администрация – Попово; анализиране 

функциите и въвеждане на ефективни методи за управление в общинската 

администрация, чрез разработване на функционален анализ; повишаване 

ефективността и ефикасността на административните процеси в Общината, на 

база внедрените резултати от извършения функционален анализ) – 165 741,84 лв. 



10. Проект "Алтернативно водоснабдяване на група села от шахтов кладенец 

„Манастирца”" (изграждане на водопровод, започващ от шахтов кладенец 

„Манастирца”, с дължина 26583 м и подобрено водоснабдяването в селата 

Манастирца, Горица, Долец, Бракница, Баба Тонка, Иванча и Берковски) – 

2 051 222,00 лв.  

11. Проект "Интегрирано водоснабдяване на група села от дълбок сондаж на помпена 

станция „Посабина”" (изграждане на водопровод, започващ от дълбок сондаж на 

помпена станция „Посабина”, с дължина 13 251 м. и подобрено водоснабдяването в 

селата Ковачевец, Водица и Осиково) – 1 460 606,00 лв.  

 


