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Въведение

Общинският план за развитие е най-важният стратегически планов документ за

устойчиво интегрирано местно развитие, служещ от една страна като инструмент за решаване

на приоритетни за общината проблеми и задачи и същевременно осигуряващ «вход» към

националните и европейски финансови ресурси. С него се определят средносрочните цели и

приоритети за развитие на общината в съответствие с целите и стратегиите на плановите

документи от по-висок ранг, като се отчитат специфичните характеристики и потенциалът на

общината. Целите и обхватът на документа следва да отчитат и предвижданията на

устройствените схеми и планове, действащи на територията на областта в средносрочен и

дългосрочен план.

Общинският план за развитие се разработва за 7-годишен период на действие, който

съвпада с периода на действие на областната стратегия за развитие, като настоящият план

обхваща периода 2014-2020 г.

При разработването на Общинския план за развитие на Община Попово са

съблюдавани „Методически указания за разработване на Национална стратегия за

регионално развитие на Република България (2012-2022), Регионални планове за развитие

(2014-2020), Областни стратегии за развитие (2014-2020), Общински планове за развитие

(2014-2020)”, одобрени със Заповед No.РД-02-14-2402/22.11.2011г. от Министъра на

регионалното развитие и благоустройството. Отчетени са новите моменти в Кохезионната

политика за програмен период 2014-2020г., както и всички стратегически планови и

програмни документи на национално ниво, регионално, областно и общинско ниво, които са

разработени или в процес на изготвяне. Взета е предвид и изготвената Междинна оценка на

Общинския план за развитие 2007-2013г. по отношение дадените насоки за преодоляване на

индетифицираните слабости в програмен период 2007-2013г., както и за преодоляване на

последтсвията от тежката финансова и икономическа криза. С настоящия документ е

извършена актуализация на общинския план за периода 2015-2020г., имайки предвид

одобрените оперативни програми, съфинансирани от Европейските структурни и

инвестиционни фондове за периода 2014-2020г.

Регионалната политика на Община Попово за периода до 2020г. следва да бъде

ориентирана към интегрирано местно развитие, което да допринесе за високо качество на

жизнената среда, да осигури конкурентоспособна местна икономика основана на знанието,

модернизирана и добре функционираща инфраструктура, устойчива заетост. На тази основа
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ще се повиши инвестиционната атрактивност на общината, като същевременно ще се

постигнат по-добри условия за живеене и бизнес.

Общинският план за развитие на Община Попово следва да осигури възможност за

увеличаване на ефективността чрез фокусиране върху резултатите и въздействието чрез

концентрация на политиката върху ограничен брой приоритети в съответствие със

Стратегията „Европа 2020", прилагане на интегриран териториално-ориентиран подход, по-

силна връзка между изпълнението и резултатите и между стимулите и задължителните

условия чрез подобряване на системите за наблюдение и оценка и определяне на

количествено и качествено измерими цели.

Изборът на приоритетите за развитие следва да се съобрази със следните ориентири:

Укрепване на базата от знания за постигане на растеж: конкурентоспособната

икономика изисква значителни инвестиции в изследвания, технологично развитие, иновации,

знания и умения и подобрен достъп до финансиране, като се изграждат интерактивни връзки

между водещите технологични райони и изоставащите региони;

Подобряване на условията за свързаност и зелена икономика: регионалната политика

може да играе ключова роля за преминаването към нисковъглеродна икономика и

подобряване качеството на околната среда чрез подпомагане на устойчивия транспорт и ИКТ

инфраструктурата за осигуряване на свързаност на изоставащите с по-развитите райони и

зони и подобрена екологична инфраструктура.

Насърчаване на заетостта и социалното включване/кохезия: глобалните социално-

икономически и екологични промени са предизвикателство пред трудовия пазар и социалната

интеграция, като политиката за развитие трябва да подкрепя по-висока заетост и нови начини

за справяне с нарастващата безработица едновременно с насърчаване на самонаемането,

придобиването на нови умения и подпомагане на социалната включеност на уязвимите групи

от населението.
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1. Обща характеристика/профил на общината

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 км2., 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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Релефът е разнообразен, като преобладава хълмисто-равнинния със заоблени

хълмове с надморска височина от 138 до 488 м., платовидния с платовидни заравнености,

прорязани от дълбоките долини на реките Черни Лом, Малки Лом, Голяма река и притоците

им. Стръмните и ерозирани склонове на реките са покрити с гори, а билните части с ливади и

пасища. Най-високо се открояват Поповските височини с връх Калакоч – 485 м. Най-ниската

точка – 125 м. е в местността Чешма дол в землището на с. Манастирица. Общинският център

се намира на надморска височина 200 м. Територията на общината се характеризира със

сложни геоложки условия, дължащи се на разположението й в неконтактната зона между

Мизийската платформа и Предбалкана, наличието на дълбоки разломи, разнообразната

геоложка структура, наличието на свлачища, както в населените места /с. Посабина, с.

Априлово, с. Гагово/, така и в крайселищните територии /с. Посабина, с. Манастирица, с.

Горица и др./, честата смяна на различни инженерно-геоложки типове в хоризонтална посока

и високата сеизмичност на района. Поради сложните геоложки условия и високата

сеизмичност на района, проектирането и изграждането на сгради се реализира при строг

контрол за стриктно спазване на съществуващите изисквания за строителство в земетръсни

райони и льосови терени.

Територията на  община Попово е разположена в източната част на Дунавска

равнина. Релефът е хълмисто равнинен.

Климатът се отличава  със силно изразена континенталност и с по - слаби валежи от

проникващите от северозапад обеднели на влага въздушни маси. През зимата е по-силно

въздействието на североизточните въздушни маси. Това обуславя по-големите температурни

разлики през годината. Броят на засушаванията с продължителност 10 и над 10 дни за

периода април-октомври е 4.0 – 4.5.

Интензивността на слънчевата радиация играе важна роля във формирене нивото на

замърсяване на въздуха. Количеството пряка радиация зависи предимно от височината на

слънцето,което определя и вида на нейния дневен и годишен ход. Максимумът е съответно в

часовете около пладне и през месеците юни и юли. Интензитетът на пряката слънчева

радиация върху хоризонтална повърхност за България  по пладне се движи от 0.24 кW/ m

през зимата, до 0.70 кW/ m през лятото. Средногодишната сума на слънчевото греене за

разглеждания регион  е 2204 часа, минималната 2030 часа и максималната 2398 часа.

Максимумът е през летните месеци  / юли-318 часа/, а минимумът през зимните  / декември –

56  часа /. Средногодишният брой на дните без слънчево греене е 64, от тях 44 през зимните

месеци. Районът се характеризира с добра радиационна характеристика. Годишната

продължителност на слънчевото греене и сумарната слънчева радиация не стимулират

вторични химични реакции.
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Средно годишната температура на въздуха е 11оС. Най-студеният зимен месец е януари

(-1,1оС), а най-висока температура е измерена през юли – 21,7оС. Екстремните месечни

температури са представени в таблица 3.1.1-1 и таблица 3.1.1-2. За района на гр. Попово

абсолютната максимална температура е измерана през август (41оС), а абсолютната

минимална през януари (– 28,8 оС). Средногодишната амплитуда на температурата на въздуха

е 11,1 оС.

Геоложкият строеж и петрографският състав на основните скали, върху които са

формирани почвите в района, са еднообразни. Те са формирани от долнокредни наслагвания

с различна възраст - варовици, доломити, мергели и пясъчници с варовита спойка. Почвената

покривка е обусловена от геоложкия строеж и отразява влиянието на континенталните

климатични условия, нископланинския и хълмист релеф и растителната

покривка. Преобладават черноземи, тъмносиви и сиви горски почви и алувиално-ливадни

почви. В по-равнинните части са застъпени черноземи, алувиални , алувиално-ливадни и

тъмносиви горски почви. Геоложките проучвания показват, че почвеният строеж на терена за

съответните райони е от 1 до 2 м почвен слой от чернозем и кафяви горски почви. Почвените

ресурси са подходящи за отглеждане на зърнено-хлебни, зърнено – фуражни и технически

култури, зеленчуци, лозови и овощни насаждения. От суровинно-минералните ресурси най-

големи са запасите от креда и глина. Глините са мергелни /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.

Натурална минерална вода се добива от минерален водоизточник Сондаж № Р2

«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/ 08.11.2000 г. от МЗ/.

Районът на община Попово се характеризира с липса на плитки подпочвени води.

Поради крайно ограничените водоизточници на територията на общината недостигът на вода

в Попово се покрива чрез използването на външни водоизточници. Водоснабдяването на

населението в селата е предимно от местни водоизточници. Наличните водни количества на

територията на общината са формирани от повърхностни и подземни води. Отводняването

става основно от реките Черни Лом, Малки Лом, Голяма река (Буюк дере) и от техните

притоци.
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Голям е броят на изградените микроязовири със средна площ 50-80 дка, чиито води

се използват за напояване, рибовъдство и риболов. Със стопанско предназначение в общината

са язовирите на Попово, Ломци и Водица. Наличните подземни водни ресурси от пекнатинно-

пластов, карстов и грунтов тип се използват за промишлено и битово водоснабдяване чрез

направени в миналото сондажи, но не са в състояние да задоволят напълно нуждите на

потребителите. Това налага използването на допълнителни водоизточници, намиращи се

извън границите на общината, като това основно е Водоснабдителната система "Дунав".

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).

Съгласно постановките на Националната стратегия за регионално развитие (2012 –

2022г.) град Попово попада в категорията „четвърто ниво – малки градове с микрорегионално

значение»  в територията на групи общини. В тази категория са центровете на общини с

подходящо местоположение в територията на областите, демографска големина, налични

функции с надобщинско значение в сферата на икономиката, социалната сфера,

образованието, културата.

В съответствие със Социално-икономическия анализ за нуждите на Оперативна

програма „Регионално развитие” за периода 2014-2020г. – етап 2 община Попово получава

обобщаваща оценка, включваща оценки съответно за демографското състояние, промените в

броя на населението, икономическото състояние, имуществен и доходен статус, състояние на

инфраструктурите, състояние на социалните услуги, както и оценка на достъпа до държавна

инфраструктура. Попово е разгледана както в групата на селските общини, така и в групата

на градските общини, предвид че през периода 2007-2013г. е бенефициент и по двете

програми. Общината получава обобщаваща оценка 38.7%. и попада във втората група

общини с оценки между средната за страната (45.0%) и средната за специфичната територия

(38.5%). Оценката 38.7% включва промяна в броя на населението 2011/1995г.- -30.16%,

промяна в броя на населението 2011/2004г.- -8.3%, демографско състояние – 64%,

икономическо състояние 35%, доходен статус 54%, инфраструктура – 22%, социални услуги
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– 34%, промяна население – 35% и ДНИ-29%. В рамките на област Търговище областният

център град Търговище е с обобщаваща оценка – 49.6%, т.е. град Попово следва да играе

ролята на вторичен опорен град-център за територията на област Търговище, разположен в

периферията на Североизточен район, като допринася за балансиране и намаляване ефекта от

моноцентричното развитие в рамките на областта.

Националната концепция за пространствено развитие за периода 2013-2025г.
определя Попово като град от 4 ниво, попадащ в Групата на силни градове от това ниво, а

именно на център, играещ роля на силен балансьор в областта и отговарящи на
критериите и изпълняващ обслужващи функции за повече от една община.

Основни 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

 Възможности за използване на природните ресурси за развитие на екологично

земеделие, преработвателна промишленост, търговия и туризъм

 Град Попово е център с микрорегионално значение в територията на област

Търговище, вторичен опорен център - балансьор в развитието на областта, като

допринася за намаляване на ефекта на моноцентричното развитие в рамките на

Североизточен район.

2. Анализ на икономическото и социалното развитие на общината

2.1. Състояние на местната икономика

Сериозен потенциал за развитие на общинската икономика са съществуващите

производствени мощности и човешки ресурси, както и наличието на множество суровини,

осигурявани за хранителната и други преработващи промишлености.

Общият брой на активните стопански субекти, опериращи в община Попово през

2013г., е 826, което бележи увеличение спрямо 2006г., когато общия брой на регистрираните
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фирми в общината е 701 и представлява 22.1% от общият брой на активните стопански

единици в област Търговище. (Табл. 1).

Преобладаващ е броят на микро- , малките и средни предприятия. Дребният бизнес е

насочен главно в сферата на търговията и обслужването. Преимуществата му са, че той е по-

мобилен и гъвкав и това дава възможност да бъде пренасочен в други отрасли, когато се

появят условия за това. Големите предприятия на територията на общината са 2, като и двете

са в град Попово.

Налице са колебания в броя на предприятията през годините, броят им нараства между

2006 и 2009г., имаме спад през 2010-2011г. и ръст през последните 2 разглеждани години

2012 и 2013г., което бележи като цяло положителна тенденция в общото развитие.

Таблица 1: Нефинансови предприятия по групи предприятия според
броя на заетите в тях лица и по общини

Област/Община Общо

Групи предприятия според броя на
заетите лица, брой

Микро -
до 9 заети

Малки -
10 - 49

Средни
50 - 249

Големи
над 250

2006 година
Област Търговище 3237 2855 303 68 11
Община Попово 701 612 67 21 ..

2007 година
Област Търговище 3448 3065 300 73 10

Община Попово 749 654 71 23 ..
2008 година

Област Търговище 3494 3078 335 70 11
Община Попово 785 698 67 .. ..

2009 година
Област Търговище 3758 3376 303 68 11
Община Попово 886 800 65 .. ..

2010 година
Област Търговище 3697 3344 288 54 11
Община Попово 865 .. .. .. ..

2011 година
Област Търговище 3717 3366 290 49 12
Община Попово 841 .. .. .. ..

2012 година
Област Търговище 3739 3405 269 53 12
Община Попово 825 .. .. .. ..

2013 година
Област Търговище 3735 3397 272 55 11
Община Попово 826 .. .. .. ..

.. Конфиденциални данни
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Оперираща ефективност на предприятията
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 неефективност или загуба от дейността.

За периода 2008-2013г. опериращата ефективност на стопанските единици е с

отрицателни стойности, което означава, че голям брой от фирмите са регистрирали загуби.

През 2013г. с положителна оперираща ефективност са икономическите дейности

„Преработваща промишленост” и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети».

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.
-0.02 -0.05 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01

Източник: ТСБ-Търговище

Таблицата по-долу представя нетните приходи от продажби на предприятията.

Нетните приходи от продажби на нефинансовите предприятия са с най-голям размер през

2013г. (575,495 хил.лв.), а с най-малък размер към 2009г. (272,230 хил.лв.) в резултат на

тежката икономическа и финансова криза. Същевременно най-голяма загуба е реализирана

през 2010г. - 10,254 хил.лв. През 2011г. се отбелязва намаление близо 2 пъти на показателя в

сравнение с предходната година до 5,695 хил.лв., т.е. с около 45%. За 2013г. предприятията от

нефинансовия сектор в община Попово са реализирали печалба 24 476 хил.лв. и загуба 4 501

хил.лв. През 2013г. се отбелязва и повече от 2 пъти нарастване на нетните приходи от

продажби на предприятията на глава от населението в сравнение с 2010г. – съответно 20,78

хил.лв. през 2013г. спрямо 10.36 хил.лв. през 2010г. (или ръст 101%)

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

хиляди лева
Нетни приходи от продажби на

предприятията
на 1 жител

2008г. 2009г 2010г. 2011 г. 2012 г. 2013г. 2008г. 2009г 2010г. 2011г. 2012г. 2013г.

296 941 272 230
321
216 383,003 457,222 575,495 9.27 8.65 10.36 13.47 16.29 20.78

Източник: ТСБ-Търговище

Водеща икономическа дейност в община Попово е “Търговия, ремонт на

автомобили и мотоциклети” с най-голям брой стопански единици – 346 броя.

Реализираните приходи от дейността за 2013г. са 346,763 хил.лв. Ръстът на показателя

приходи от дейността в сравнение с 2010г. тук е най-осезаем и възлиза на 107.8%, като

през 2010г. броят на предприятиятията е бил 396. Броят на заетите лица е 1 190 души (22.7%
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от всички заети в местната икономика лица) или в на едно предприятие се падат средно по 3-

4 заети лица, т.е. това са предимно микро- и малки предприятия. Реализираната печалба е 4

650 хил.лв. Този значим ръст на сектор „услуги” през последните години се дължи в голяма

степен на повишената покупателна способност на местното население и значението на града

като обслужващ център в микрорегионален контекст, в рамките на област Търговище и за

съседни общини от области Разград и Велико Търново.

Следващата по значимост икономическа дейност в община Попово е

“Преработваща промишленост” – 63 стопански единици са произвели продукция в размер

на 102,220 хил.лв. за 2013г., а приходите от дейността са 88 580 хил.лв. В сравнение с 2010г.

се отбелязва ръст на приходите от дейността с 51.9%. Печалбата в отрасъла е 5 359 хил.лв., а

загубата е 2 042 хил.лв., т.е. финансовият резултат в този отрасъл е положителен. Размерът на

ДМА (дълготрайни материални активи) е равен на 52 146 хил.лв. или 36% от активите на

цялата икономика в общината. Най-голям е броят на заетите лица в този отрасъл – 2 277 души

(43%). В сравнение с 2010г. произведената продукция в този отрасъл бележи увеличение със

24% (82,228 хил.лв. през 2010г.), независимо че броят на предприятията намалява от 85

бр.през 2010г. на 63 бр. през 2013г., което е показател за повишаване ефективността на

производството през периода 2011-2013г.

Град Попово е традиционно формирал се търговски център за заобикалящия го

селскостопански хинтерланд. Следователно значителният ръст в производството на селско

стопанска продукция в общината и съседните общини е основен фактор за растежа на

местната икономика през последните години. Позитивна тенденция е и сравнително

стабилното развитие на традиционните отрасли за местната икономика на преработващата

промишленост, а именно хранително-вкусова и шивашка промишленост.

Важно място в общинската икономика заема икономическа дейност “Селско, ловно

и горско стопанство”, където 100 стопански единици са произвели продукция 67 482 хил.лв.

Тази икономическа дейност е също от определящо значение поради големия брой наети лица

– 950 лица. Печалбата е 10 608 хил.лв., а загубата – 1 454 хил.лв. или финансовият резултат е

положителен. В сравнение с 2010г. общата продукцията бележи ръст с 26.0%. Независимо

от това е необходимо повишаване на ефективността, като това е възможно с увеличаване

размера на инвестициите, разнообразяване на икономическата активност в селата.

Останалите значими отрасли за общината са икономическа дейност “Строителство”
и икономическа дейност “Транспорт, складиране и пощи”.
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Основни икономически показатели
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За 2013г. най-голям е делът на заетите лица в икономическа дейност “Преработваща

промишленост” – 43.4%, следват: “Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” –
22.7% и “Селско, горско и рибно стопанство” – 18.1%.

Инвестиции
За периода 2010-2013г. общите разходи за придобиване на дълготрайни материални

активи (ДМА) в община Попово бележат постепенно увеличение и през 2011г. те са 48 248

хил.лв. Същевременно има намаление на разходите за ДМА през 2012г. (34 189 хил.лв.) и

увеличение с 6,7% през последната отчетна година 2013г. – 36 484 хил.лв. Намалението през

2012г. се дължи основно на намалението на разходите за Сгради, строителни съоражения и

конструкции с 56% - от 28 510 хил.лв. през 2011г. на 12 574 хил.лв. през 2012г. Забелязва се

нарастване на тези инвестиции през 2013г. – 13 610 хил.лв., както и на инвестициите за

машини и производствено оборудване – 13 750 хил.лв.

За 2013г. най-голям е делът на разходите за машини, производствено оборудване –

37.7%, близки по стойност са разходите за сгради, строителни съоръжения и конструкции –

37.3%, следват разходите за земя – 11.4%, за транспортни средства – 10.1% и други разходи,

вкл. геоложки и хидроложки проучвания -3.5%.

Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи по
състав за община Попово
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2010 2011 2012 2013
Общо 36306 48,248 34,189 36,484
Земя 1575 3,234 3,852 4,176
Сгради, строителни
съоръжения и
конструкции 17875 28,510 12,574 13,610
Машини,

производствено
оборудване 11905 12,153 11,391 13,750
Транспортни средства 2490 3,037 3,752 3,670
Други разходи
(включително
геоложки и
хидроложки
проучвания) 2461 1,314 2,620 1,278
Източник: ТСБ-Търговище

Структура на разходите за ДМА

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

2010г.

2011г.

2012г.

2013г.

Дълготрайни материални активи (хил.лв.)

Земя
Сгради, строителни съоръжения и конструкции
Машини, производствено оборудване
Транспортни средства
Други разходи (включително геоложки и хидроложки проучвания)

По икономически дейности през 2013г. най-голям е размерът на разходите за
ДМА в „Селско, горски и рибно стопанство” – 62 788 хил.лв. или 43,2% от общите

разходи за ДМА, следва „Преработваща промишленост” – 52 146 хил.лв. или 35,9% от от

общите разходи за ДМА на всички икономически дейности.

По отраслови сектори през 2013г. най-големи са разходите за придобиване на ДМА в

сектор „Селско, горско и рибно стопанство” – 14 546 хил.лв., следват „Добивна,



15

преработваща и друга промишленост; доставяне на води; канализационни услуги, управление

на отпадъци и възстановяване” – 9 977 хил.лв. и „Търговия; ремонт на автомобили и

мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство” – 2 055

хил.лв.

Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи по отраслови сектори, хил.лв.
Отраслови сектори 2013г.

Общо 36,484
Селско, горско и рибно стопанство 14,546
Добивна, преработваща и друга промишленост; доставяне на води; канализационни
услуги, управление на отпадъци и възстановяване 9,977
Строителство ..
Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи;
хотелиерство и ресторантьорство 2,055
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти;
далекосъобщения ..

Финансови и застрахователни дейности 5
Операции с недвижими имоти 832
Професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни
дейности ..

Държавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална дейност 866
Други услуги ..

Недостатъчни по размер са чуждестранните инвестиции в общинската икономика.

Съществуват възможности за привличане на инвестиции в хранително-вкусовата

промишленост, тестилната и шивашката промишленост, в развитието на селскостопанско

машиностроене, в модерна агроиндустрия с производство и преработка на растителна и

животинска продукция.

В исторически план индустрията в Oбщината се е развивала на основата на

преработката на селскостопанските суровини, произведени в района. Днес основни
предприятия в този отрасъл са "Роса" АД, "Кристера" АД, “Тандем - В” АД ,

предприятие за подготовка на замразени плодове и зеленчуци – “Родина-Агро” АД, малки

предприятия за преработка на мляко, “Тандем-Попово” ООД (специализирано в отглеждане

на висококачествени хибридни породи свине и преработка на свинско месо), мелници с

регионално значение и др.

Другите структуроопределящи предприятия от отраслите машиностроене,

химическа и шивашка промишленост са изградени въз основа на наличната работна сила и

стремежа тя да се задържи на място в периода на силна миграция към големите градски

центрове. Допълнителен фактор за това е и удобната транспортна връзка на Попово с най-

крупните икономически центрове на България и близостта на граничните пунктове в тази
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част на страната. Основни предприятия в общината са „Чугунена арматура - България"

АД, специализирано в производството на промишлена арматура за химическата и

хранително-вкусовата промишленост, енергетиката и хидромелиоративни съоръжения и

"Родина - Холдинг” АД, произвеждащ дамска и мъжка конфекция.

Други предприятия, оформящи индустриалния профил на община Попово, са:

“Агротехремонт 61” ООД, специализирано в производството и ремонта на селскостопанска

техника; “Стоманени профили” АД за производството на електрозаварени тръби и профили;

“Спорт” АД за производство на спортни облекла; “Фрештекс“ ЕООД за апретурна

обработка на изделия от текстилната промишленост; завод за пластмасови изделия,

сепаратори и дърволит “Полисеп” АД; “Електроапаратура” ЕООД – с.Ковачевец и др.
На територията на Общината развиват дейност и други малки цехове или

предприятия, основно в шивашката промишленост, строителството, услугите и др.

В град Попово има обособени 2 производствени зони (източна и южна):
Източната промишлена зона е най-голямата като територия. Откриването на

поповската ж.п. гара през 1899 г. предопределя постепенното формиране на производствената

зона в непосредствена близост до железопътната линия на изток. Сега тя обхваща терените на

промишлените предприятия:   „Чугунена арматура - България" АД, “Стоманени профили “

АД; “Агротехремонт 61” ООД, “Електроапаратурен завод”, “Родина – Холдинг” АД, “Спорт”

АД- производство на спортни облекла, “Полес продукт” ЕООД – дървообработване,

производство на алуминиева и PVC дограма.; “Кристера" АД –най големия публичен склад за

зърно в областта; “Винзавод – Попово” АД - вина; “Хлебопроизводство и сладкарство” ЕООД

– обслужва с хлебни и сладкарски изделия града и селищата от общината; “Млечна

промишленост” – предприятия да преработка на мляко и др.

Южна промишлена зона ( по-нова и значително по-малка):
Тук са ситуирани: химическа промишленост - “Полисеп” АД - завод за пластмасови

изделия, сепаратори и дърволит; “Фрештекс“ ЕООД за апретурна обработка на изделия от

текстилната промишленост (пране и багрене на готови облекла); Сгради на горското

стопанство.

Устройствените аспекти в развитието на икономиката на гр. Попово са свързани с

рехабилитацията и реконструкцията на съществуващите производствени територии, с

предвиждане на терени за нови съвременни технологични производства.

С Общия устройствен план на град Попово се предвижда изграждането на нови терени

за икономически активности и в трите основни локализации на системата „Труд”-

Северозападната, Южната и Източната производствени зони. По този начин ще се осигурят

необходимите устройствени предпоставки за реализиране на заложената динамика, като
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повлияят върху интереса на инвеститорите съгласно съвременните изисквания. Така ще бъде

осигурен необходимия резерв от терени, който от една страна ще задоволи изискванията на

инвеститорите за бързо усвояване на територии на „зелено”, и от друга страна ще осигури

възможности за рехабилитация и реконструкция на съществуващите производствени зони.

Основни изводи:

 Съществува добра осигуреност с квалифицирани кадри в областта на селското

стопанство, хранително-вкусовата и шивашката промишленост, дължаща се на

дългогодишни традиции в тези отрасли в общината, както и на наличието на

професионално училище в общината.

 Силно изразена е доминацията на икономическа дейност Търговия, ремонт на

автомобили и мотоциклети в общинската икономика. Тя надхвърля 50% от всички

приходи на предприятията в общината. Това дава известни основания за притеснение

по отношения на цялостния икономически комплекс на общината, който се казва силно

зависим от търговията;

 Значителен е делът на селското и горско стопанство. Този сектор оказва силно

влияние върху цялостното икономическо развитие на общината като суровинен

източник;

 Притеснителен е слабият ръст в приходите от последните години в сектор

Преработваща промишленост, което не дава основание за оптимистични прогнози.

 Проблем за общинската икономика е ниската инвестиционна активност.

 За привличане на вниманието на потенциални инвеститори не само от

общината, но и извън нея, е необходимо да се предвидят повече преференции за бизнеса и

дейности като:

 Анализ на нуждите, проблемите и възможностите, и разработване на

специална общинска програма за насърчаване и подкрепа развитието на МСП;

 Намаляване на административните процедури и ускорено преминаване при

регистриране, строителство и стартиране на дейността;

 Подкрепа за създаването на партньорства с бизнеса в страната и чужбина;

 Осигуряване на достъп до информация относно програми и мерки за

насърчаване на предприемачеството, източници на финансиране за малки и

средни предприятия чрез поддържане на електронна страница в Интернет.

 Оказване на съдействие за изграждане на необходимата инфраструктура;

 Определяне на нови терени за инвестиции на «зелено» за организиране и

насочване на бизнес дейностите;
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 Все още не се прилага системата за публично-частното партньорство като

ефективен механизъм за стимулиране на частните инвеститорски намерения в

общината. Развитието на партньорството между публичната власт и бизнеса

за целенасочено и ефективно насочване на инвестиции може да се реализира чрез

следните дейности:

 Създаване и развитие на сдружения с бизнеса за съвместно участие в проекти

за икономическо развитие;

 Съвместно със социално-икономическите партньори разработване на

конкретни целеви модели за ПЧП;

 Създаване, периодично актуализиране и разпространение чрез интернет

страницата на общината на база данни за бизнеса;

 Обмяна на опит и добри практики с други държави – членки на ЕС, относно

прилагане на ПЧП;

 Провеждане на информационни кампании, обществени анализи, публикации,

анкети, проучвания, семинари за стимулиране гражданската подкрепа и

отговорност за предложените инвестиции;

 Приоритетно решение трябва да получат и проблемите с оптималното

използване на значителния сграден фонд в промишлените зони на града, чрез

уплътняване терените в промишлените зони и създаване на бизнес–

територии от нов предприемачески тип за малки и средни предприятия, като

алтернатива на сегашната структура на производствените територии.

2.2. Процеси и тенденции в развитието на земеделието и горското стопанство

2.2.1. Земеделие
Община Попово е район, предлагащ възможност за производство на екологично

чиста селскостопанска продукция с наличие на плодородна земеделска земя, сравнително

добре развита базисна инфраструктура - напоителна, пътна и електроснабдителна

мрежи. Естествените ресурси са предпоставка за развитие на зърнопроизводство и

лозарство. В общината съществува сравнително добре развито търсене на селскостопанска

продукция. Икономически отрасъл “Селско, ловно и горско стопанство” заема важно
място в общинската икономика с произведена продукция 67 482 хил.лв. и 950 броя заети

лица. В сравнение с 2010г. общата продукцията бележи увеличение с 26.0%. Регистрираните

замеделски производители са 580 броя.

Обработваемата земя в община Попово по данни на Общинска служба по земеделие -

Попово е в размер на 379 651 дка, разпределена по землища, както следва в таблицата:
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Източник: Общинска служба по земеделие - Попово, 2015г.

Най-голям е относителният дял на обработваемата земя в землищата на селата Садина,

Паламарца и Ломци – над 20 хил.дка. На човек от населението в община Попово се пада

средно около 14 дка.

Обработваема земя по землища в Община Попово към юли 2015г.
№ Землище Обработваема земя, дка
1 ПОПОВО 21881.00
2 ПАЛАМАРЦА 23795.00
3 ГАГОВО 11626.00
4 АПРИЛОВО 6510.00
5 КОНАК 8270.00
6 ДОЛНА КАБДА 1817.00
7 МАРЧИНО 4328.00
8 БЕРКОВСКИ 4742.00
9 ДОЛЕЦ 3516.00
10 ИВАНЧА 2764.00
11 ГОРИЦА 5278.00
12 БРАКНИЦА 5260.00
13 МАНАСТИРЦА 1954.00
14 ВОДИЦА 18670.00
15 ОСИКОВО 10500.00
16 ЦАР АСЕН 16169.00
17 ЗАРАЕВО 16970.00
18 КОЗИЦА 4854.00
19 КАРДАМ 19074.00
20 КОВАЧЕВЕЦ 17138.00
21 ЛОМЦИ 22064.00
22 ПОМОЩИЦА 7368.00
23 ДРИНОВО 12722.00
24 ЕЛЕНОВО 10351.00
25 ТРЪСТИКА 11463.00
26 МЕДОВИНА 16242.00
27 ПОСАБИНА 10086.00
28 САДИНА 26840.00
29 ЗАХАРИ СТОЯНОВО 6512.00
30 СВЕТЛЕН 17053.00
31 ЗВЕЗДА 5817.00
32 ГЛОГИНКА 8823.00
33 ЗАВЕТНО 2467.00
34 СЛАВЯНОВО 12277.00
35 БАБА ТОНКА 4450.00

Общо за община Попово 379 651.00
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В община Попово има най-много изградени поливни площи от територията на област

Търговище - около 70% от поливните площи на областта се намират на територията на

община Попово.

Приоритетно място в растениевъдството в община Попово заемат зърнените,

техническите и фуражните култури, следвани от трайните насаждения и зеленчуците.

Природните условия предоставят благоприятна възможност за развитие на

растениевъдството. Основните зърнени култури застъпени в общината са пшеница с най-

голям дял по площ – 135 хил.дка. Най-голям е средният добив за 2014г. на царевица – 640

кг/дка, следван от пшеница – 460 кг/дка и ечемик – 450 кг/дка. Тютюнопроизводството е

слабо застъпено, като сортът Вирджиния заема площ 485 дка, а средният добив за 2014г. е

180 кг/дка.
Площи заети с пролетни култури

Вид Площ
дка

Среден добив 2014
кг/дка

Царевица 50800 640
Слънчоглед 92455 226
Царевица за силаж 7057 274
Тютюн – сорт Вирджиния 485 180
Общо пролетни култури 150797
Източник: Общинска служба по земеделие - Попово, юли 2015г.

Площи заети се есенни култури

Вид Площ
дка

Среден добив 2011
кг/дка

Пшеница 135310 460
Ечемик 16200 450
Рапица 20030 383
Общо есенни култури 209 980
Източник: Общинска служба по земеделие - Попово, юли 2015г.

В сравнение с данните от Общински план за развитие (2007-2013г.) се наблюдава
повече от два пъти увеличение на площите със слънчоглед - от 43 хил. дка през 2004г. на

92 хил. дка през 2014г., както и увеличение на площите с пшеница от 111 485 дка на 135 хил.

дка. Намалели са площите с ечемик - от 42 938 дка през 2004г. на 16 200 дка през 2014г.

Трайните насаждения са обособени в по-големи масиви и заемат площ 3 669 дка.

Най-голям дял в трайните насаждения, повече от половината площ, се падат на малиновите

насаждения – 2100 дка (57,2%), следвани от ягодовите – 680 дка (18,5%), вишните – 300 дка

(8.2%), сливите – 280 (7.6%) дка и ябълките – 150 дка (4.1%). Около 40% от зеленчуците в

област Търговище се произвеждат на територията на община Попово.



21

Вид Площ
дка

Среден добив 2014
кг/дка

Ябълки 150 540
Праскови 45 581
Сливи 280 467
Череши 78 100
Кайсии 36 450
Вишни 300 260
Ягоди 680 750
Малини 2100 1168
Общо трайни насаждения 3669

Източник: Общинска служба по земеделие - Попово, юли 2015г.

В сравнение с данните от Общински план за развитие 2007-2013г. се забелязва голямо

увеличение на малиновите насаждения от 87 дка през 2004г. на 2100 дка през 2014г.

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) е добър фуражен резерв и място за

производство на екологично чиста продукция. Най-висок е относителният дял на

птицевъдството, свиневъдството, говедовъдството и овцевъдството.

Вид Брой
Говеда 5 230
Биволи 14
Овце 5 270

Площи с трайни насаждения в община Попово
за 2014г., дка

150, 4.1%

280, 7.6%

78, 2.1%

680, 18.5%

2100, 57.2%

300, 8.2% 45, 1.2%36, 1.0%

Ябълки Праскови Сливи Череши Ягоди
Малини Вишни Кайсии



22

Кози 3 200
Свине 12 795
Птици 205 350
Калифорнийски червей 2 ферми
Пчелни семейства 15 000

Източник: Общинска служба по земеделие - Попово, юли 2015г.

На територията на общината в с. Дриново функционира една от най-модерните в

страната кланична база, а близостта до големите месопреработвателни комбинати в Разград и

Търговище е допълнителен стимул за развитието на този сектор. Изградени са 2 ферми за

отглеждане на калифорнийски червей.

Основните насоки на животновъдството в общината са запазване и възстановяване

репродуктивността на животните, като се съхраняват ценните генетични качества.

Тенденцията е увеличаване на броя на свинете, овцете и говедата.

Голямо е увеличението и при птиците. Наблюдава се повишен интерес към

отглеждането на нетрадиционни за страната птици. В село Паламарца вече има създадена

ферма за отглеждане на щрауси.

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.

Секторът свиневъдство е представено главно в частния сектор и фирма «Братя

Томови», гр. Попово. Основно отглежданите породи са “Ландрас”, “Голяма бяла” и

“Дунавска бяла”. На територията на общината функционират две основни кланични

предприятия - “Тандем-В” и “Братя Томови”.

2.2.2. Горско и ловно стопанство
2.2.2.1. Горско стопанство
Общата площ на горските територии, стопанисвани от ТП Държавно ловно

стопанство „Черни Лом” гр. Попово е 29 090,4 ха., разпределена по общини и вид

собственост както следва:

Община
Собственост на горските територии

държавни частни общински юридич.
лица

ОБЩО

Попово 17 050,9 904,5 2 894,0 219,9 21 069,3
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Опака 3 947,9 189,4 1 068,4 13,9 5 219,6

Търговищечаст 2 533,4 29,1 229,5 9,5 2 801,5

Общо 23 532,2 1 123,0 4 191,9 243,3 29 090,4

% 80,9 3,9 14,4 0,8 100,0

По вид на земите общата площ се разпределя както следва:

- обща залесена площ - 28 169,9 ха

- обща незалесена дървопроизводителна площ - 381,1 ха

- обща недървопроизводителна площ - 539,4 ха

В това число Зони по Директива Натура 2000:

- Защитена зона - хабитати „Островче” BG0000173 - 2 245,7 ха

- Защитена зона - птици и хабитати „Ломовете” BG0000608 - 314,5 ха
- Защитена зона - хабитати „Голямата река” BG0000432 - 1 671,7 ха

По видове гори територията се разпределя така:

- иглолистни гори - 1 675.5 ха

- широколистни високостъблени - 4 209.8 ха

- издънкови за превръщане в семенни - 17 058.2 ха

- нискостъблени - 6 146.9 ха

Разпределението на залесената площ по преобладаващи дървесни видове е:

- черен бор - 4,7 %

- бял бор - 0,1 %

- цер - 31,6 %

- акация - 12,8 %

- габър - 11,4 %

- келяв габър - 6,1 %

- зимен дъб - 6,0 %

- благун - 5,7 %

- едролистна липа - 5,5 %

- сребролистна липа - 2,8 %

- клен - 2,6 %

- мъждрян - 2,3 %

- други широколистни - 8,4 %
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Основните насоки за развитието на държавните горски територии се определят от

горскостопанския план (лесоустройствения проект) на стопанството. Той дава насоки за по-

нататъшното стопанисване на всяко отделно насаждение  и общо за ловното стопанство с

оглед да се постигне максимален качествен и количествен ефект от стопанската дейност,

както от гледна точка на дървопроизводството, а така също и увеличаване на биологическата

устойчивост на насажденията и използване на всички останали полезни функции на гората.

2.2.2.2. Ловно стопанство
Основните насоки за развитие на ловностопанските мероприятия се определят от

горскостопанския план – ловностопанско устройство. Той дава основни насоки за по-

нататъшното стопанисване на главния и съпътстващите видове дивеч, съобразени със

задачите и икономическите изисквания на съвременното ловно стопанство, условията за

провеждане на организиран ловен туризъм, устойчиво управление на съществуващите горски

ресурси по такъв начин и в такава степен, че като поддържат тяхното биоразнообразие,

производителност, капацитет за възобновяване, жизненост на техния потенциал, да

изпълняват сега и в бъдеще съответните екологични, икономически и социални функции на

местно и национално ниво, като това не причинява вреда на биоценозите, образуващи

съответните хабитати.

Природните дадености на района създават благоприятна обстановка за развитието на

дивечовия състав на територията на стопанството е разнообразен. По важни представители на

фауната, които обитават естествено територията на стопанството и аклиматизираните нови

видове дивеч, имащи пряко или косвено значение за ловностопанската дейност са:

Клас Бозайници

- благороден елен – най- ценния вид, чиито трофейни заложби са известни сред ловците

в цял свят, елен лопатар, сърна, муфлон, дива свиня, полски заек, дива котка, вълк,

чакал, лисица, златка, белка, черен пор, пъстър пор, язовец, видра, невестулка,

катерица, лалугер и др.

Клас Птици

- яребица, фазан, пъдпъдък, зеленоглава патица, горски бекас, средна бекасина, гривяк,

гургулица, гугутка, сврака, сива врана, гарван, сойка, сокерица, орел змияр, голям

ястреб, късопръст ястреб, обикновен мишелов, сокол скитник, керкенез, бухал, горска

улулица, горска ушата сова, пернатонога кукумявка и др.

Клас Влечуги
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- широкобедрена костенурка, шипоопашата костенурка, степен гущер, зелен гущер,

безкрак гущер, обикновена водна змия, сива водна змия, смок мишкар, пъстър смог,

синорник, пепелянка, усойница  и др.

В района на ТП ДЛС „Черни Лом” има 41 ловни дружинки, чиито ловностопански

райони обхващат площ от 103 791 ха горски и земеделски територии. На територията на

стопанството има обособени 4 ловностопански района и 4 оградени площи, разположени

върху 4 232 ха. ТП ДЛС „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 стопанството 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 развитие на ловен туризъм на международно ниво.

Основни изводи:

 Основните проблеми, пред които е изправено селското стопанство в общината

са разпокъсана собственост, недостатъчни инвестиции в нови технологии,

недостатъчно интегриране с хранително-вкусовата промишленост.

 Съществуват възможности за развитие на биологично земеделие и

диверсификация на съществуващите култури, внедряване на нови породи в

животновъдството.

 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.

 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.

2.3. Туризъм

В община Попово са налице предпоставки за развитие на културен, еко, селски и ловен

туризъм:
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 Природни дадености и богато културно-исторически наследство – наличие на значими

недвижими и културни ценности

 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 5 хотела (категория до 3 звезди), както и 2 ловни дома

собственост на ТП Държавно ловно стопанство „Черни Лом” гр. Попово, почивна

база „Каваците” и архитектурно-етнографският капански комплес „Садина” са съшо с

възможности за настаняване.

 Предлагането на допълнителни услуги е на сравнително добро ниво. Заведенията за

настаняване предоставят средно 4,5 допълнителни услуги – спорт, фитнес, спа,

козметични услуги, печатна информация за забележителностите в града и района и др.

 През юни 2014г. приключи изпълнението на договор за безвъзмездна финансова

помощ по ОП „Регионално развитие” за изпълнение на проект „Обособяване на

късноантичната крепост „Ковачевско кале” като атрактивен туристически комплекс”

на обща стойност 3,937,872 лева, от които 15% е собственият финансов принос на

Община Попово. С реализацията на този проект бе създаден и развит комплексен

интегриран и конкурентноспособен продукт на културния туризъм и цялостен

маркетинг. Очаква се повишената атрактивност на Крепостта „Ковачевско кале” да

създаде реални условия за повишаване на неговата популярност, за привличане на

повече посетители и туристи в района на Попово през следващите години. Крепостта е

ситуирана също на пътя на няколко туристически потоци – първостепенни, които

задължително минават през Ковачевско кале, и второстепенни, които могат да минават

през Ковачевско кале.

Първостепенни туристически потоци: от Велико Търново до Абритус, Сборяново,

Дуросторум и обратно; от Улпия Ескус (Плевен) до Абритус, Сборяново,

Дуросторум и обратно; от Плевен до Варна и обратно; от Варна до Свищов и

обратно; от Попово до Русе.

Второстепенни туристически потоци: от Велико Търново за Плиска и Преслав; от

Велико Търново за Русенски Лом

На настоящия етап търсенето на туристически услуги в общината не е достатъчно,

неблагооприятно въздействие оказа и икономическата криза в периода 2009-2011г., но

благоприятното географско положение на община Попово и близостта до Черноморските
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курорти може да се превърне във фактор за развитие на съпътстващ туризъм, да стимулира

търсенето на туристически услуги. В голямото си болшинство туристите и посетителите на

Община Попово са български граждани. Сред чуждестранните гости преобладават

гражданите на Русия, Турция, Сърбия, Испания, Франция и Германия.

Въпреки потенциала за развитие на културен, еко, ловен и селски туризъм и

реализираните 3 проекта в периода 2005-2007г. по Програма ФАР, община Попово все още

няма продаваеми цялостни туристически продукти.

В Община Попово е налице натрупан опит и от успешно реализирани инвестиционни

проекти в сферата на туризма:

 BG0202.02/ESC/G/DBET-026 “Развитие и промоция на иновативен и

конкурентоспособен екотуристически продукт “На границата между Предбалкана и

Дунавската равнина – равнините на приключенията” на стойност 372 234 лв..

 BG 004.937.11.03.01-21 “Интегрирано развитие на регионален иновационен

туристически продукт на наследството “Да изживеем многообразието на

етничността в Лудогорието” на стойност 520 564 лв.
В резултат на горепосочените успешно изпълнени проекти по ФАР бяха създадени

допълнителни услуги и туристически атракции свързани с уникалната капанска култура в

с. Садина, тематични маршрути – характерна за района кухня, вино, танци и песни, еко-

пътека „Голямата река” от с. Иванча до хижата в с. Долец, създадена и развита в

туристически продукт в резултат на успешно реализирания проект по Програма ФАР BG

0202.02.ESC.G.DBET-026 “Създаване и промоция на иновационен и маркетингов

екотуристически продукт “На границата между Предбалкана и Дунавската равнина –

равнините на приключенията”. Екопътека „Голямата река” е ситуирана на 20 км южно от

Попово по поречието на красивата и живописна долина край Буюк дере (Голямата река) и е с

дължина 13,5 км. Това е едно от най-прекрасните места за ценителите на красотата и

почитателите на природата, разположено на естествената граница между Балкана и

Дунавската равнина. Девственото място предлага духовна наслада от добре изразената

композиция между вода, скали и растителност. Тук през пролетта, лятото и есента се събират

стотици туристи от не само от област Търговище, а и от горнооряховския и великотърновския

регион.
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Брой легла, реализирани нощувки, пренощували лица, приходи от туризъм

Област / Община Брой легла
- (бр.)

Приходи от
нощувки -
(хил. лв.)

Реализирани
нощувки -

(бр.)
Пренощували

лица - (бр.)
Заетост на
легловата
база - (%)

2010 г.
Обл. Търговище 742 868974 32545 18138 13.0
Общ. Попово 119 120154 5422 2272 14.2

2011 г.
Обл. Търговище 869 974618 39038 19758 13.4
Общ. Попово 119 148707 7467 2250 20.3

2012 г.
Обл. Търговище 897 1291055 37247 22065 11.7
Общ. Попово 91 73646 3438 1513 10.3

2013 г.
Обл. Търговище 878 1629620 49351 23802 15.5
Общ. Попово 112 69262 3776 1594 9.8

2014 г.
Обл. Търговище 871 2062432 65847 28025 20.8
Общ. Попово 105 124936 5999 2274 16.3

Източник: НСИ

За периода 2010-2014г. се забелязва колебание в реализираните нощувки – увеличение
през 2011г. в сравнение с 2010г., намаление през 2012г. и 2013 година в сравнение и ръст
повече от 2 пъти през 2014г. - 58.9% на нощувките в сравнение с 2013г., но в сравнение с
2011г. реализираните нощувки са все още по-малко с 19.7% (1468 бр.), но все се доближава
нивото от 2013г.  Броят на пренощувалите лица през 2014г. е най-голям за изследвания
период - 2274. За сравнение през 2010г. той е 2272, намалява през 2012г. – 1513 и 2013г. –
1594бр. Приходите от нощувки през 2014г. са 124 936 лв., което е с 4% повече от
реализираните приходи през 2010г. и 80,4% повече от реализираните приходи през 2013г.
Като цяло легловата база намалява от 119 легла през 2010г. на 105 легла през 2014г. Заетостта
й обаче се увеличава от 14.2% през 2010г. на 16.3% през 2014г.

В рамките на област Търговище през 2014г. туризмът в Попово по приходи от
продажби заема дял 6.1% от приходите от продажби за областта, а реализираните нощувки са
9.1% от тези за областта. Делът на легловата база на община Попово е 12.1% от легловата
база за областта.

По тези показатели Попово не може да се съпоставя с големите и силно развити
туристически дестинации в Североизточен район. Независимо от това, налице е положителна
тенденция през последната година 2014г., което се дължи до голяма степен на
функциониращият нов комплексен туристически продукт създаден по ОП „Регионално
развитие” 2007-2013г., а именно архитектурният комплекс и туристически продукт
Ковачевско кале.
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През 2014г. Попово разполага с един музей и 33 читалища.
Все още недостатъчно развита е маркетинговата, рекламната и информационната

дейност. Изграденият през 2005/2006г. посетителски интерпретативен център (ТИЦ) в
гр.Попово практически не функционира. Рекламните и информационни материали са
недостатъчни. Информационното осигуряване на местната туристическа политика е
незадоволително (пазарни проучвания, наблюдения на туристическото търсене и др.).
Изброените проблеми са пряк резултат от практическата липса на институционалната
структура, необходима за управлението на туризма на местно ниво.

Основни изводи

 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).

 В настоящия момент се отчита все още малък брой на гостите-туристите в

общината, ниска е заетостта на базата за настаняване и приходите от

реализирани нощувки.

 Налице е положителна тенденция през последната 2014г. и нарастнал интерес

от страна на посетители и туристи благодарение на създадения нов комплексен

туристически продукт „Ковачевско кале” по ОП „Регионално развитие” 2007-

2013г.

 Необходима е институционалната структура, необходима за управлението на

туризма на местно ниво

3. Развитие на социалната сфера и човешките ресурси

3.1. Демографско развитие и човешки ресурси
Развитието на населението в демографски аспект е повлияно от икономическата и

социална ситуация. Демографската структура на населението е подчинена на установилите се

през последните години общи тенденции за страната - намаляване на броя на населението,

застаряване на населението, ниска раждаемост, намаляване броя на сключените бракове,

отрицателен естествен прираст и засилени миграционни процеси.

Демографските процеси в община Попово, както и в област Търговище, а също така в

Североизточен район и като цяло в страната продължават да бъдат с неблагоприятни

тенденции. В резултат на проведеното Преброяване на населението и жилищния фонд през
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2011г. населението в Република България наброява 7 364 570 души, населението в

област Търговище наброява 120 818 души, а населението на община Попово – съответно
28 775 души, от които 13 965 мъже и 14 810 жени. Разпределение по местоживеене -

преобладава населението, живеещо в град Попово - 15 648 души или 54,4%, останалото

население – 13 127 (45,6%) живее в селата на общината. За сравнение съотношението град –

село за област Търговище е 54% : 46%, а за България съответно 72,5% : 27,5%.

Структура на населението на община Попово към 01.02.2011г. по местоживеене

Източник: НСИ

Следователно, община Попово не прави изключение от очерталата се тенденция за

страната и за област Търговище - увеличаване на относителния дял на градското

население и намаляване на населението в селата.
Ако направим сравнение със ситуацията град-село според Общинския план за

развитие 2007-2013г., към 31.12.2003г. съотношението е било в полза на населението в
селата 50,7% спрямо 49,3% в града, следователно понастоящем не може категорично

общината да бъде окачествена като община със селски профил предвид увеличение на
относителния дял на градското население.

Налице е и тенденция на намаление на гъстотата на населението – за 2010г. то е

37.2 души/кв.км., докато през 2007г. е отчетена гъстота - 39.1 души/кв.км., а към 31.12.2003г.

тя е била съответно 41.6 човека/м2. Намалението на гъстотата се дължи най-вече поради

влошената демографска структура, отрицателен естествен прираст и миграция извън

общината.

Факторите, които оказват влияние върху броя на населението са естественото

движение (раждания и умирания) и външната и вътрешна миграция. В периода между двете

Структура на населението на община Попово по
местоживеене, 2011г.

Село Град
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преброявания 2001 - 2011г. населението в община Попово е намаляло с 7 433 души, т.е. с –

20.5%, като в община Попово се наблюдава най-голямо намаление на населението в

сравнение с останалите 4 общини в рамките на област Търговище и при намаление на

населението като цяло за областта -12,3% , при прираст за страната -7,1%.

Населението в община Попово се разпределя в 35 населени места – град Попово и 34

села. От селата в 14 с големина до 200 души живеят общо 1227 души, в 9 - с големина от 201

до 500 души – 2864 души, в групата от 501 - 1000 души или в 10 села, живеят 7504 души и  в

едно село – с.Кардам живеят на 1000 - 1532 души, като то е и най-голямото село в област

Търговище. Над Между 900 и 1000 души живеят в 3 села - Зараево (921), Светлен (933) и

Садина (994). В 3 от населените места на общината живеят под 50 души – това са селата

Бракница (44), Манастирица (33) и Иванча (24). Средният размер на селата в общината е 386

души средно в едно село. Съгласно Общинския план за развитие (2007-2013г.) средният

размер на селата в общината към 31.12.2003г. е 517 души средно в едно село. Следователно

имаме намаление със 17,5% към 01.02.2011г. в сравнение с периода към 31.12.2003г., т.е.

приблизително за период от около 7 години.

• Полова и възрастова структура на населението
Към 01.02.2011г. мъжете в община Попово наброяват 13 965 души, а жените 14 810

души, или жените са 51,5% от населението на общината.
В периода между двете преброявания настъпват изменения и във възрастовата

структура на населението. Налице е продължаващ процес на демографско остаряване, който
се изразява в намаляване на абсолютния и относителния дял на населението под 15 години и
увеличаване на дела на населението на 65 и повече години.
По възрастови групи населението в общината се разпределя както следва:

0 - 14 год. - 3 688 души или 12,8%
15 - 64 год. - 18 751 души или 65,2%
над 65 год. - 6 336 души или 22,0%
Тенденцията на остаряване на населението довежда до промени в неговата основна

възрастова структура - разпределение на населението в под, във и над трудоспособна възраст.
Влияние върху обхвата на населението във и над трудоспособна възраст оказват както
остаряването на населението, така и законодателните промени в определянето на
възрастовите граници за пенсиониране. Община Попово е на първо място сред общините в
област Търговище по относителен дял на над трудоспособното население - 28,0% , като
за област Търговище относителният дял е 23,8%.
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Население под, във и над трудоспособна възраст1 в община Попово към 01.02.2011г.

Област /
Община Общо

Под
трудоспо-

собна
възраст

В
трудоспо-

собна
възраст

Над
трудоспо-

собна
възраст

2010 г
Обл. Търговище 127832 20436 78652 28744
Общ. Попово 30991 4469 18320 8202

2011 г
Обл. Търговище 119,865 18,345 72,540 28,980
Общ. Попово 28,441 3,952 16,469 8,020

2012 г
Обл. Търговище 118786 18321 72040 28,425
Общ. Попово 28065 3906 16349 7810

2013 г
Обл. Търговище 117719 18282 71430 28007
Общ. Попово 27688 3935 16094 7659

2014 г
Обл. Търговище 116 420 18 220 69 955 28 245
Общ. Попово 27 225 3 863 15 719 7 643

1 Под трудоспособна възраст - до 15 навършени години; в трудоспособна възраст - жени от 16 до 59 и мъже от
16 до 62 навършени години, над трудоспособна възраст - жени на 60 и повече навършени години и мъже на 63 и
повече навършени години.

3960, 14%

16750, 58%

8065, 28%

Население под трудоспособна възраст
Население в трудоспособна възраст
Население над трудоспособна възраст
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Население под, във и над трудоспособна възраст в община Попово за периода 2010-
2014г.

4,469 18,320 8,202

3,952 16,469 8,020

3,906 16,349 7,810

3,935 16,094 7,659

3,863 15,719 7,643

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

2010г.

2011г.

2012г.

2013г.

2014г.

Под трудоспособна възраст В трудоспособна възраст
Над трудоспособна възраст

Делът на населението в трудоспособна възраст намалява, като същевременно се
увеличава дела на населението в надтрудоспобна възраст. Намалява и дела на

населението в подтрудоспособна възраст. Населението в трудоспособна възраст през 2014 г. е

15 719 души, а през 2010г. 18 320 души. Намалението е с 2 601 души или с около 14.2%.

Коефициентът на възрастова зависимост постепенно се увеличава и през 2013г.
той е 57, т.е. на 100 лица във възрастова група 15-64 навършени години се падат близо 57

лица под 15г. и на 65 и повече години. Общината е с по-неблагоприятно съотношение в

сравнение с останалите общини в рамките на област Търговище.

Община

Коефициент на възрастова
зависимост e отношение на
населението на възраст под
15 и на 65 и повече години

към населението на възраст
от 15 до 64 години

%
2010 г 2011 г 2012 г 2013 г

TGV02 Антоново 55 52 51 51
TGV22 Омуртаг 47 49 50 51
TGV23 Опака 49 47 47 49
TGV24 Попово 52 55 56 57
TGV35 Търговище 46 48 49 50
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Самоопределение по етническа принадлежност на населението
Българската етническа група в общината обхваща 18 531 души или 74,6% от лицата,

доброволно декларирали етническото си самоопределение. Турската етническа група е

втората по численост, като към 01.02.2011г. 4 556 лица са се определили като етнически

турци, което съставлява 18,3%. Ромският етнос е третият по численост, като към 01.02.2011г.

наброява 959 души, според самоопределянето на лицата, с относителен дял – 3,9%.

Община Попово като цяло има дял на малцинствата 25.4%, който е по-висок от дела на

малцинствата за страната (15.2%), но по-нисък от същия за област Търговище (45.4%).

В сравнение с преброяването през 2001г. имаме увеличение на относителния дял на

българската етническа група с 3,3%, намаление на лицата определили се като етнически

турци с 3,5% и на ромския етнос съответно с 1,1%.

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.

Юридическо и фактическо семейно положение
Най-общата тенденция в структурата на населението по семейно положение за

изминалите 5 години се изразява в намаляване дела на женените/омъжените лица за сметка на

неженените/неомъжени лица и на лицата в съжителство без брак. Към 01.02.2011г. в

общината са преброени 12 066 души или 41,9% женени/омъжени лица, 11 136 (38,7%)

неженени/неомъжени, 3,861 овдовели (13,4%) и 1,712 разведени лица (5,9%). Делът на

лицата, които не са в брак e 49% (14 086 лица) и надвишава този на сключилите граждански

брак - 41,2% (11861 лица).

Образователна структура на населението
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Към 01.02.2011г. броят на лицата с висше образование в община Попово възлиза на 3 115
лица или 11,5%. Най-многобройна е групата на завършилите средно образование 10 986 или
40,5 %. Лицата с основно образование са 8 685 или 32.0%. Лицата с начално образование са 1
362 (9,5%) и

незавършилите начално образование – 1 362 (5.0%). За пръв път при настоящото преброяване
е включена категорията „никога не посещавали училище". Броят на тези лица е 344 души или
1,3% от населението в общината. В сравнение с преброяването през 2001г. се наблюдава
тенденция на увеличаване на броя и дела на населението с висше и средно образование при
същевременно намаляване на броя на хората с основно и по-ниско образование. За сравнение
през 2001г. делът на хората с висше образование е едва 4,0%, със средно 30.5%. Понастоящем
делът на хората с висше образование в Попово е равен на същия в област Търговище (11,5%)
и по-нисък от показателя за страната (19,6). Делът на хората с незавършено начално и никога
не посещавали училище в община Попово е 6,3%, докато в област Търговище той е по-висок
7,3% и почти съотносим с относителния дял за страната – 6%.

Коефициент на демографско развитие за периода 2005-2011г.

Неблагоприятните тенденции в равнищата на раждаемостта и смъртността довеждат

до рязко спадане на естествения прираст на населението. През периода 2010г.-2014г.

естественият прираст е отрицателен. Стойността на коефициента на естествения прираст

(разлика между ражданията и умиранията на 1000 души от средногодишния брой на

населението) е минус 11.3 при минус 6.7 за област Търговище. Забелязва се понижение на

коефициента на раждаемост – от 9.8 през 2010г. на 7.4 през 2014г. и високо ниво на

смъртност – 18.7 през 2014г., който е по-висок от коефициента на смъртност за област

Търговище – 15.8. Механичният прираст за 2014г. също е отрицателен минус 154, като най-

Община
Попово Област

Търговище България
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неблагоприятна за периода 2010-2014г. е стойността на показателя през 2010г. (-210) –

резултат от разрастналата се икономическа и финансова криза.
Коефициент на демографско развитие

(На 1000 души)

Показатели Година
2010 г 2011 г 2012 г 2013 г 2014 г

Област Търговище
Раждаемост 10.5 10.4 10.2 9.34 9.1
Смъртност 15.4 16.0 16.2 15.10 15.8
Естествен
прираст -4.9 -5.6 -6.0 -5.80 -6.7

Община Попово
Раждаемост 9.8 9.1 8 8.75 7.4
Смъртност 18.7 20.0 19.4 17.76 18.7
Естествен
прираст -8.90 -10.9 -11.4 -9.01 -11.3
Източник: ТСБ-Търговище

Механичен прираст

Година Обл.
Търговище

Общ.
Попово

2010 г -1215 -210
2011г -440 -82
2012 г -356 -54
2013 г -386 -126
2014 г -519 -154

Източник: ТСБ-Търговище

* Механичното движение на населението включва не само вътрешната миграция, а и движението
на лицата към и от страната

Основни изводи:

 Намалението на населението между двете преброявания 2001 и 2011г. се дължи

на отрицателния естествен прираст.

 Запазва се тенденцията на увеличаване на градското население и намаляване на

населението в селата.

 Задълбочават се негативните тенденции в изменението на възрастовата

структура на населението. Налице е продължаващ процес на демографско

остаряване, изразяващ се в намаляване на абсолютния брой и относителния дял

на населението под 15 години и увеличаване на дела на населението на 65 и

повече години. По показателя коефициент на възрастова зависимост Попово

показва по-неблагоприятна тенденция в сравнение с останалите общини в

област Търговище.
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 Данните за върешната миграция на населението показват, че изселените са

повече от заселените, като механичният прираст е отрицателен.

Основните мерки и действия трябва да бъдат насочени към:

 Забавяне на негативните демографски процеси чрез косвени мерки за създаване

на по-добра жизнена среда във всичките й измерения;

 Преодоляване на негативните последици от остаряването на населението чреаз

адаптиране на социалните системи към демографските промени и остаряване

на населението – пазар на труда, пенсионна система, социално подпомагане и

грижи, здравеопазване, образование, култура и др.;

 Подобряване на качествените характеристики на човешкия капитал чрез

повишаване на общото образователно, културно равнище, квалификация,

способности и умениея на населението от всички възрастови групи;

 Създаване на равни възможности и приобщаване на всички социални групи

3.2. Състояние на безработицата
Община Попово поддържа високо равнище на безработица над средното за

страната.

По данни на ДБТ – Попово за община Попово, броят безработни лица към 31.12.2010

година е 2 168, а равнището на безработица - 12.84%. От всички безработни лица  1 139 /

52.5%/ са жени, а 1 029 /47.5%/ - мъже. С висше образование са 133 лица, със средно специално

и професионално – 779 лица, основно-755, а 133 лица са без образование. Най-голям процент от

незаетите на територията на общината представляват лицата със завършено средно

образование – 36 %.

В таблицата са представени нивата на безработица 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 12.47 % 12.84 %

Регистрирани
безработни лица 2 951 2 623 1 771 1 676 2 847 2 168 1921

Равнището на безработица за община Попово бележи снижаване в периода от 2005 до

2008 г. Този показател има най – ниска стойност – 9.9% през 2008 г., в сравнение с останалите

години от разглеждания период. В периода 2009 -2010 г. се наблюдава рязко покачване на

коефициента на безработица, в резултат на икономическата и финансова криза, като през

2011г. процентът е над средния за страната (9,24%), но под средния за област Търговище -
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15.79 %.

Регистрираните безработни лица към 31.12.2011г. активно търсещи работа чрез

Бюро по труда - Попово са 1921.
Динамика на регистрираните безработни лица

Към края
на:

2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.

Януари 3798 3082 2750 2123 1654 2367 2309
Февруари  3944 3070 2693 2086 1620 2460 2222
Март 3609 2948 2504 1955 1632 2404 2162
Април 3526 2940 2324 1884 1729 2321 2070
Май 3363 2809 2143 1761 1668 2218 1950
Юни 3209 2590 1966 1641 1736 2144 1838
Юли 3171 2554 1909 1620 1749 2110 1816
Август 3086 2326 1885 1585 1775 2106 1781
Септември 2975 2294 1807 1566 1784 2041 1783
Октомври 2975 2282 1735 1542 1765 1983 1732
Ноември 2859 2524 1683 1505 1891 2023 1775
Декември 2951 2623 1771 1676 2080 2168 1921

Източник: Дирекция “Бюро по труда”-Попово

Високият ръст на разглежданата величина се дължи в основна степен на:

- състоянието на местната икономика, която не успява да преодолее разрастналата се

през последните 3 години финансова и икономическа криза;

- запазване на относително висок брой дълготрайно безработни лица – редовно

поддържаната регистрация предполага социално подпомагане от Дирекция

“Социално подпомагане” и последващо включване в програма “От социални помощи

към осигуряване на заетост”.

- ограничения брой на обявените свободни работни места;

- сезонния характер на търсене на работна сила
Възрастова структура на регистрираните към 31.12.2011 г.

/брой лица и %/
Възрастови

групи обхват отн. дял

до 19 г. 22 1.1
от 20 до 24 г. 80 4.2
от 25 до 29 г. 135 7.0
от 30 до 34 г. 191 9.9
от 35 до 39 г. 181 9.4
от 40 до 44 г. 203 10.6
от 45 до 49 г. 222 11.6
от 50 до 54 г. 293 15.3

над 55 г. 594 30.9
ОБЩО 1921 100,0

Източник: Дирекция “Бюро по труда”-Попово, 2012г.
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Качествените характеристики на предлаганата работна сила оказват негативно

влияние върху трудово-пазарната конюнктура в общината. Значителна е младежката

безработица между 19 и 29г. – общо 12.3% от регистрираните безработни лица. Значителен е

и делът на безработните над 45 годишна възраст – 57.8%. А това е възрастовата група с

определени проблеми от образователно, квалификационно, мотивационно естество по

отношение на труд.

Образователната структура на регистрираните безработни лица към 31.12.2011г. се

характеризира с най-висок относителен дял на безработните лица с начално и по-ниско

образование – 730 лица или 38%, т.е. те са една рискова група, чиято единствена
реализация засега е включване в различните национални програми за заетост. Броят на

регистрираните с висше образование е 135 и съставлява 7% от общия брой на регистрираните

безработни лица.

Образователна структура

Възрастови групи обхват
Висше образование 135
Средно образование 774
В т.ч. средно професионално 667
Основно образование 282
Начално и по-ниско образование 730
РЕГИСТРИРАНИ ОБЩО 1921

Източник: Дирекция “Бюро по труда”-Попово, 2012г.

Aнализът по местоживеене на регистрираните продължително безработни лица
показва, 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.
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Продължителност на безработицата към 31.12.2011г.

Източник: Дирекция “Бюро по труда”-Попово

По продължителност на регистрацията за общината към 31.12.2011г. най-голям е

делът на безработните лица с регистрация над 2 години – 487. 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”, което е резултат от крайно ограниченото предлагане

на свободни работни места от страна на работодателите.

Към края на 2011 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 предприемачеството;

 Водеща роля по отношение на генерирането на заетост е на отрасъл “Преработваща

промишленост”, следван от отрасъл “Селско стопанство”, отличаващ се със сезонност

на трудово-пазарното търсене;

 Несъответствие на квалификацията и уменията на работната сила на потребностите на

местната икономика;

 Доминираща роля на работодателите в избора на работна сила поради

свръхпредлагането на работна сила.

На основата на направения анализ за развитието на пазара на труда могат да се направят

следните изводи:
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Основни изводи

 По възрастови групи най-многобройна е групата на безработните лица на

възраст над 55г. - 594, следва групата безработни лица на възраст между 50 и

54г. – 293 и групата на безработните лица на възраст между 45-49г. Като цяло

делът на безработните лица на възраст над 45г. е най-голям – 57.8%, следва

делът на безработните лица на възраст от 30 до 44 години – 29.9%

 Относително висок е делът на безработицата сред младежите в община

Попово на възраст между 19 и 29г. – 12.3%.

 Образователната структура на регистрираните безработни лица се

характеризира с най-висок относителен дял на безработните лица с начално и

по-ниско образование – 38%.

 Най-голям е делът на продължително безработните лица с престой над 2

години – 25.4%

 Трайната безработица е концентрирана в най-голяма степен сред селското

население

 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 конкурентноспособност

 Необходимо е предприемането на интервенции за създаване на устойчиви

работни места сред жените, младежите между 19 и 29г. и другите рискови

групи на пазара на труда – продължително безработни лица, етнически

малцинства.

Основните мерки и действия трябва да бъдат насочени към:

 осигуряване на инвестиции в реалния сектор, които да способстват за разкриване

на нови работни места, да доведат до обновяване на технологичното оборудване,

осигуряващо производство на конкурентна продукция, за финансиране на нови

производства

 професионална квалификация за безработните, които нямат такава за заемане

на определено работно място, с осигуряване на последваща заетост.

 обучение на работното място - там, където е необходимо да бъдат разкрити

нови работни места за стажуване с последващо включване в процеса на работа

 консултантска подкрепа за стартиране на собствен бизнес, иницииране на

алтернативни форми на заетост в селскостопанските райони на общините
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3.3. Развитие на социалната сфера
3.3.1. Средна годишна работна заплата в община Попово

Средната годишна работна заплата в община Попово за периода 2010-2013г. е по-

ниска от средната за страната и от средната за област Търговище. За 2013г. тя 6606 лв., а за

област Търговище – 6148 лв. В сравнение с 2010г. увеличението на работната заплата в

общината е с 921 лв. (ръст 17.3%), а в област Търговище увеличението на средната работна

заплата е с 1225 лв. (ръст 21.8%).
Средногодишна заплата на наетите по трудово правоотношение

(лева)

Област /
Община

2010 г 2011 2012 2013

Общо
В т.ч.

частен
сектор

Общо
В т.ч.

частен
сектор

Общо
В т.ч.

частен
сектор

Общо
В т.ч.

частен
сектор

Обл. Търговище 5620 4915 5913 5286 6556 6148 7195 6845
Общ. Попово 5314 4840 5415 4952 6002 5674 6606 6235

Средната работна заплата на заетия персонал в обществения сектор е по-висок от

средната работна заплата в частния сектор. Наблюдава се аномалията заплатата в държавния

сектор да надвишава тази в реалния, като една от основните причини за това е разрасналата

се в периода 2009-2010г. тежка икономическа и финансова криза в страната, чиито последици

все още не са напълно преодолени.

3.3.2. Социални дейности
През последните години предлаганите в общността услуги се развиват динамично,

което налага засилена активност на общините към разширяване вида и обхвата на услугите за

покриване на нуждите и потребностите на населението. Съгласно Закона за социално

подпомагане социални услуги се извършват от държавата, общините, Български физически

лица, регистрирани по Търговския закон и Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

На територията на община Попово доставчик на действащите  социални услуги е

Община Попово. Всички делегирани от държавата социални услуги на територията на

Община Попово функционират с пълен капацитет.

 Специализирани институции.
На територията на общината има разкрити 2 специализирани инстуции - „Дом за

деца, лишени от родителска грижа” в гр.Попово и „Дом за възрастни с умствена

изостаналост” в с.Медовина.

ДДЛРГ гр.Попово - потребителите на тази социална  услуга са на  възраст от 7 до 20

години. Основната група деца по месторождение е от област Търговище. Специализираната
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институция е разкрита през 2000 година и към 2010г. е с капацитет 57 места и численост на

персонала  24 служители. През 2011г. приключи проект на стойност 1 408 677 лв. по ОП

”Регионално развитие 2007-2013г. за „Саниране и преустройство на сграден фонд в

социалната сфера с цел предоставяне на услуги за деца, лишени от родителски грижи”, в

резултат на който материалната база, оборудването и обзавеждането на сградата отговарят на

всички критерии и стандарти за предоставяне на социални услуги според ППЗСП .

Специализираната институция е делегирана от държавата дейност с годишен стандарт на

издръжка на едно място за 2010 год. – 6 106 лв.

Дом за възрастни с умствена изостаналост с.Медовина
Ползватели на тази услуга са лица с умерена и тежка умствена изостаналост над 18

години, за които няма вариант да останат в социома. В специализираната институция има

лица от 23 области в страната . Капацитетът на социалното заведение през 2010г. е 50 места ,

които са реално заети през цялата година , а броят на персонала е 28 човека. Материалната

база на институцията отговаря на всички критерии и стандарти за предоставяне на социални

услуги, описани в ППЗСП, както и на европейските изисквания. Специализираната

институция е делегирана от държавата дейност с годишен стандарт на издръжка на едно

място за 2010 год. – 5 940 лв. Специализираната институция е единствената такава на

територията на област Търговище и има своето съществено значение не само за община

Попово, но и за цялата област.

Услуги в общността.
През 2014г. в рамките на ОП «Регионално развитие» (2007-2013г.) и ОП «Развитие

на човешките ресурси»(2007-2014г.) е изграден и функционира Център за настаняване от

семеен тип за деца с увреждания.

Център за социална рехабилитация и интеграция”, гр.Попово

ЦСРИ предоставя  комплекс от социални услуги, свързани с извършване на

рехабилитация, социални консултации, изготвяне и осъществяване на индивидуални

програми за социално включване. Целева група – деца и възрастни с увреждания. Социалната

услуга в общността е открита през 2008г. година с капацитет 50 места и численост на

персонала 10 щатни бройки. Социалната услуга се предоставя почасово. Сградата, в която се

намира ЦСРИ е новоремонтирана, газифицирана , намира се в центъра на град Попово, в

близост е до по-важните обществени институции и отговаря  на всички стандарти и критерии,

определени в ППЗСП. Тази услуга е делегирана от държавата дейност с годишна издръжка за

едно място в размер на 2 328 лв.

Домашен социален патронаж

Домашният социален патронаж е социална услуга, свързана с доставка на храна по
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домовете. Услугата е с капацитет 400 места и се предоставя на територията на гр. Попово

и 15 села в общината, а обслужващият персонал е 26 щатни броя. Проблем, по който

трябва да се работи е разширяване на броя на предоставяните услуги от ДСП ( помощ при

снабдяване с рецепти, закупуване на стоки за бита със средтсва на лицето, плащане на

ел.енергия, вода , телефон и др. със средтсва на лицето, медицински услуги по домовете и

т.н.). Домашният социален патронаж е местна дейност и се финансира от общинския

бюджет.

Социални услуги - резидентен тип
Защитено жилище (ЗЖ) за възрастни хора с умствена изостаналост, с.Медовина

– 2 броя.

ЗЖ е форма на социална услуга в общината,  която задоволява ежедневните

потребности на общо 18 лица  с умствена изостаналост и предоставя възможност за живеене

в среда, близка до семейната. Като основен критерий за ползване на социалната услуга е

възможността лицата да водят независим начин на живот, подкрепяни от специалисти – 10

броя. Потребителите на  тази социална  услуга са  на възраст от 19 до 57 години. Защитените

жилища  са разкрити през 2008 година и разполагат с отлична материална база , която

отговаря на всички стандарти и критерии, посочени в ППЗСП както и на европейските

изисквания. Финансирането на ЗЖ е делегирана от държавата дейност с единен годишен

стандарт за издръжка на едно лице 5 896 лв.

Мобилни социални услуги.
Социален асистент (СА) - доставчик на тази услуга е Община Попово по НП

„Асистенти на хора с увреждания” . Целевата група, ползваща услугата „Социален асистент”,

включва лица с 90 % и над 90 % инвалидност, с експертно решение на ТЕЛК , както и

самотноживеещи стари хора с невъзможност да се самообслужват и доказано заболяване .

През 2009 година по проекта са обхванати 120 лица , обслужвани от 44 СА , на територията

на 20 населени места в общината.

Домашен помощник

Доставчик на  социалната услуга е Община Попово по ОП „Развитие на човешките

ресурси” по проект „Грижа в семейна среда за самотноживеещи хора и хора с

увреждания».

Личен асистент

Доставчик на тази услуга е Дирекция „Социално подпомагане”, гр.Попово  по две

програми :

- НП „Асистенти на хора с увреждания”
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- ОП „Развитие на човешките ресурси” -

Социалната услуга се предоставя по домовете на потребителите, като целевата група,

ползващи тази услуга, са:

- лица с над 90%  инвалидност и с право на чужда помощ;

- деца с над 50% инвалидност и с право на чужда помощ.

Желаещите да ползват този вид услуга през последните години значително нараства.

Положителни черти на тези 3  форми на социални услуги са следните: услугата се

предоставя  без откъсване на потребителите от домашната среда, мобилност, възможност да

се предоставя във всяко населено място.

Недостатъци – липсва все още добре обучен и мотивиран персонал,  наличие на по-

голяма текучество,  несигурност  в устойчивостта на представените услуги, поради факта, че

се предоставят на фази с прекъсвания от по-няколко месеца, доставчиците  работят на срочни

договори  за не повече от 12 месеца и нямат мотивация за качествено предоставяне на

услугата.

Основни изводи:

 Социалните услуги с изключение на ДСП са съсредоточени в гр. Попово и с.

Медовина. В останалите населени места се предоставят услуги само по проекти,

финансирани от национални и оперативни програми.

 Съотношението между разкритите през последните 2-3 години  социални услуги

в общността и тези в специализираните институции е 3:0. Процесът на

деинституционализация налага реформирането   и  обособяването им в  ЦНСТ/

Център за настаняване от семеен тип/ , а социалните услуги  в общността да

увеличават броя и разновидностите си.

 Налага се тенденцията за  разширяване на  мрежата от услуги в семейна среда за

възрастни и деца в риск чрез разширяване обхвата на Домашен социален

патронаж, разкриване на Дневни центрове за възрастни. Изграждането на нови

Защитени и Преходни жилища се налага и от предстоящото приемане на

Национална стратегия „Визия за деинституционализацията на възрастните

хора с психични разстройства, умствена изостаналост и деменция” както и от

приетата от МС през 2010г. „Визия за деинституционализацията на децата в

Република България”.

 Налага се по-нататъшно развитие на дейностите по превенция за подкрепа на

семействата с деца в риск, възрастни хора с увреждания, самотно живеещи

стари хора, лица в неравностойно положение, тъй като ЦСРИ  гр.Попово не е

достатъчен за нуждите на общината
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 Хората в селските райони ползват главно услугите на ДСП и мобилните услуги,

което е крайно недостатъчно.

 Функциониращите социални услуги се характеризират със своята достъпност за

всички нуждаещи се граждани както на общината, така и от страната.

Единственото ограничение е в капацитета на услугите – броят на желаещите

ползватели е по-голям от възможностите понастоящем.

 В община Попово няма други доставчици на социални услуги освен Община

Попово, което налага по-активно включване на неправителствения сектор в

планиране и доставяне на социални услуги на местно ниво. Развиване на широко

публично-частно партньорство и включване на всички заинтересовани страни ще

доведе до по-пълното разрешаване на проблемите на хората с увреждания,

децата в риск и възрастните хора.

 В общината е стартирал процесът по утвърждаване на приемната грижа,

който съвместно с възможностите за настаняване при близки и роднини

представлява   сериозен ресурс за превенция от настаняване в специализирани

институции.

 Поради недостатъчният капацитет  на функциониращия само в град  Попово

Център за  социална рехабилитация и интеграция, е необходимо развитието на

Дневни центрове за възрастни, които да обхванат и останалите нуждаещи се.

 Следва да се предприемат мерки за деинституционализация на възрастни по

линия на ОП «Регионално развитие» (2014-2020г.)

 Услугата домашен социален патронаж е необходимо да бъде подобрена чрез

разширяване на териториалния й обхват и с дейности като: поддържане на

личната хигиена и хигиената на жилищните помещения, обитавани от

ползвателя; съдействие за снабдяване с необходимите технически помощни

средства при ползватели с увреждане и др., но е необходимо увеличаване на

щатният персонал.

 Инвестициите в социалната инфраструктура и социалните дейности са с

дългосрочен и устойчив позитивен ефект върху демографските процеси и

цялостното развитие на общината, което налага провеждането на трайна

политика за подобряване качеството на социалната сфера и предлагането на

качествени социални услуги.

3.3.3. Здравеопазване
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Към 31.12.2014 г. населението на община Попово е 27 225 души и е намаляло с 463

души за едногодишен период /27688 души за 2013 г./. По данни на НСИ раждаемостта е 7.43

%о при 9.4%о за страната. Общата смъртност е 18.69 %о при 15.1%о за страната.

Естественият прираст остава трайно отрицателен /-11.26 %о / и е над два пъти по-нисък от

средния за страната /-5.7 %о/. Водещи в структурата на умиранията по класове болести с най-

голям относителен дял са болестите на органите на кръвообращението, следвани от болестите

на ендокринната система и новообразуванията.

През 2014 г. в лечебните заведения за извънболнична помощ в общината са

регистрирани общо 57456 заболявания. Болестността за периода е 2092.58 на 1000 души

население. Новооткритите заболявания са 25767, като заболеваемостта е 938.45 на 1000 души.

В структурата на болестността по класове болести водещи са болестите на органите на

кръвообращението, следвани от болестите на дихателната система и от болестите на

ендокринната система, разстройствата на храненето и на обмяната на веществата. В

структурата на заболеваемостта водещи са болестите на дихателната система, следвани от

болестите на органите на кръвообращението и на пикочо-половата система.

При децата до 17 - годишна възраст регистрираните заболявания в лечебните

заведения за извънболнична помощ са общо 14132 за разглеждания период. Показателят

„Болестност" е 3225.01 на 1000 деца. Новооткритите заболявания при подрастващите са

10550. Показателят „Заболеваемост" за годината е 2407.58 на 1000 деца.

В структурата на болестността и заболеваемостта при децата до 17 - годишна възраст

за 2014г. водещи са болестите на дихателната система, следвани от някои инфекциозни и

паразитни болести и от симптоми, признаци и отклонения от нормата, открити при клинични

и лабораторни изследвания, некласифицирани другаде.

Извънболнична медицинска помощ
Броят на регистрираните към 15.07.2015 г. в РЗИ - Търговище лечебни заведения за

извънболнична помощ е 50 от които 24 практики за първична и 19 - за специализирана

извънболнична помощ /в т.ч. на лекари и на лекари по дентална медицина/. На територията

на областта има разкрити 1 медицински център, 3 медико - технически лаборатории и 1

медико-диагностична лаборатория. От регистрираните 2 хосписа действащ е само един, а

другият временно не осъществяват дейност.

Първична извънболнична медицинска помощ
В община Попово са регистрирани 10 индивидуални практики и 1 групова практика за

първична медицинска помощ с включени в тях общо 13 лекари. От лекарите, работещи в

първичната извънболнична помощ, 7 са със специалност „Обща медицина", а един е зачислен
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за придобиването и. С друга придобита специалност са 5 лични лекари, в това число 4 - със

специалност „Педиатрия" и 1 - със специалност „Вътрешни болести".

Един общопрактикуващ лекар обслужва средно 2112 пациенти. Осигуреността с ОПЛ

на 10 000 души население за общината е 4.73. За предходната година броят на ОПЛ е бил с

един повече, а осигуреността - 5.02 при 6.1 на 10000 души население за страната.

Осигуреността с ОПЛ, придобили профилна специалност е 4.37 на 10 000 души

население при 4.66 за предходната година. По данни на НСИ осигуреността за страната с

ОПЛ, придобили профилна специалност, е 3.84.

С основен адрес на разкритите амбулатории в градовете са 11 ОПИ /84.62 %/. Само в 4

села от общината по график идват лекари. В болшинството от селата липсват трайно

пребиваващи изпълнители на първична медицинска помощ. Пациентите от тези селища имат

избран личен лекар в друго населено място, но независимо от това достъпът им до първична

медицинска помощ е затруднен поради липса на транспорт, по финансови и др. причини

/възрастни, самотни, трудноподвижни хора/. Много често реалното обслужване се

осъществява от фелдшери, акушерки или медицински сестри, което пряко се отразява на

качеството на диагностично-лечебния процес. Така на практика жителите на селата са

затруднени в своевремененния достъп до медицинска помощ и евентуално насочване за

болнично лечение.

Специализирана извънболнична медицинска помощ
Специализираната извънболнична помощ е основен интегриращ елемент в системата

на здравеопазване. Тя осигурява на населението достъпна и качествена медицинска помощ и

позволява да се намалят потребностите от значително по-скъпата болнична помощ чрез

активна профилактика, ранна диагностика и адекватно и ефективно лечение в амбулаторни

условия.

Към 15.07.2015 г. има разкрити 18 индивидуални и 1 групова практики за

специализирана медицинска помощ. На територията на общината функционира 1 медицински

център и 1 медико-диагностична лаборатория. Осигуреността със специализирани

извънболнични лечебни заведения е 7.65 на 10 000 души население. Голяма част от лекарите-

специалисти работят на основен трудов договор в „МБАЛ - Попово" ЕООД. Повечето от тях

имат и извънболнична практика. Общо на територията на общината практикуват 40 лекари,

придобили профилна специалност. Средната възраст на практикуващите лекари -

специалисти е 56.8 години. По 15 специалности практикува само 1 лекар - специалист.

Съществен проблем е концентрацията на специализираната медицинска помощ в гр.

Попово и липсата на регистрирани такива амбулатории в селата на общината, което
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затруднява достъпа на населението от селските райони до специализирана медицинска

помощ.

Първична и специализирана извънболнична дентална помощ
Броят на разкритите амбулатории за първична дентална помощ в община Попово е 12 -

в това число 10 индивидуални и 2 групови практики /с включени в тях общо 4 дентални

лекари/. Един дентален лекар обслужва средно 1961 пациенти. Осигуреността с дентални

лекари на 10 000 души население за общината е 5.10. Разпределението на амбулаториите е

изключително неравномерно. От общо разкрити 12 лечебни заведения за първична дентална

помощ само 1 е с основен адрес на село. В селски региони има разкрити 3 допълнителни

адреси към амбулатории, базирани в градовете. В гр. Попово има разкрити 3 медико-

технически лаборатории - 2 в общинския център и 1 в село от общината. Към момента на

изготвяне на анализа две от тях не функционират и са в процедура по заличаване.

Няма разкрити практики за специализирана дентална помощ на територията на

общината.

Осигуреността с лечебни заведения за дентална помощ на общината на 10 000 души

население към момента на изготвяне на анализа е 4.73 при 5.74 за предходния период. По

данни на НСИ осигуреността с лечебни заведения за дентална помощ за страната за 2013 г. е

била 7.33 на 10 000 души население.

По данни на Регионалната колегия на Българския зъболекарски съюз практикуващи на

територията на общината в 12-те разкрити лечебни заведения са общо 15 дентални лекари. От

тях с призната профилна специалност са 5 /33.33%/, а без специалност - 10. Осигуреността на

населението от общината с дентални лекари - специалисти е 1.82. Средната възраст на

практикуващите дентални лекари е 49.4, а на денталните лекари - специалисти е 60.4.

на изясняване на намерения относно функционирането си. В аптеките работят общо 14
фармацевти и 9 помощник - фармацевти. По данни на Регионалната колегия на фармацевтите

1 фармацевт е с придобита профилна специалност, но не я упражнява. Осигуреността на

населението с аптеки на 10000 души население за 2014 г. е 4.00. Само 1 ОПЛ, обслужващ 2

села в общината, е заявил и получил разрешение от РЗИ - Търговище за съхранение и

продажба на лекарствени средства.

Болнична медицинска помощ
В община Попово е разкрито 1 лечебно заведение за болнична помощ със 100 %

общинско участие - ..МБАЛ- Попово'" ЕООД. То има издадено актуално разрешение за

лечебна дейност от Министъра на здравеопазването с № МБ - 175/22.12.2014 г. и обслужва

пациенти по следните медицински специалности: Вътрешни болести, Анестезиология и

интензивно лечение, Ендокринология и болести на обмяната, Пневмология и фтизиатрия,
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Гастроентерология, Кардиология, Педиатрия, Нервни болести, Нефрология, Клинична

лаборатория, Физикална и рехабилитационна медицина и Образна диагностика. В „МБАЛ-

Попово'* ЕООД има разкрити 3 отделения с легла:

- Отделение по вътрешни болести - с II - ро ниво на компетентност в изпълнение

на медицински стандарт ..Вътрешни болести" и разкрити 20 легла;

- Отделение по педиатрия - с I - во ниво на компетентност в изпълнение на

медицински стандарт „Педиатрия" и разкрити 11 легла;

- Отделение по нервни болести - с II - ро ниво на компетентност в изпълнение на

медицински стандарт „Нервни болести" и разкрити 18 легла.

Лечебно - диагностичната дейност е осигурена от 2 отделения без легла:

- Отделение по образна диагностика - с I - во ниво на компетентност в

изпълнение на медицински стандарт „Образна диагностика";

-Клинична лаборатория - с II - ро ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт

„Клинична лаборатория"

С договори за външни услуги са обезпечени следните дейности:

- Дейности по медицинската специалност Клинична

патология; Онкологични комитети;

Микробиологични,      паразитологични,      вирусологични, серологични,

копрологични и имунологични изследвания;

Ехокардиография;

- Дейности по медицинската специалност Физикална и рехабилитационна

медицина.

Общата осигуреност на населението с болнични легла на 10 000 души за 2014 г. е 17.85

при 17.58 за предходната година /64.6 на 10 000 души население за страната за 2013 г./ .

Числеността на лекарите в болничната помощ за последните 2 години остава

непроменен /23/. По показателя „Минимален обем дейност" проверките на служителите на

Инспекцията показаха, че всички отделения отговарят на изискванията на утвърдените

стандарти по съответните медицински специалности.

Броят на хоспитализираните случаи за 2014 г. е бил 2395, от които 472 деца. За

предходната година болнично лечение са провели 2587 души, от които 562 деца. При

възрастните най - чест повод за провеждане на терапия в болнични условия са били болестите

на органите на кръвообращението, следвани от болестите на нервната и на дихателната

системи. Класацията е сходна и за 2013 г., но там разликата е във второто място /болести на

дихателната система/ и третото място /болести на нервната система/. За 2013 г. и 2014 г. при
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деца до 17 - годишна възраст с най - висока честота са хоспитализациите по повод

заболявания на дихателната система, следвани от тези на пикочо - половата система.

Броят на проведените леглодни в общинската болница се е увеличил - 13 609 за 2014 г.

при 13 210 за 2013 г. Оборотът на леглата е бил 54 болни на 1 легло за 2014 г. и е по - висок с

3 пункта от този през 2013 г. - /51/.

Подобрила се е използваемостта на леглата в дни - 278 при 270 дни за 2013 г.

Средният болничен престой за лечебното заведение за 2014 г. е 5.12 дни и не се е

променил съществено спрямо предходната година - 5.31 дни.

Болничния леталитет за 2014 г. е 1.66 % при 1.96 % за 2013 г. и е съпоставим с този на

многопрофилните болници в страната /1.7 %/.

Основният анализиращ показател за ефективното управление на разходите от

дейността лечебно заведение за болнична помощ е „Среден разход за един леглоден".

Използването му е от съществено значение, тъй като той елиминира влиянието на средната

продължителност на престоя на болните. Данни за 2014 г. на НЦОЗА за страната все още не

са публикувани, поради което сравнение може да се направи за предходен период.

Показателят „Среден разход за 1 леглоден" (CP за 1 лд.) средно за страната за 2013 г. за

областна МБАЛ е бил 127 лв., а за общинска МБАЛ - 101 лв. Той включва:

- разходи за персонал - 63 лв. - 51.2% от общия размер на разходите по показателя за

областна МБАЛ и 60 лв. - 59% за общинска.

- оперативни разходи /отопление, осветление, гориво и текущ ремонт/ - 32 лв. - 26% за

областна МБАЛ и 24лв. - 23% за общинска.

- разходи за медикаменти - 25 лв. - 20.3% и 14лв. - 13% за общинска МБАЛ.

- разходи за храна - З л в - 2.5% и Злв. - 5% за общинска МБАЛ.

При сравняване на данните по показател „Среден разход за един леглоден" за „МБАЛ -

Попово" ЕООД с тези в национален мащаб е видно, че за 2013 г. CP за 1лд. е 95 лв. спрямо

101 лв. в национален мащаб. В структурно отношение за 2013 г. 71% са разходите за

персонал /превишават националните с 12.5% - 67.5 спрямо 60 лв./, оперативни разходи /21%/

по-ниски от националните с 15% - 20.35 спрямо 24 лв./, разходите за лекарства 7.52% /по-

ниски от националните с 49% - 7.14 спрямо 14 лв./ и нулеви разходи за храна. При „МБАЛ -

Попово" ЕООД стойностите на показателя „Среден разход на 1 преминал болен" са малко над

средните за страната, а именно за 2013 г. - 501.94 лв. и за 2014г. - 545.99 лв. Лечебното

заведение не разходва средства за изхранване на пациентите.

За 2014г. показателят „Среден разход за един леглоден" е бил 116.80 - с близо 23%

завишение спрямо предходната година. Структурата за 2014 г. е 69% трудови разходи /79.89

лв./, 23% оперативни разходи /26.85 лв./ и 8% разходи за медикаменти /10.06 лв/. Лечебното
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заведение не разходва средства за изхранване на пациентите. В сравнение с предходната

година е налице увеличение на разходите по всички пера.

Система за спешна медицинска помощ

ЦСМП - Търговище - филиал Попово
Филиалът в гр. Попово обслужва и община Опака. Според Наредба №25 от 4.11.1999г.

за оказване на спешна медицинска помощ такава се оказва и от всички лечебни заведения,

регистрирани по реда и условията, посочени в Закона за лечебните заведения.

Дейността във филиала се осъществява от общо 2 екипа на 12 часови дежурства. В

структурата работят 6 лекари /5 със специалност и един - без/, 10 фелдшери и 4 медицински

сестри. Филиалът разполага с 3 линейки.

Съществуващите проблеми в системата за спешната медицинска помощ са свързани с:

 закриването на съществуващите хирургично и акушер-гинекологично отделения,

респективно невъзможност за хоспитализация на пациенти от общини Попово и

Опака с такъв профил на заболяването;

 ограничен брой клинични пътеки по НРД - 2014 г. за медицински дейности, за

които „МБАЛ - Попово" ЕООД има възможност да сключи договор с РЗОК;

 недобра организация и контрол по отношение на неотложната медицинска помощ в

системата на извънболничната помощ.

Все още голям брой пациенти, в това число значителен брой здравнонеосигурени лица,

с неспешни състояния се обръщат към филиала за спешна медицинска помощ в град Попово,

за разрешаване на здравни проблеми, което е изключително ресурсоемко за посочената

структура.

В общината липсват специализирани лечебни заведения за лечение на психични и

онкологични заболявания. Дейността се осигурява съответно от психиатричните отделения

при „МБАЛ-Търговище" АД и „МБАЛ-Омуртаг" ЕАД и „КОЦ- Шумен" ЕООД.

Общ брой практикуващи лекари и дентални лекари в системата на
здравеопазване в община Попово

В община Попово общият брой на практикуващите лекари за 2014 г. е 48 при 58 за

2013 г. Осигуреността с лекари на 10000 души население е 17.48 при 20.81 за предходната

година. За сравнение средната осигуреност с лекари за страната по данни на НСИ за 2013 г. е

39.9. От практикуващите лекари, тези с придобита профилна специалност са 53.

Осигуреността с лекари - специалисти е 19.30 на 10000 души население при 19.37 за

предходната година. По данни на НСИ за 2013 г. осигуреност с лекари - специалисти за

страната е била 24.29 на 10000 души население.
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Общия брой на практикуващите дентални лекари за 2014 г. е 14 при 15 за 2013 г.

Осигуреността с лекари на 10000 души население е 5.10 при 5.38 за предходната година. За

сравнение средната осигуреност с дентални лекари за страната по данни на НСИ за 2013 г. е

10.0.

Основни проблеми, изводи и препоръки
Осигуреността с медицински специалисти на 10 000 души от населението в

община Попово е със значително по-ниски стойности от средните за страната, което

рефлектира върху качеството на медицинските услуги. Броят на практикуващите лекари,

дентални лекари и специалисти намалява, а средната им възраст нараства прогресивно. По

редица медицински специалности има наличен само един специалист. От кратките данни

относно водещите класове болести в структурата на болестността и заболеваемостта, както и

водещите класове болести в структурата на умиранията по причини става ясно, че

населението на общината има най-голяма нужда от специалисти по следните медицински

специалности: Кардиология /1 наличен/, Ендокринология и болести на обмяната /1 наличен/,

Пневмология и фтизиатрия /1 наличен/, Медицинска онкология /липсва специалист/ и

Нефрология /липсва специалист/.;

Ограничени са възможностите за оказване на качествена първична медицинска,

дентална помощ и лекарствоснабдяване в селските райони, особено отдалечените от

общинския център. Поради липса на достатъчен брой ОПЛ в малките населени места

физическото обслужване от лекари е затруднено, обявеният график е с недостатъчно часове и

се разчита на наличните медицински специалисти /фелдшери, акушерки и медицински

сестри/. Налице са затруднения по отношение на оказване на неотложна помощ в

амбулаториите за първична медицинска помощ в селата. Въпреки това положителен е фактът,

че личните лекари на територията на общината са добре квалифицирани и осигуреността на

населението с общопрактикуващи лекари - специалисти е по-висока от средната за страната.;

В условия на криза и ограничен човешки и финасов ресурс функционира

общинската болница. Закриването на съществуващите хирургично и акушер-гинекологично

отделения доведе до невъзможност за хоспитализация на пациенти от общини Попово и

Опака с такъв профил на заболяването и намаляване на броя клинични пътеки по НРД - 2014

г. за медицински дейности, за които „МБАЛ - Попово'" ЕООД има възможност да сключи

договор с РЗОК. Ръководството на лечебното заведение полага усилия да оптимизира

дейността, което определено при тези реалности представлява предизвикателство.;

• Липсват диспансерни структури, което затруднява обслужването на болни с

психиатрични, кожно-венерически заболявания и туберкулоза.;
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• Липсват достатъчно работещи структури за долекуване и хосписи, което е

проблем в условията на ниска раждаемост, висока смъртности и като резултат застаряващо

население. Необходимо е разкриване на такива лечебни заведения предвид възрастовата

структура на населението, големия процент хронично болни пациенти и необходимостта от

долекуване в редица специалности след острия стадий на заболяванията. В тази връзка ще се

появи необходимост от специалисти по Гериатрична медицина, каквито не са налични в

общината и областта, но са и рядкост в страната.

3.3.4. Образование

Системата на образованието на територията на общината през учебната 2013/2014г.

обхваща 11 общообразователни училища и 6 целодневни детски градини с групи в 16

населени места на общината. На територията на общината функционират и 2 държавни

училища, професионални  гимназии - по техника и лека промишленост и по селско

стопанство.

Общинските училища са разпределени по образователни степени, както следва:

- 10 основни училища:

- 1  гимназия.

В тях се обучават общо 2125 ученици. В сравнение с учебната 2012/13г. намалението е

57 ученици.

Област/Община Училища Учащи се
I-IV клас

Учащи се
V-VIII
клас

Учащи се
IX-XII
клас

Учебна 2010/2011 г.
Обл.
Търговище 48 4670 4496 1873

Общ. Попово 11 994 962 291
Учебна 2011/2012 г.

Обл.
Търговище 47 4560 4328 1851

Общ. Попово 11 973 954 283
Учебна 2012/2013 г.

Обл.
Търговище 47 4431 4207 1638

Общ. Попово 11 957 957 268
Учебна 2013/2014 г.

Обл.
Търговище 47 4422 4043 1623

Общ. Попово 11 929 930 266

На територията на обшината работят шест целодневни детски градини в град Попово,

една от които има собствен филиал в квартал Сеячи. Децата от селата на община Попово се
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обслужват в други 15 "селски" групи, разпределени към детските градини в града.

Преструктурирането на селските детски градини в групи се базира на Решение № 495/

22.07.2010 г. на ОбС-Попово, влязло в сила на 01.09.2010 г.

От представените в таблицата по-горе данни се забелязва тенденция на намаляване

броя на учащите, а оттук и на завършилите ученици. За учебна година 2013/2014г. броят на

учащите е намалял с 57 или 2.6% в сравнение с предходната учебна година.

Финансирането на училищата се извършва от общината и от отделни министерства

чрез системата на делегираните бюджети.

С въвеждането на единен разходен стандарт за финансиране дейностите по

образованието, считано от 01.01.2008г., образователната система е поставена пред нови

реалности, които имат позитивна тенденция като цяло, но поставят пред общините

задължението за дофинансиране на маломерни и слети паралелки. Влошената финансова

ситуация в страната, както и структурата на местните приходи в общината, която е силно

ограничена и като цяло има целеви характер, затрудняват дофинансирането на тези училища.

Материално-техническа база на образователните институции
Според експертна оценка на Общинска администрация - Попово, сградният фонд на

училищата е в добро състояние. Ежегодно се извършват текущи и основни ремонти като

приоритетите са проекти за енергийна ефективност и подмяна на инсталации.

За периода 2008-2013г. са усвоени средства в размер на около 6,2 млн.лв.за

подобряване на сградния фонд, енергийната ефективност и оборудването в образвателните

институции в община Попово. Обхванати бяха следните училища: Гимназия “Христо

Ботев” гр. Попово”, ЦДГ 5 – ОДЗ “Слънце” – град Попово, ЦДГ 3 „Лястовичка” гр.
Попово; ЦДГ 2 "Пролет” гр. Попово; ЦДГ 4 "Славейче” гр. Попово; ЦДГ 6 "Здравец”

гр. Попово; ОУ „Св. Климент Охридски” гр. Попово; ОУ „Л. Каравелов” гр. Попово;
ОУ „Н. Й. Вапцаров” гр. Попово; ОУ „Антон Страшимиров” с. Светлен; ОУ „Христо

Ботев” с. Ломци, ОУ с.Зараево, ЦДГ №2 гр. Попово;
Професионално образование и обучение.
Професионалното образование и обучение на територията на общината  се

осъществява от 2 професионални гимназии: Професионална гимназия по техника и лека

промишленост и Професионална гимназия по селско стопанство.

Завършилите Професионална гимназия по техника и лека промишленост получават

степен на професионална квалификация III-та по специалности: „Електродомакинска

техника», „Газова техника”, „Конструиране,моделиране и технология на облекло от

текстил» и съответно степен на професионална квалификация II-ра по специалност

«Икономическо информационно осигуряване”.
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Училището разполага със сравнително добра материална база - три обурудвани

компютърни кабинета, оборудвани учебни зали за всяка специалност, физкултурен салон и

зала за фитнес.

Професионална гимназия по селско стопанство е с утвърдени традиции при подготовката

на специалисти в областта на селското стопанство. В нея се усвояват професиите: Техник в лозаро-

винарството, Икономист-мениджър, Монтьор на селскостопанска техника,

Oрганизатор на туристическа агентска дейност, Ветеринарен техник, Техник на

селскостопанска техника, Лозаровинар, Фермер.

Училището също разполага със сравнително добра материална база - добре

оборудвани кабинети по Безопасност на движението, Животновъдство, Растениевъдство,

Земеделска техника, ССМ, Трактори и автомобили, Английски език, Немски език, История

и цивилизация, Математика, Български език и литература, Философия; два компютърни

кабинета в локална мрежа и връзка с Internet, добре обзаведено общежитие, Библиотека и

читалня с необходимата техническа и художествена литература; Музей за историята на

гимназията и художествена галерия. Технническият район включва оборудвани

работилници, машинно-тракторен парк, учебен полигон.

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.

Основни изводи:
 Функциониращите на територията на общината детски градини и училища

удовлетворяват потребностите й с оглед на броя на децата по възрастови

групи

 Липсват статистически данни за необхванатите деца от образователната

система на територията на общината, но такива безспорно има, главно в

селските райони и основно от етническите малцинства. Проблемът е свързан

с ниската обща култура на родителите, а така също с липсата на финансови

средства и източници за такива.

 През периода 2008-2013г. са извършени значителни инвестиции в подобряване

на сградния фонд, енергийната ефективност и цялостното оборудване на

образователните институции в община Попово, включително и привличане на

финансови ресурси по линия на Европейските фондове.
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 Съществуващата мрежа от детски градини в настоящия етап задоволява

потребностите от предучилищни заведения, от което следва, че не се налагат

драстични промени.

 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

3.3.5. Култура и културно-историческо наследство

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.

По-важните регистрирани  недвижими културни ценности са:

 Православен църковен храм „Свети Архангел Михаил” в Попово - Изграден е

след големи перипетии от поповчани-християни през 1863 г. със съдействието на

Мидхат паша и Русенския валия и осветен през 1880 г. Храмът е възстановен в

сегашния си вид през 1975 г. Един почти възрожденски комплекс, състоящ се от

спретната бяла църква с красиви стенописи, камбанария, каменна ограда и тих

приятен двор с лозници, чешма, цветя и паметни плочи и гробове на свещеници,

ктитори и загинали руски войници през лятото на 1877 г.

 Интересно място за любителите на културния туризъм са разкопаваните вече 2

десетилетия руини на късноримската крепост и град „Ковачевско кале”. Тя се

намира на около 7 км западно от центъра на Попово, в непосредствена близост до

съвременния път Попово – Бяла. Самият град заедно с мощната крепостна стена е

построен между 308 и 324 г. сл. Хр. по време на съуправлението на императорите

Лициний I и Константин I Велики, а зидовете на крепостната стена са с дебелина

3,20 м. Вътрешната територия на града обхваща малко над 40 дка. Укрепителната

система е снабдена със 17 издадени пред стената кули, разположени почти

симетрично по цялата дължина. През 2014г. по проект на Община Попово

финансиран със средства от Оперативна програма „Регионално развитие” (2007-

2013г.) е изградена цялостната инфраструктура за сициализация на обекта:

паркинги, ВиК, електрификация, посетителски център, частична реставрация и

консервация на разкритията и множество туристически атрации.
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Археологическият обект се представя като една от трите най-известни и значими

антични крепости в Северна България редом с Античен град-Нове Свищов и

Царевец (вижте http://www.bulgarianlandmark.info/landmark/get/132).

 Друго интересно място са останките от тракийска куполна зидана гробница от

края на IV век преди Христа, намираща се в землището на село Гагово, в близост

до пътя за град Опака. Тя отстои на около 700 м в северна посока от покрайнините

на село Гагово. Изградена е по нареждане и за целите на висш гетски тракийски

аристократ в края на IV век преди Христа. Гробницата, разкопана през 2009-2010

г., представлява монументален архитектурен комплекс, състоящ се от две кръгли

камери, обща правоъгълна предгробна камера, дромос (коридор) и едно

допълнително правоъгълно помещение. Двете кръгли камери имат обща връзка,

осъществявана чрез вход, затварян с двукрила каменна врата. Отделно всяка от

камерите има свой допълнителен излаз към общото предгробно помещение.

Гробница с подобно двукамерно планово-архитектурно решение не е известна
до сега от територията на България. Мястото засега не е социализирано за

посещение и няма изграден туристически маршрут до него, но достъпът е напълно

свободен.

 Капански архитектурно-етнографски комплекс – изграден в рамките на проект

на Община Попово по Програма ФАР в периода 2005-2007г. В него туристите се

запознават отблизо с капанската култура, опитват от местните ястия и участват в

типичните за този район занаяти. Тук туристите имат възможност да избират

между три маршрута, включващи посещения на археологически, исторически и

културни обекти. Самият обект предлага възможности за нощуване и цялостно

наемане от група посетители.

Културни институти
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.

На територията на община Попово функционират 33 народни читалища,

регистрирани по Закона за народните читалищата. Тези културни институти съхраняват,
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развиват, популяризират и осъществяват културната дейност на територията на общината.

Към всички читалища има общодостъпни библиотеки, като най-голямата от тях е на Народно

читалище “Св.св.Кирил и Методий - 1882”- Попово, която изпълнява и методически функции.

Основна дейност на читалищата е развитието на любителското художествено творчество.

Народно читалище "Свети свети Кирил и Методий - 1882" е основно място за

провеждане на културните мероприятия в Община Попово. Сградата и залата му са изцяло

обновени през 2010 г. Самата зала за изнасяне на представления и концерти разполага с 350

седящи места. Читалището бе ремонтирано и обновено по проект по Оперативна програма

«Регионално развитие» в периода 2008-2010г. 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 - - място за провеждане на

културни мероприятия, срещи и театри в Попово. Сградата и залата му са изцяло обновени

през 2010 г. Залата за представления на Дома разполага с 270 седящи места. Многобройни са

изявите на художествените колективи към Дома както в общински, така и в национални и

международни културни събития.

Летният театър на Попово е място за провеждане на концерти, спектакли и различни

културни прояви под открито небе. Той е оборудван с модерна и мощна озвучителна система

с 20 Kw мощност, разполага и с ефектно сценично осветление. Сцената е една от най

големите в сравнение с подобни външни сцени в страната. Летният театър разполага с 3500

седящи места и общ капацитет 5000 души.

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 и е разположена

върху площ от 350 кв. м. Музейният фонд включва около 30000 единици, а експозицията –

близо 2500 предмета. 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.

В друга сграда, по-известна като къщата на Мара Тасева, намираща се недалеч от

Градската градина преди много години бе уредена етнографска експозиция "От село Попово

към град Попово". Постоянен музеен уредник в сградата няма.

През 2008г. приключи проект “Комплексен център за култура, художествени
занаяти, търговия и туризъм град Попово” на стойност 198 987,34 лева, финансиран по
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линия на Програма „Красива България” и 52% средства от общинския бюджет. Извършен бе

ремонт на вътрешната конструкция на сградата, която представлява недвижима културна

ценност и е една от емблематичните сгради на Попово. На втория етаж на сградата през 2009г.

е открита и ситуирана Художествена галерия "Кирил Майски".
Музейни сбирки съществуват и към читалищата в общината – в селата Садина,

Светлен, Паламарца, Славяново и други.

В резултат на изпълнението на проект “Интегрирано подобряване на културната

инфраструктура в община Попово за осигуряване на равен достъп и социално включване”,

финансиран по ОП „Регионално развитие” на обща стойност 5 050 409 лв. беше извършен

основен ремонт, изпълнени бяха мерки за енергийна ефективност и закупено и монтирано

оборудване на Народно читалище “Св.св. Кирил и Методий” град Попово; “Дом на културата”

град Попово; Народно читалище квартал Невски; Народно читалище село Кардам; Народно

читалище село Медовина; Народно читалище село Садина; Народно читалище село Водица;

Народно читалище село Марчино.

Богат е културният календар на община Попово, включващ Национален

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.

Кинофестивалът „Златното око“ е национален фестивал за операторско

майсторство, който се провежда в град Попово в памет на кинооператора Димо Коларов

(1924-1997) – наш съгражданин. Кинофестивалът се провежда веднъж на две години по

време на майските дни на културата в града и води началото си от 1998 година. Организира

се от Община Попово и Съюза на българските филмови дейци в сътрудничество с

Министерство на културата – Национален филмов център с подкрепата на Асоциацията на

българските оператори, Асоциацията на телевизионните оператори, БНТ, „Бояна филм” ЕАД,

UVT и Сдружение за среда и култура „Попово ХХІ век”. В конкурсите на кинофестивала

участват игрални, документални и студентски филми.

По традиция на 2 юни на Керчан баир над село Априлово пред паметника на

Войводата приключва националният поход „По стъпките на четата на Таньо войвода” с

поднасяне на венци, тържествен концерт, много гости и импровизиран събор. XXV-ия поход

през 2010 г. бе дейност по Проект № BG051PO0001-4.2.03/29 "По следите на миналото за

достойно бъдеще" по Оперативна Програма „Развитие на човешките ресурси”. Водещата

организация на проекта е Община Попово, а партньори са КПД "Родно Лудогорие" – София и

ОУ "Св. Климент Охридски" – град Попово.
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Основни изводи:
 През последните 3 години са инвестирани значителни средства в размер на

5 435 650 лв. За обновяване и модернизиране на културната инфраструктура в

общината, като по линия проект “Интегрирано подобряване на културната

инфраструктура в община Попово за осигуряване на равен достъп и социално

включване” в рамките на на Оперативна програма „Регионално развитие”бяха

обновени и модернизирани 8 културни институции - Народно читалище

“Св.св. Кирил и Методий” град Попово; “Дом на културата” град Попово;

Народно читалище квартал Невски; Народно читалище село Кардам; Народно

читалище село Медовина; Народно читалище село Садина; Народно читалище

село Водица; Народно читалище село Марчино

 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.

 Основен проблем е все още недостатъчната степен на социализиране и

интегриране на наследството в съвременния живот в т.ч. и чрез развитието

на туризма.

 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.
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4. Инфраструктурно развитие, свързаност и достъпност на територията

4.1. Транспорт инфраструктура и достъпност
Община Попово е с благоприятно географско разположение спрямо главните

инфраструктурни коридори на страната. Това е силен положителен фактор, който оказва

влияние върху икономическото й развитие.

АМ „Хемус" е със стратегическо значение както за развитието както на община

Попово, така и на цяла Северна България. Изграждането й е обект на голям публичен

интерес. Според анализа на МРРБ „Приоритети за изграждане на пътната инфраструктура на

РБългария до 2020г. за пътищата с национално и общоевропейско значение": „АМ „Хемус"

следва да се разглежда като стратегически проект, под чието въздействие се очаква да се

ускори процеса на икономическо и социално сближаване на регионално ниво. Изграждането

й ще играе роля на стабилизиращ фактор за регионалните икономики, с мобилизиращо

значение за бизнеса и създаване на нови работни места." Общата дължина на

Автомагистрала „Хемус" е 433км. Изградени са 147км., като за доизграждане остават 286км.

АМ «Хемус» е приоритет и в проекта на Дунавската стратегия.

В община Попово е изградена относително добра транспортна мрежа. Делът на

второкласните и третокласни пътища, които осигуряват транспортен достъп до главните

транспортни направления е общо 45%, т.е. по-висок от този на второкласната и

третокласната пътна мрежа за страната (42%) и за област Търговище (38%).

Важна функция за развитието на социално-икономическите връзки на община
Попово със съседни общини и региони има път II-51 "Гр.Русе-Бяла-Копривец-Водица-
о.п.Попово-Светлен-Дралфа-Гр.Разград". 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. През

2012г. бе изграден Обходен път на град Попово – юг от км.49+071 до км.53+071 на стойност

около 15 млн.лв. С изграждането на околовръстния път транзитният и тежкотоварният

трафик няма да преминава през центъра на града, а по новоизграденото обходно трасе.

ДЪЛЖИНА НА ПЪТНАТА МРЕЖА В ОБЩИНА ПОПОВО

Видове пътища Обща
дължина

% от общата
мрежа

1. Обща дължина на пътната мрежа 329.652 км 100.0 %
2. Републиканска пътна мрежа 157.300 км 47.7 %
2.2. Второкласни пътища 39.100 км 11.9 %
2.3. Третокласни пътища 117.700 км 35.7 %
2.4. Пътни връзки 0.500 км
3. Общинска (четвъртокласна) пътна мрежа 172.352 км 52.3%
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Източник: Областно пътно управление-Търговище и данни за общинската пътна мрежа на
Община Попово, 2015г.

От горната таблица е видно, че пътищата, обслужващи населените места в община

Попово са: II-ри клас – 39.100 км, III-ти клас – 117.700 км и IV-ти клас – 172.352 км.

Като цялостна оценка на състоянието на републиканската пътна мрежа извършено от

Областно пътно управление-Търговище по методиката на Изпълнителна агенция пътища е

представено в таблицата по-долу: 38.5% от пътищата са в добро състояние, 21,5% в средно и

40,0% в лошо състояние.

№ Път № км
Състояние на настилките

Добро
състояние км Средно

състояние км Лошо състояние км

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

II-51"Гр.Русе-Бяла-
Копривец-Водица-
о.п.Попово-Светлен-
Дралфа-Гр.Разград" 34.600

от 30+000 до
47+586 17.586

от 47+586
до 64+600 17.014

В гр.Попово -
непроменена собственост 4.500

от 48+200
до 52+700 4.500

Общо: 39.100 21.514 0.000 17.586
Всичко II клас 39.100 21.514 0.000 17.586

2 III-202"Гр.Русе-Опака-
Попово" 29.398

от 38+400
до 52+537 14.137

от 52+537
до 58+235 5.698

от 58+235 до
67+798 9.563

Общо: 29.400 14.137 5.698 9.563

3
III-204"Гр.Разград-Ломци-
Попово-Славяново-Долец-
Добротица-/В.Търново-
о.п.Омуртаг/" 39.287

от 18+900 до
33+800 14.900

от 33+800
до 58+187 24.400

Общо: 39.300 24.400 0.000 14.900

4
III-409"О.п.Омуртаг-
Априлово-Светлен" 14.700

от 21+000
до 32+800 11.800

от 32+800 до
35+700 2.900

14.700 11.800 2.900

5
III-513"О.п.Попово-
/Попово-Ломци/" 1.600

от 0+000 до
1+600 1.600

1.600 1.600

6 III-2002"Гр.Разград-Захари
Стояново-Садина-Зараево-
Попово" 27.700

от 11+500
до 22+600 11.100

от 22+600 до
30+000 7.400

от 30+000
до 33+600 3.600

от 33+600 до
39+200 5.600

Общо: 27.700 0.000 14.700 13.000

7

III-4009"О.п.Търговище-
Лиляк-Александрово-
Пресиян-Горна Кабда-
Долна Кабда-
/о.п.Омуртаг-Априлово/" 5.000

от 20+000 до
25+000 5.000

5.000 5.000
Всичко III клас 117.700 38.537 33.798 45.363
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Пътни връзки 0.500 0.500
ОБЩА ДЪЛЖИНА
РПМ-ПОПОВО 157.300 60.551 33.798 62.949

Източник: Данни на Областно пътно управление – гр.Търговище, юли 2015г.

Общински пътища
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), но е малко по-ниска от показателя

за област Търговище (0.237 км/км2). Все още недобро 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.
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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. 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.

Финансирането на ремонтите и поддръжката на второ и третокласните пътища се

извършва основно по програмата “Пътна мрежа” от фонд, който се попълва от акцизите

върху горивата и пътните такси. Поддържането на четвъртокласната пътна мрежа се

извършва със средства от общинския бюджет и по спечелени от общината проекти.

Средствата от републиканския и общинския бюджет стигат само за текущо поддържане на

пътната мрежа.
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В периода 2007-2011г. бяха инвестирани и усвоени по линия на Европейските фондове

над 9,1 млн.лв. за реконструкция и рехабилитация на общинска пътна мрежа по Програми

ФАР, САПАРД и ОП „Регионално развитие” (2007-2013г.), в резултат на което бяха

рехабилитирани/реконструирани общо 15 пътни отсечки с обща дължина 56,112 км или

32,6% от общинската пътна мрежа на община Попово. Подобрена е достъпността,

мобилността, осигурени са условия за безопасност на движението.

Масов обществен пътнически транспорт /МОПТ/.
Осъществява се с автобусни превози. Извършват се по областна и общинска

транспортна схема. Тези схеми са възложени от общината на частни превозвачески фирми.

Разписанията са съобразени с трудовите пътувания и извозването на учениците. Областната

транспортна схема поддържа връзка с всичките 35 населени места. В последно време с оглед

намалямането на населението броят на курсовете е намален до два пъти седмично.

Общинската транспортна схема поддържа две линии.

Първа градска линия е с маршрут от Автогарата по ул. „Мара Тасева” до Хлебозавода,

Ремзавод, машиностроителния завод „Възход” до ж.п. гара. На тези места са и спирките.

Извършват се по 12 курса на ден. Началният час е 06.40, а крайният 19.10 часа. Разписанието

се променя при изменение разписанията на ж.п. транспорта. Втора градска линия частично

дублира трасето на първа, но е по-дълга, като достига и до двата квартала „Невски” и

„Сеячи”. Изпълняват се четири курса на ден. Началният час е 6.30 часа, а крайният е 18.00

часа. И двете линии работят 7 дни в седмицата.

Като цяло автобусният парк е остарял и се нуждае от подмяна.

Автогарата е в града е в добро състояние. Тя е основно реконструирана през 2004

година.

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. 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. Общинският център град Попово разполага с 2
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железопътна гари на основната жп линия София-Горна Оряховица-Варна, едната от които е

товарна. Следователно обслужването с жп транспорт е много добро.

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.

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

община Попово, главно като съставна част от възможностите за обслужване на разнообразни

товари.

Оценка на транспортната съоръженост и обслуженост
Съгласно анализа към първи междинен доклад на Националната концепция за

пространствено развитие (2012-2025г.) (НКПР) град Попово с 54 точки попада в четвъртато

йерархични ниво (64-30т. от възможните 1100т.) на 49 градски центъра със задоволителна

транспортна обслуженост /около 1/3 от изследваните градове/. Това са най - вече градове,

които не попадат в трасетата на ЕТК и няма представяне на повече от две транспортни

системи, а наличните им елементи не са с международно значение.

В анализа към НКПР е направена оценка на транспортната съоръженост и обслуженост

на центровете с население над 5000 души – 135 града, представляващи центрове от Първо до

четвърто йерархично ниво и по-големи центрове от Пето йерархично ниво за всяка от

системите на транспортната инфраструктура – пътен, железопътен, воден и въздушен

транспорт.  Подбрани са оценки за съответните елементи, в зависимост от тяхното значение в

международен, национален и местен план и според йерархичното им ниво и техническите

параметри.

Основни изводи:

 Общината разполага със сравнително добре развита транспортна 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.
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 В периода 2007-2013г. са рехабилитирани/реконструирани пътни участъци с обща

дължина 56,112 км или 32,6% от общинската пътна мрежа на община Попово.

Подобрена е достъпността, мобилността, осигурени са условия за безопасност на

движението

 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 третокласната пътна мрежа на територията на общината,

осигуряваща връзките с други общини и региони

 Необходимо е цялостно подобряване на техническите параметри и

експлоатационното състояние на общинската пътна и улична мрежа

4.2. Водоснабдяване и канализация
Водоснабдяване

Населените места на територията на община Попово са водоснабдени с питейна вода и

се обслужват от фирма „Водоснабдяване – Дунав” ЕООД гр. Разград. Водоизточниците,

захранващи селата са от плитки подземни води. Водоносните хоризонти се подхранват

предимно от валежни води и от снеготопенето.

Град Попово получава питейна вода от система „Дунав” и два дълбоки сондажа от

Валанжинския водоносен хоризонт на ПС „Попово”. Алтернативното водозахранване на гр.

Попово е от систематa „Мали Лом”. Вътрешната водопроводната мрежа на града бе силно

амортизирана вследствие земетресенията през 1977 и 1984 г., като загубите достигнаха до

90%. С цел намаляване на загубите при течове, през последните няколко години

водопроводната мрежа бе зонирана. Обособени са 9 броя самостоятелни зони. Всяка от тях е

с начален вход оборудван със спирателни кранове, водомерен възел и манометър.

Водомерните шахти са автоматизирани. От диспечерски пункт оператор наблюдава всяка

зона за количеството и налягането на водата. При промяна на параметрите ги регулира. При

възникване на авария затваря началния кран на зоната и предупреждава аварийните групи за

отстраняването й. В зоните с най-големи загуби периодично се подменя уличната

водопроводна мрежа заедно с водопроводните отклонения.

През последните години цялостно бе подменена вътрешната водопроводна мрежа в

град Попово и на участъци от канализацията, създаваща проблеми. Общо бяха подменени 36

км водопроводни и канализационни съоръжения. Съвременните методи и технологии,
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приложени от добре обучения и квалифициран персонал ще доведат до подобряването на

характеристиките и доставките на питейната вода. Обеззаразяването на питейната вода от

всички водоизточници се извършва посредством хлор-газ и натриев хипохлорид.

Всички населени места на територията на общината са водоснабдени, като подадената

питейна вода за 2014г. по данни на "Водоснабдяване – Дунав” ЕООД гр. Разград е 1921

хил.м3.
Водопроводна мрежа

Община Попово Мярк
а

2010 2011 2012 2013 2014

Водоснабдени населени места бр. 35 35 35 35 35
Град бр. 1 1 1 1 1
Села бр. 34 34 34 34 34
Дължина на водопроводната мрежа км. 403 404 425 425 425
В градовете км. 76 77 98 98 98
В селата км. 327 327 327 327 327
Дължина на външния водопровод км. 193 193 233 233 233
Водопроводни отклонения бр. 15777 15524 15535 1552 15564
Подадена вода хил.м3 3409 3370 2288 1990 1921

Източник: "Водоснабдяване – Дунав” ЕООД гр. Разград, 2015г.

Канализация

От всички населени места в общината единствено в град Попово канализационната

система е в 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 2010 2011 2012 2013 2014
Градове с
канализационна
мрежа

бр. 1 1 1 1 1

Дължина на
канализационна
та
мрежа

км 40 40 44 44 44

Дължина на
колектора км 9 9 9 9 9

Канализационни
отклонения бр. 3869 4373 4376 4383 4385

Източник: "Водоснабдяване – Дунав” ЕООД гр. Разград, 2015г.

От направения анализ на състоянието канализационната мрежа следва да се предвидят

инвестиции в доизграждането на канализационната мрежа.
За пречистване на отпадните води от градската канализационна мрежа в рамките на

Програма ИСПА на ЕС е реализиран проект “Събиране и преработване на отпадъчните
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води в Попово” на стойност 23 196 990 лева безвъзмездна финансова помощ, в резултат на

който през 2009г. е пусната в експлоатация градска пречиствателна станция за отпадни води

(ГПСОВ), като се елиминира изхвърлянето на необработени канални води в река Дунав.

Основни изводи:

 В периода 2010-2014г. са извършени значителни инвестиции в подмяна и

реконструкция на водопроводната мрежа, доизграждане на канализационна

мрежа

 Наложително е да продължи доизграждането на канализационната мрежа и

изграждането на пречиствателни съоръжения за отпадни води.

 Недостатъчен е броят и обемът на резервоарите за отделните населени

места за покриване на дневната неравномерност на консумацията;

 Необходимо е да продължи подмяната на водопроводната мрежа –

реконструкция,  модернизация и разширение в т.ч. допълнително

водоснабдяване.

 Необходимо е намаляване на ползването на питейни води в промишлеността

за сметка на увеличаване ползването на условно чисти води за промишлени

нужди /затворени оборотни системи/.

4.3. Хидромелиорации

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.

Чувствителен дял във водния баланс на общината са изкуствените водоеми. Изградени

са 10 броя микроязовири за  хидромелиоративни цели и риболов.
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Населено място
язовир

Собственник Общ обем
куб.м.

Завир. площ
дка

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

Източник: “Напоителни системи” ЕАД клон Търговище

Основните култури, които се напояват в региона са зеленчуци, царевица за зърно,

хибридна царевица, слънчоглед, тютюн и трайни насаждения – малини, ягоди и овощни

градини.

Площите, които се водят като годни за напояване, с някои изключения са в

сравнително добро техническо състояния, като се нуждаят основно от ремонти, включващи

възстановяване на тръбопроводи, хидранти, шахти и други елементи от разпределителната

мрежа. Друга част от полетата и каналната мрежа се нуждаят от реконструкция с оглед

намаляване загубите на вода и повишаване ефективността на системата. В резултат на

дългогодишната експлоатация в лошо техническо състояния е главният напоителен канал М-

1 и съоръженията по него – водостоци, преливно-изпускателни съоръжения, дюкери и др.

Необходими са значителни инвестиции за привеждането му в добро техническо състояние и

намаляване загубите на вода по него, възлизащи на над 80%.

Основното, върху което следва да наблегне по отношение на ремонтно

възстановителните работи за периода до 2020 г. е както следва:

НС“Попово“
Основни съпръжения – магистрален канал М-1, деривационен канал – изграден през

периода 1959-1970г. Водоосигуряват 120 741 дка, в т.ч. технически годни 89 581дка. По

начин на форматиране на напора – гравитачно – 57 749дка. – 48% и помпено – 62 992дка -

52%. Състоянието на основните съоръжения – дюкери, изпускатели, водостоци е

незадоволително. От общата дължина на магистралния канал 37 822м. е подменена около

2600м. бетонова облицовка. Най-често и основно се извършват предаварийни и аварийни

ремонти по съоръженията.

В резултат на дългогодишната експлоатация, облицовката на напоителния канал е

силно напукана, разрушена и амортизирана, което е причина за значителни загуби на вода.
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Започната реконструкция на канала през 1983г. също е преустановена поради липса на

средства.

Напоителен канал М-1.

Предвид на лошото техническо състояние е необходима цялостна реконструкция,

касаеща подмяна бетоновата му облицовка и възстановяване на съоръженията по него –

водостоци, изпускатели, дюкери и др. Необходимите за това инвестиции са значителни и не

са във възможностите на дружеството ни. През 2008г. е изготвен работен проект за

„НС“Попово“ – актуализация на работния проект за канал М-1 в VII участък от хкм. 234+70

до хкм. 264+10, III участък от хкм. 60+56 до хкм. 93+03 и IV участък от хкм. 10+25 до хкм.

16+28“, касаещ цялостна подмяна на бетоновата облицовка и ремонтни работи по

водостоците. Проектната разработка е на обща стойност 3 500 000лв. Поради липса на

средства до настоящия момент не е започната реализацията и.

През 2008г. е изготвен и работен проект за НС“Попово“ – дюкер „Попово“, касаещ

подмяна на 1170м. стоманобетонови тръби Ф1200 със стоманени. Това е един от най –

проблемните участъци от НС“Попово“, поради честите аварии по дюкера, които са свързани

освен със нанасяне на значителни щети на терените около дюкера, а и със трайно спиране на

водоподаването по цялата НС, рефлектиращо върху всички водоползватели. Работният

проект е на стойност около 1 900 000лв. Поради липса на средства до настоящия момент

проектната разработка не е реализирана.

Дюкер “Медовина“, чиято реализация е започната през 1990г. и е преустановена през

1998г. също е необходимо да се преоцени, изготви нова актуализирана проектна разработка и

се предвиди в бъдеще реализацията му. Не на последно място е необходимо и цялостна

реконструкция на водоземната кула на яз.”Ястребино“. Въпреки че водоизточника не е на

територията на община Попово, техническото му състояние е в пряка връзка с възможността

за експлоатация на НС“Попово“. Необходимо е изготвянето на работен проект и

реализацията му за рекоснтрукция на ел. и механичната част на водоземната кула.

НС“Дриново“ – 13 252дка.
Водоизточник е р.“Черни Лом“. Водоосигуряват се площи на територията на землища

с.Кардам, с.Дриново, с.Зараево чрез помпено формиран напор – ПС“Кардам“ и ПС“Дриново“.

Помпените станции са демонтирани. Състоянието на поливните площи е лошо. Общият

специфичен разход на ел.енергия за доставка на вода е много висок, което е причина и за

високата себестойност на водата за напояване, обуславящо и липсата на интерес от

ползването и.

НП“Ломци“ – 11 623дка.
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Водоизточник е яз.“Ломци“. Водоосигуряват се площи на територията на землища

с.Ломци, с.Помощица, с.Садина. Помпените станции „Ломци-1“ и „Ломци-2“ са

демонтирани. Състоянието на поливните площе е лошо. Общият специфичен разход на

ел.енергия за доставка на вода е много висок, което е причина и за високата себестойност на

водата за напояване, обуславящо и липсата на интерес от ползването и. Предвид на това, че се

водоосигуряват и площи от изравнител на ПС“Ломци-2“ в бъдеще, при наличие на интерес от

водоползвателите в района би било удачно да се възстановят само те – 5964дка.

Необходимо е оборудване на системите и земеделските производители със съвременна

дъждовална техника, което е гаранция за икономия на вода и по-ефективно използване на

поливните площи. През последните години се наблюдава трайна тенденция към изграждане и

увеличаване на площите заети с трайни насаждения – малини и ягоди, напоявани капково.

Предвижданията за периода 2014 – 2020 г. са увеличаване спрямо 2010 г. на напояването на

царевица с 30 %, зеленчуци с 60%, тютюн с 50%, трайни насаждания с 80 %.

Основни изводи:

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, от което града

безспорно се нуждае.

4.4 Енергийна инфраструктура
Eлектроснабдяването на Община Попово се осъществява от електроенергийната

система на Република България. На територията на общината са построени подстанции

110/20 kV “Попово” за нуждите на комунално-битовия сектор и промишлеността и 110/27.5

kV “Славяново” само за нуждите на БДЖ. На територията на общината няма изградени ТЕЦ

или ВЕЦ. Всички населени места от общината са електрифицирани. Като цяло

електроразпределителната система е реконструирана и поддържана на добро равнище.

Електропроводната мрежа средно напрежение 20 kV е изградена на лъчист принцип с

частично резервиране от съседните общини /подстанции/. 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. Като цяло
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електроразпределителната система в годините след 1980 год. 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. Кабелна мрежа 20 kV има в град Попово и частично в селата Светлен,

Медовина, Славяново и Водица, а в останалите населени места на общината е въздушна с

отделни кабели. 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. Кабелите с хартиено-маслена изолация са вече напълно подменени.

Електроенергийната мрежа в промишлената зона на града е развита добре и е обезпечена с

необходимата преносна мощност.

Електроразпределителната мрежа и съоръжения на територията на общината се

поддържат от собственика - фирма ЕОН България Мрежи АД, гр. Варна, регионален център

Търговище, район Попово. През юни 2012г. фирмата стартира ремонт и обновяване на

електроразпределителната мрежа ниско напрежение в центъра на град Попово. Строително

монтажните дейности включват подмяна на 17 стоманобетонни стълба и монтиране на около

3 километра усукани проводници по три от централните улици - "Иван Вазов", "П.К. Яворов"

и "Петко Мартинов". Оценката на компанията е, че съществуващата мрежа е остаряла и не е в

състояние да поеме нарастващото потребление на електроенергия в централната част на

града. Новоизградената мрежа ще осигури по-добро качество на електрозахранването,

ограничаване на непланираните прекъсвания при влошаване на метеорологичните условия и

възможност за присъединяване на нови потребители.

Енергийна ефективност
В община Попово е приета и действа Общинска програма за енергийна

ефективност.
Енергийната ефективност е средство за повишаване качеството на енергийните услуги

при приемлива цена за обществото и възможност за намаляване на енергопотреблението чрез

внедряване на конкретни мерки за икономия на енергия. Мерките по енергийна ефективност

ускоряват икономическия растеж, подпомагат опазването на околната среда, повишават

жизнения стандарт на населението, което е основна цел на община Попово.

Общинската програма има за цел чрез система от мерки и дейности на общинско ниво

да насърчи енергийната ефективност като основен фактор за повишаване ефективността на

икономиката, сигурността на енергоснабдяването и опазването на околната среда.

От гледна точка на намаляване енергоемкостта   интерес представляват следните по-

крупни фирми и дейности на територията на общината: “Родина Холдинг” АД, “Роса” АД,
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“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.

Уличното осветление на община Попово е изпълнено оптимално енергоемко и

покрива нормите за осветеност съгласно стандарта на ЕС EN БДС 13201-2. Използван

източник на светлина е ел.енергията. Като превантивна мярка всички улични осветителни

тела са защитени с автоматични предпазители оразмерени съобразно токовите натоварвания а

съответните клонове. От енергоспестяващото улично осветление са реализирани икономии

над 3,2 млн. Квтч. Електроенергия при значително подобрено качество на районното

осветление.

Възобновяеми енергийни източници
Използването на изцяло конвенционални източници на енергия и зависимостта от внос

на външни енергийни ресурси са характерен проблем за България като цяло, както и за

община Попово. Целите на общинската програма за устойчиво използване на ВЕИ съвпадат с

целите на националната програма: намаляване енергоемкостта на БВП, намаляване

енергийната зависимост на общината, намаляване на вредните газови емисии в атмосферата;

подобряване стандарта на живот; постигане на устойчиво енергийно развитие; създаване на

нови работни места; оползотворяване на местни ВЕИ; стимулиране действителния старт на

ВЕИ към мащабно пазарно приникване.

Биомаса
До каква степен е рентабилно използването на биомаса на местно ниво, зависи до

голяма степен от това, дали суровините са в достатъчно количество и ценово достъпни за
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набавяне. Основни доставчици на суровина могат да бъдат горски стопанства, дъскорезници

и мебелната индустрия. Понастоящем Община Попово не възнамерява да инвестира в

изграждането на инсталации за добив на електро- или топлинна енергия от биомаса, но е

препоръчително да предприеме проучване за възможностите за изграждане на такива

мощности.

Водна енергия
Извършено е щателно обследване на водния потенциал в района на общината и е

възможно да бъде изградена малка водно електрическа централа с мощност от 50 KW до

няколко MW. За целта са достатъчни малки речни течения със сравнително ниска скорост на

течение.

Вятърна енергия
Територията на община Попово е с малък вeтроенергиен потенциал. Като цяло,

ветроенергийният потенциал на България не е голям. Оценките са, че около 1400 км2 площ

има средногодишна скорост на вятъра над 6,5 m/s, която всъщност е праг за икономическа

целесъобразност на проект за вятърна енергия. За община Попово тя е около 4 m/s.

Геотермална енергия
Няма данни за потенциала а геотремалния ресурс на територията на общината и не се

предвиждат общински инвестиции за изграждане на мощности за геотермална енергия.

Слънчева енергия
Климатичните дадености за община Попово са благоприятни за всички видове

фотоволтаични инсталации. Изграждането на общинска фотоволтаична инсталация ще даде

възможност на Община Попово да покрие нергийните нужди на част от сградите общинска

собственост. Оползотворяването на потенциала на ресурса от възобновяема енергия ще

позволи намаляването на зависимостта от конвенционални енергийни ресурси и външни

доставки, а също и до оптимизиране на общинските разходи. Това ще позволи пренасочване

на ресурса за решаване на други обществено значими проблеми. Освен икономически ползи,

подобна инвестиция ще има и значителен социален ефект. Пряка е и връзката между

изграждането на собствена фотоволтаична централа и опазването на околната среда, като

важен ефект от тяхноо приложение в Община Попово е намаляването на емисиите и на

парниковите газове в атмосферата. Общински съвет - Попово е дал съгласие за предоставяне

на общински терени в общината за изграждане на фотоволтаични електроцентрали.

4.5. Газоснабдяване и газоразпределителна мрежа
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В град Попово разпределението на природен  газ  се  осъществява  от "Дунавгаз"

ЕАД. Към края на 2011г. газорапределителната мрежа в града е общо 35168 л.м., от които

разпределителни газопроводи – 25583 лин. м. и газопроводни отклонения – 9585 лин. м. Към

31.12.2011г. Овергаз Север ЕАД е направил инвестиции за линейна част в размер на 2692 хил.

лв. и за вложени съоръжения – 697 хил. лв. В резултат на тези инвестиции се постига:

 Стимулиране въвеждането на нови енергийни технологии в промишлеността;

 Предоставяне на възможност 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 17

фирми.

 Обществено - административен сектор - консуматори на природен газ са 34

предприятия.

 Битов сектор – газифицирани са 586 бр. Домакинства.

Продажби на природен газ в град Попово за периода 2005-2011г. в хм3

2005г. 2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 2011г.

Промишлен
сектор

383 1214 1224 1921 1077 987 1600

Обществено-
администрат
ивен сектор

298 723 652 658 498 555 532

Битов сектор 122 380 424 490 504 554 587

ОБЩО 804 2318 2299 3070 2079 2097 2719

Годишно потребление по сектори в хм3

2005г. 2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 2011г.
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Предпоставки за изпълнение на плана за инвестициите:

 Адекватна реакция на пазара.
 Възходящо развитие на икономиката като цяло.
 Адекватно отношение на държавната и местна власт към процеса на

газификация.
 Повишаване социалния статус на бъдещите потребители.

Основни изводи:

 Електроснабдяването на община Попово е добре развито, като системите за

електроснабдяване и електроразпределение и при така съществуващата

изграденост в общината няма сериозни проблеми по отношение на

електроснабдяването;

 Прилагането на мерки за енергийна ефективност в общинската икономика ще

доведе до повишаване конкурентноспособността на предлаганите изделия и

услуги;

 По отношение на възобновяемите енергийни източници, на територията на

общината съществуват възможности за изграждане на фотоволтаично

централи;

 Община Попово има стратегическо значение в  газоснабдителната мрежа на

страната тъй като през нея преминава магистрален газопровод. Постигната

е почти 100% газификация на топлофицираните общински обекти.

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.

 Насока за подобряване и усъвършенстване на прилагането на газификазия е

вече внедрените и предстоящи за газифициране обществени обекти да бъдат

снабдени със съвременни системи за автоматично регулиране на

отоплителните процеси, съобразено с реалните нужди на потребителите,

План на инвестициите

Инвестиции в планирано развитие на мрежата, хил. лв.

Година 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Линии 29,6 60,4 16,0 58,7 16,0 58,6 16,0 58,6 16,0 58,6
Съоръжения 62,2 77,9 67,4 78,8 79,2 46,0 25,0 22,9 20,8 20,8
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което значително ще повиши енергоефективността на територията на

града.

4.6. Телекомуникационна инфраструктура

Община Попово разполага със сравнително добра телекомуникационна система,

основана предимно на постигната висока степен на телефонизация – най-вече в гр. Попово.

Развитието на този сектор е насочено към пълно задоволяване потребностите на

населението от общината с домашни телефонни постове и обвързване на общинската

информационна мрежа с националната, европейските и световни системи /главно Интернет,

при най-достъпни цени за потребителя/.

Извършва се модернизация и разширяване на аналоговата съобщителна мрежа и

развиване на цифрова съобщителна мрежа на територията на Община Попово. Това ще

позволи рязко да се повиши качеството на предоставяните услуги, което ще рефлектира

върху бързината и ефективността на бизнес услугите.

Специално внимание се обръща на осигуряването на информационната

инфраструктура и информационното обслужване, което се осъществява от държавно-

публичните структури, от организации, формирани на пазарен принцип, така и от

неправителствени организации.

Достъпът до Интернет на територията на общината се предлага и осигурява от

фирмите ВИВАКОМ, СКАТ и Цифрови системи – гр. Варна.

Значително се изостава с предлагането на широколентовия и високоскоростен достъп

до глобалната мрежа за селата. Неразвитостта на комуникационната инфраструктура и

липсата на компютърна техника в селата е основна пречка за развитието на малкия бизнес в

селския район.

4.7. Екологично състояние и рискове

Община Попово се отнася към общините с добри екологични условия. На

територията й няма изградени крупни промишлени обекти, които силно да влошават

санитарната обстановка и хигиенни качества на атмосферния въздух, водите и почвата.

Основно промишлената дейност е съсредоточена в гр. Попово в производствената зона,

разположена в източната част на града. Зоната е разположена на подветрената страна на

посоката на преобладаващите ветрове.

Качество на атмосферния въздух
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В градската територия са концентрирани голяма част от промишлените дейности,

интензивен трафик, но тук са разположени и жилищата на хората. В резултат на това

огромното нарастване на замърсяването на въздуха е проблем, който рефлектира върху всеки

от нас. И всички ние имаме ролята да участваме в намирането на решение.

Рамковата директива 96/62/ЕС за управление на качеството на въздуха в градовете е

ключов елемент от стратегията на ЕС за подобряване качеството на въздуха като цяло. Това

налага стриктни изисквания относно извършвания мониторинг за вида и броя на

контролираните замърсители, с оглед изготвяне на планове за действие за подобряване

качеството на въздуха в средносрочен и дългосрочен аспект. От друга страна информирането

на обществеността е основно изискване в Директивата.

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 отношение на въздуха на територията на общината няма предприятия, които да

влошават съществено неговото качество. По–значително е замърсяването от автомобилния

транспорт, което се дължи най–вече на използването на автомобили втора употреба.

По–високи стойности на някои замърсители се наблюдават през зимния период,

което е свързано с характера на използваното гориво за отопление.

Резултатите от целогодишния контрол 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.

На територията на община Попово няма система за наблюдение и контрол на

качеството на атмосферния въздух. За област Шумен и област Търговище работи РИОСВ -

Шумен, който поддържа 1 пункт в гр. Шумен.

Град Попово не е включен в националната мрежа за мониторинг на въздуха. През 1995г.

са направени имисионни замервания на концентрациите на прах, серен диоксид, въглероден
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оксид, азотни оксиди и озон, от Мобилна автоматична станция за контрол качеството на

въздуха на Регионалната лаборатория – Варна към ИАС гр. София. От направени замервания

в центъра на града се установява следното:

 Прах – варира от 0,016 mg/m3 до 0,0469 mg/m3, като измерените стойности са от 15,6

до 5,3 пъти по-ниски от ПДК.

 Серен диоксид – измерени концентрации от 0,0009 mg/m3 – 0,0026 mg/m3 и са от 167

до 58 пъти по ниски от ДН.

 Въглеродният оксид, азотните оксиди и озона също са в концентрации значително по-

ниски от допустимите норми.

 От проведеното измерване се констатира, че извън отоплителния сезон в гр. Попово не

съществува трайна тенденция към замърсяване на въздуха.

През 2011 година РИОСВ-Шумен е осъществила проверки с инструментален контрол

на обекти с източници на емисии на вредни вещества изпускани в атмосферния въздух, в

изпълнение на утвърдения от МОСВ график.

Регистрирано е превишение  на нормите за допустими емисии на вредни вещества

изпускани в атмосферния въздух от инсталации в “Роса” АД, гр. Попово, парова централа,

източник - котел ПКМ-6 с предна камера. Към изпускащото устройство има инсталирано

прахоуловително съоръжение - батерия циклони. Ефективността на съоръжението не

осигурява спазване на НДЕ за прахообразни вещества при използваното гориво –

слънчогледова люспа. За намаляване на замърсяването регистрирано при предходна

проверка, текущата месечна санкция на дружеството е намалена.

На територията на община Попово няма разположен пункт за емисионен контрол.

Шум
В община Попово към 2010г. се наблюдава тенденция на нарастване на най-високите

шумови нива в сравнение с 2006г.

Регистрирани шумови нива по области и градове през 2010 година

Области
Градове

Наблюдавани
пунктове -

брой

Разпределение на наблюдаваните пунктове
според регистрираните шумови нива - дБ

под 58 58-
62

63-
67

68-
72

73-
77

78-
82

над
82

Област - Търговище 51 19 9 20 3 - - -
Попово 16 6 2 8 - - - -

Източник: НСИ, 2011 г.

Води
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Наличните водни количества на  територията на Община Попово са формирани от

повърхностни и подземни води. Територията се отводнява от реките Черни Лом, Малки Лом,

Голяма река и техните притоци.

Територията на община Попово се в територията на  Дунавския водосборен басейн, с

център за управление - гр.Плевен. Община Попово и община Опака се включват към поречие

р.Русенски Лом.

РИОСВ-Шумен извършва мониторингова дейност на повърхностно течащите води и

подземните води, като са изградени 3 пункта за поречие р.Русенски Лом. За поречие Русенски

лом при пункт на р. Поповска, след гр. Попово, през 2011г. тенденцията е частично

подобряване състоянието на повърхностните води, вследствие ефективна работа на

действащата ГПСОВ-Попово.

За имисионното състояние на река Поповска  в района на община Попово се съди от

данните, получени при извършването на мониторинг от пункт на НАСЕМ след гр. Попово.

ГПСОВ-Попово функционира много добре през 2011 г. Замърсяването на р. Черни Лом се

сведе до нивата под Индивидуални емисионни ограничения, определени в Разрешителното за

заустване,  с изключение на минимално

ГПСОВ-Попово – експлоатира се и функционира през 2011. Минимални превишения

по показател общ фосфор

Подземни води
В района на гр.Попово е обособено подземно тяло с код BG1G0000Qа1021 и с

наименование: „Порови води в Кватернера - р.Русенски Лом и притоците му” – Слой 1 –

Неоген - Кватернер; Площ на ПВТ=136км2; Тип на вместващия колектор – поров; безнапорен

тип; покриващите ПВТ пластове в зоната на подхранване се състоят от глинесто-песъчливи

отложения; литоложкия строеж на ПВТ се състои от заглинени чакъли и пясъци; средна

дебелина на ПВТ=7.5м; средна водопроводимост: 33м2/ден; Среден коефициент на

филтрация = 4м/ден; площта на зоната на подхранване на ПВТ е 136км2; среден модул на

подземния отток 3 л/сек/км2; няма идентифицирани водни или сухоземни екосистеми или

повърхностни водни тела, с които ПВТ е свързано; посоките и степента на обмен с

повърхностните води с р.Русенски Лом и притоците й е затруднен; общо водовземане от

ПВТ=88л/сек; значителни въздействия от човешка дейност върху химичното състояние на

ПВТ не се наблюдава. По отношение на утвърдените експлоатационни ресурси на

подземните водни тела на територията на Басейнова Дирекция Дунавски Район, източниците

на формиране на експлоатационните ресурси на ПВТ се окачествяват както следва:

естествените ресурси ПВТ възлизат на 410л/сек; привлекаемите ресурси възлизат на 200л/сек;

няма изкуствено подхранване на ПВТ; Експлоатационни ресурси се оценяват на 450л/сек.
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Категоризиране на експлоатационните ресурси се извършва съгласно Наредба №14 от 10

октомври 2007, където експлоатационните ресурси на подземни водни тела и на находища на

минерални води се категоризират по степен на изученост и достоверност на:

1) категория ЕР 1 - гарантирани;

2) категория ЕР 2 - възможни;

3) категория ЕР 3 – предполагаеми.

Разглежданото ПВТ има категория на водните ресурси ЕР 2 = 225л/сек и ЕР 3 =

225л/сек. Модулът на експлоатационните ресурси възлиза на 3.31 л/сек/км2; разрешено

годишно черпене 88л/сек; свободните количества се оценяват на 137 л/сек

Почви
Налага се  тенденцията за намаляване на замърсяването на земите и почвите.  Това се

дължи на провеждането от земеделските кооперации и арендатори на добри земеделски

практики, правилната употреба на препаратите за растителна защита и опазване на почвата от

химическо замърсяване и пестициди.  Ограниченото използване на пестициди и торове в

земеделието,  екологичното земеделие и животновъдство,   ограничаване на емисионното

замърсяване по отношение на въздуха, водите и управлението на отпадъците,  са дейности,

които водят до намаляване на деградацията на земите и почвите.

Осъществява се   превантивна дейност по опазване на почвите от замърсяване, както на

действащи обекти, така и на инвестиционни проекти.

Получените резултати  се дължат на  спазване на предписанията и изискванията на

екологичното законодателство от лица  занимаващи се с производствена дейност,

провеждането от земеделските кооперации и арендатори на добри земеделски практики,

правилната употреба на препаратите за растителна защита и опазване на почвата от

химическо замърсяване и пестициди.

В резултат на което в община Попово  анализът на  състоянието на почвите в

пунктовете от Националната система за мониторинг  сочат,  че почвите на територията на
общината са едни от незамърсени и неувредени в страната.

Защитени територии и биоразнообразие
Фауната на общината е взаимносвързана с определени екологични предпоставки,

осигурявани от растителността, климата, водите, антропогенното въздействие. Разглежданият

животински свят може да бъде отнесен към Северната зоогеографска подобласт на България.

В нея преобладават сухоземни животни, характерни за Средна и Северна Европа. Характерни

представители на фауната в обезлесените, скални терени са: пепелянка, стенен гущер,

скалолазка, червенокръста лястовица, черен щъркел, гарван гробар, прилеп, белка, язовец,

лисица, чакал.
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Горските масиви от зимен дъб и келав габър се обитават от следните животински

видове: слепок, медянка, смок мишкар, горски гущер, синигер, кълвач, авлига, горска

дърволазка, горска зидарка, заек, дива котка, сърна, златка, дива свиня, вълк.

Местата с по-голяма надморска височина се обитават от усойница, гълъб хралупар,

черен кълвач, орехче, осояд. От бозайниците се срещат всички изброени по-горе, а също и

благороден елен.

Водните екосистеми се обитават от речен кефал, черна мряна, уклей, скобар, костур,

шаран, сом, щука, дъгова пъстърва, водна костенурка, видра и др.

За около сто години природата е загубила напълно някои свои обитатели – мечка,

рис. Повечето от тях са унищожени като ловни обекти. Други се срещат много рядко и са

застрашени от изчезване. Причините са комплексни. Един от основните проблеми в района е

бракониерството, разпространено по отношение на някои представители на фауната – сърна,

диво прасе, фазан.

РИОСВ–Шумен  упражнява контрол за ограничаване на незаконната търговия с редки

и защитени видове растения и животни. Такива нарушения в последните години не са

констатирани. Периодични наблюдения (съобразени с биологията на отделните видове) се

предвиждат върху популациите на застрашени и редки животни, особено в орнитологично

важните места в региона. Отчитат се местообитанията, тенденциите в числеността и

плътността на находищата, регистрират се отрицателните въздействия.

Законът за защитените територии - /ЗЗТ/ - (обн. в ДВ бр.133 от 1998г., изм. и

допълнен) урежда режима на опазване,ползване и управление и регламентира

функционирането и съхранението на система от защитени територии. Съгласно чл.5 от ЗЗТ,

защитените територии имат следните категории: резерват, национален парк, природна

забележителност, поддържан резеват, природен парк, защитена местност. С управлението на

тези категории защитени обекти се цели създаване и развитие на екотуризъм.

ВД – летен дъб, обявено със Заповед № 1027/01.12.1982 г.

Цитираните защитена територия и защитен вид са в поземлен фонд.

Вековното дърво – летен дъб се намира в местността “Пирамидата” в землището на с.

Бракница. Височината му е 17,5 м, обиколката е 4,10 м, възрастта на дървото е 400 години.

„Натура 2000” представлява мрежа от защитени зони в Европа. Нейната цел е да

осигури дългосрочно опазване  на определени ценни растителни и животински видове, както

и местообитанията им. Тя включва защитени райони, определени съгласно Директивата за

опазване на природните местообитания и Директива за опазване на дивите птици. Обект на

защита по двете директиви са около 140 природни местообитания и над 600 вида растения и

животни, приоритетни по значимост за ЕС.
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Националната екологична мрежа е част от европейската екологична мрежа „Натура 2000” и е

регламентирана съгласно Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/ (ДВ бр. 77/ 2002 г.).

На територията на община Попово има 3 защитени зони по Натура 2000, те са:

- Защитена зона "ОСТРОВЧЕ" с площ 67 491.851 дка, код BG0000173 – В

защитената зона "ОСТРОВЧЕ"  частично са засегнати  землищата на селата

Дриново, Ломци и Еленово;

- Защитена зона "ГОЛЯМА РЕКА" с площ 74 517,360 дка с код BG0000432 В

защитена зона "ГОЛЯМА РЕКА"  частично са засегнати  землищата на селата

Манастирица, Горица, Бракница, Баба Тонка, Иванча, Берковск, Долец и Конак;

- Защитена зона "ЛОМОВЕТЕ" с площ 324 889,3 дка с код BG0000608 В защитена

зона "ЛОМОВЕТЕ" е засегнато частично землището на  с. Захари Стояново.

Отпадъци
Регионално депо Търговище е в експлоатация от 1996г., като включва и община

Попово. В експлоатация е от 1996г. Общините Търговище и Попово имат спечелен проект за

техническа помощ на инвестиционен проект за интегрирано управление на отпадъците на

общините Търговище и Попово в рамките на ОП „Околна среда”, включващ реконструкция и

модернизация на съществуващото депо, разделянето му на клетки, подготовка на дъното,

изграждане на системи за събиране, отвеждане и третиране на получения инфилтрат и биогаз,

системи за закриване на всяка клетка. Към същия проект е включена рекултивацията на

общинското депо  Попово за битови отпадъци.

През 2007-2008г. бяха закрити всички незаконни сметища в населените места.

В района на общината няма изградена система за  преработване на отпадъците.

Въведени са системи за разделно събиране на отпадъците от опаковки, на база сключени

договори с организации по оползотворяване. В Община Попово има два пункта за събиране,

съхранение и разкомплектоване на ИУМПС с оператор “Алт Метал”ЕООД.

Освен общинската програмата за управлението на отпадъците в общинска

администрация има приети:

 Наредба за управление на дейностите по третиране на битови отпадъци и

поддържане на чистотата на територията на Община Попово;

 Наредба за опазване на обществения ред и чистотата на населените места на

територията ня община Попово.

Анализът се базира на годишните доклади за състоянието на околната среда
изготвяни от РИОСВ Шумен.

Предизвикателства пред развитието на Община Попово, степен на уязвимост от
климатичните промени
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Перспективният анализ на вероятните въздействия върху регионите на ЕС – „Региони

2020” определя четири ключови предизвикателства пред бъдещото им развитие:

 Глобализацията, създаваща възможности за достъп до огромни нови пазари, но

поставяща пред нови предизвикателства европейския капацитет за управление на

структурните промени и социалните последици от тези промени. Влиянието на това

предизвикателство върху европейските региони е условно прогнозирано чрез Индекс
на уязвимост "Глобализация", отчитащ нивата на производителността, заетостта и

нивото на образование;

 Демографските промени, които променят възрастта и структурата на работната ръка

и повдигат нови значими въпроси, свързани с икономическата ефикасност и

миграционните процеси. Влиянието на този фактор се прогнозира с Индекс на

уязвимост "Демографски промени", отчитащ възрастта на работната сила,

възрастова структура на населението и намаляването на населението на регионите;

 Влиянието на климатичните промени върху околната среда в Европа, които изискват

полагане на по-големи усилия за намаляване на парниковите газове и за адаптиране

към последствията от климатичните промени. Влиянието се прогнозира с Индекс на
уязвимост "Климатични промени", отчитащ нивата на заплахи от наводнения,

брегова ерозия, опустиняване и засушаване;

 Сигурната, устойчива и конкурентна енергия и енергийната независимост са основни

предизвикателства пред Европа. Ограничените доставки, нарасналото търсене и

задължението за намаляване на вредните емисии, определят необходимостта от

разработване  на алтернативни енергийни източници и преминаване към

нисковъглеродна икономика. Влиянието се прогнозира с Индекс на уязвимост
"Енергийни  предизвикателства", отчитащ нивата на външна и вътрешна сигурност

на доставките, енергийното потребление, карбоновите емисии.

Най-неприспособими към предизвикателствата на 21 век са регионите с
комплексен индекс 100. Всички български райони от ниво 2 попадат сред регионите, които

са силно уязвими пред тези предизвикателства.

Уязвимост от климатичните промени
Предвид уязвимостта на територията от климатичните промени, от особена важност е

наблюдението на напредъка и резултатите от прилагането на трите Конвенции от Рио де

Жанейро – за биоразнообразието, за промените в климата и за опустиняването чрез

проследяването на системата от индикатори:
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 Относителен дял на антропогенно натоварените територии (с инфраструктура,

населени места, промишлени обекти) - индикор за биоразнообразие.

В община Попово населените места заемат 3,5% от територията при среден показател

за страната 5,0%. Ангажираните от транспортната инфраструктура площи са  /0,6%/,

какъвто е средният показател за страната. В резултат, в общината антропогенно

натоварените територии имат относителен дял /4,1%/ при среден показател за страната

5,9%, което поставя общината в сравнително благоприятна позиция.

 Съотношение между горските, земеделските и урбанизираните територии -индикатор

за биоразнообразие.

Земеделските земи в общината заемат 71,3% от общата територия, което е с почти 3

пункта над средния показател за Североизточен район /68,6 %/ и приблизително 13 пункта

над средния показател за страната /58,7%/, докато територията, заета от гори в общината

22,0% е с 1 пункт по-малко от средната стойност за Североизточен район и с 11 пункта по-

малко от средната стойност за страната /33,6%/. И по този показател община Попово е в

сравнително по-неблагоприятна позиция сред други общини.

 Емисии на парникови газове (приравнени към CO2 еквивалент) на жител от

населението - индикатор за промени в климата.

България няма индивидуална цел за намаление на емисиите на парникови газове, но

страната е включена в схемата за търговия на парникови газове с квоти предвид договорената

цел на общоевропейско ниво до 2020 г. да се постигне 20% намаление на парниковите емисии

в сравнение с нивата от 1990 г. За 2010г достигнатият показател за страната е 54 /при индекс

100 за 1990г/. Община Попово следва да допринесе за постигане на този показател.

 Степен на постигане на националните цели за използване на възобновяеми енергийни

източници и енергийна ефективност- индикатор за промени в климата.

Най-големите резерви за реализиране на икономии от енергоспестяващи мероприятия

са в областта на коренно подобряване енергийните характеристики на сградния фонд в

общината. Проектите за енергийно саниране на сградите трябва да отчитат целия комплекс от

фактори, влияещи на енергийните характеристики.

 Дял от територията с висок риск от ерозия - индикатор за опустиняване.

В община Попово са налице територии с висока степен на уязвимост, застрашени от

ерозия, както следва в таблицата по-долу:

Общини в област Търговище със земи, застрашени от ерозия

Област /
район

Общини със
земи,

Общини със земи,
застрашени

Общини със земи,
застрашени от водна
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застрашени
от водна ерозия

от ветрова ерозия и
от ветрова ерозия

Търговище

Антоново,
Омуртаг, Опака,
Попово,
Търговище

Омуртаг, Опака, Попово,
Търговище

Омуртаг, Опака,
Попово, Търговище

Източник: Ръководство в помощ на земеделските стопани, които желаят да участват в

Мярка 214 “Агроекологични плащания” от ПРСР, МЗХ-2009г

Най-чувствителни към климатичните изменения са селското стопанство, туризмът,

управлението на водните ресурси и горският фонд.

Промените на климата ще окажат своето въздействие  върху условията за

туристическа дейност. Повишаването на температурите и безводието ще ограничат туризма в

много региони най-вече от Южна Европа. Според очакваната промяна на индекса за

туристически климат за ЕС, България е сред страните с най-висока очаквана негативна

промяна. В най-тежко положение от българските райони ще бъде Североизточният район,

който заедно със Северния централен район попада в най-неблагоприятната 6 група.

Повишението на температурите ще увеличи липсата на вода в почвите, които

получават малко валежи и имат склонност към засушавания. Най-голямото въздействие ще се

наблюдава спрямо почви с малко механично съдържание и лоши водни характеристики и

отчасти за тежки глинени почви. Ще се усили рискът за почвената покривка от ветрова

ерозия. При изменение на климата през 21-ви век най-уязвими ще бъдат: пролетните

земеделски култури, поради очаквания дефицит на валежи през топлото полугодие;

културите, отглеждани върху неплодородни почви и културите от неполивните площи;

прогнозира се спад в реколтата на зимна пшеница.

Ако прогнозите за удвояване количеството на въглероден диоксид през следващото

столетие се оправдаят, екологичните условия в общината рязко ще се влошат и горските

ресурси ще бъдат уязвими от сериозните климатични изменения в близкото бъдеще.

Промените ще  са от “ниски температури влажни гори” до “високи температури сухи гори” .

При възможно затопляне на климата може да се очаква миграция на видове от юг на

север, което ще означава преместване на растежа на дървета и храсти от Южна България към

Северна България, процес, който ще засегне и община Попово. Тук може да се очаква

намаляване на разнообразието на дървесните видове. Може да се счита,че при извършването

на правилна селекция, ще се достигне оптимална биопроизводителност при изменени

климатични условия.

Стратегическата цел при управлението на биоразнообразието и най-вече на

флористичните ресурси трябва да бъде адаптация към засушаването на климата и
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подобряване устойчивостта на горските екосистеми. Естествените и привнесени горски

дървесни и храстови видове имат голям потенциал за добра адаптация към евентуалното

изменение на климата през този век. Чрез отгледни сечи на младите насаждения се увеличава

жизненото пространство на оставащите дървесни екземпляри и се подобрява светлинния и

водния режим. По този начин се увеличават възможностите за адаптиране на дървесните

насаждения, като в резултат се увеличава и биомасата.

Климатичните промени дават своето отражение при водният отток на реките и рискът

от наводнения.

Индикативни зони с повишен риск от наводнения на територеята на община Попово

Сценарий на
наводнения Воден обект Уязвима зона

От Q100 Р. Черни Лом Попово
От Q100 Р. Черни Лом Кардам

Източник: БДЧБ и БДДБ, 2011 г.

При оценка на вероятността дадена минала заплаха да се прояви в бъдеще от

съществено значение са предстоящите за изграждане проекти на защитни съоръжения.

Предвидените корекции на реки и други защитни съоръжения както и почистването и

укрепване на дъното на реките ще имат благоприятен ефект за редуциране на риска от

наводнения.

5. Устройство на територията на община Попово

Началните действия за реконструкция и обновяване на градската територия,

предприети през 90-те години на ХХ век и началните години на ХХ1 век са все още

откъслечни, спорадични и обхващат строителство в отделни имоти предимно в централните

части на града. Тези действия са далече от необходимия интегриран подход за градско

обновяване и развитие. Те се осъществяваха в условията на липсващ актуален общ

устройствен план на град Попово, който влезе в сила през 2010г. В резултат на липсата на

актуален устройствен план градското обновяване се осъществяваше стихийно.

Производствените територии (производствените зони) са недостатъчно благоустроени

и са застроени с остарели и непривлекателни сгради, които трудно могат да бъдат

модернизирани и ефективно използвани.

Жилищните комплекси са недоизградени и недостатъчно благоустроени, панелните

сгради не удовлетворяват нормалните изисквания за жилищен комфорт и за енергийна
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ефективност. През периода 2014-2020г. ще предстои продължителен процес на

преструктуриране и модернизация на комплексите и панелните сгради,  което изисква

своевременно и внимателно насочване на политиките на местно ниво, за да се съхрани

достатъчно публично пространство за обществени функции и озеленяване.

Много проблеми от градоустройствено и архитектурно естество се натрупаха и в

централната градска част. Не е добро състоянието на много обществени сгради.

Делът на общинските имоти в градската и в околоградската територия е малък и това

затруднява общината да води ефективна устройствена политика и да разширява публичното

пространство на града.

Състоянието на изградените зелени системи в град Попово с малки изключения е

незадоволително. Обществените озеленени площи като правило са недостатъчни и

недостатъчно добре поддържани. Очевидна е необходимостта от защита, опазване, а и

разширяване на обществените озеленени площи в градовете и край градада.

Не са достатъчни грижите за културно-историческото наследство и за опазването на

недвижимите културни ценности. Тяхното ново социализиране предстои и може да изиграе

решаваща роля за превръщането им в инструмент за градското развитие.

Мрежите на градската техническа инфраструктура не удовлетворяват адекватно

градските нужди.

Амортизирана е градската физическа среда и сградният фонд в големи части от

територията на град Попово. По-добро е състоянието в общинския център благодарение на

реализиран проект по линия на Оперативна програма «Регионално развитие» 2007-2013г..

Осигуряването на устойчивост на селищната мрежа и изграждането на качествена

селищна среда, гарантираща устойчиво социално-икономическо и екологическо развитие и

достоен жизнен стандарт и съществуване следва да бъде една от приоритетните задачи пред

общинската политика за устойчиво местно развитие.

6. Административен капацитет
В рамките на разработения Социално-икономически анализа за нуждите на

Оперативна програма „Регионално развитие” за периода 2014-2020г., в периода 1 април – 1

май 2012г. е проведено социологическо проучване на извадка от 18 общини. В това

проучване попада и община Попово в качеството си на община със среден финансов

капацитет. Оценена е активността на общините по отношение възможностите за изпълнение

на проекти по ОПРР и ПРСР чрез съпоставка на броя на кандидатстващите към броя на

допустимите по съответната операция общини, както и чрез средния брой на подадените

проекти на една община.
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В структурата на общинската администрация на Община Попово е създаден отдел

«Европейски програми и проекти», чиито ангажименти са свързани с проекти с европейско

или друго международно финансиране, с идентифицирането на потенциалните възможности

за кандидатстване с проекти по Структурните и Кохезионния фондове на ЕС, ПРСР и др.

Служителите в отдела са ангажирани с всички етапи на проектния цикъл – от генерирането на

идеи до същинското изпълнение и приключване на проекта. Освен хората в обособения

отдел, има и други общински служители, включително от общинското ръководство, които са

ангажирани с различните фази на проектния цикъл.

Оценката на квалификацията на служителите е «много добра». В Община Попово е

разработен анализ на потребностите от обучение на служителите от администрацията и план

за обучение в сферата на изпълнение и управление на проекти, съфинансирани от ЕС. По-

високото ниво на усвояване на средства е пряко обвързано с непрекъснатото повишаване на

квалификацията на персонала чрез обучение за изпълнение и управление на проекти.

На този етап не всички служители са запознати с новите моменти в кохезионната

политика на ЕС за програмен период 2014-2020 г. Необходими са действия в посока обучение

на служителите за новите моменти на кохезионната политика, тъй като от нея произтичат

националните цели и приоритети, пътищата за повишаване на икономическия растеж и

постигане на социална кохезия, както и рамките на финансиране за следващия програмен

период.

Техническият капацитет на общината за нуждите на управление и изпълнение на

проектите, съфинансирани от ЕС е на добро ниво. Общината разполага с компютри,

принтери, скенери, телефони, правна и справочна литература, автомобили.

Община Попово използва външна консултантска помощ най-вече при инвестиционни

проекти при следните дейности:

• изготвяне на работни проекти по ЗУТ

• възлагане на обществени поръчки

• изготвяне на анализ разходи-ползи

• изготвяне на формуляри за кандидатстване

• изготвяне на прединвестиционни проучвания

Следователно може да се обобщи, че общината е акумулирала достатъчно знания и

опит при изпълнението на инвестиционни проекти.

Публично-частните партньорства не са разпространена форма за привличане на

инвестиции в община Попово, през следващия програмен период е необходимо по-активно

прилагане на тази форма вече и със създадения специален закон.
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По отношение финансови капацитет за изпълнение на проекти общините в България

са разделени в 3 групи в зависимост от стойностите на интегралните оценки за кредитния им

потенциал. За граници се приемат средната за страната стойност и нулата, т.е.:

 всички общини, които имат стойности на показателя над средните за страната попадат

в първа група;

 всички общини, които имат положителни стойности от нула до средната за страната

формират втора група, и

 всички общини, които имат отрицателни стойности на интегралната оценка за

кредитния потенциал са в трета група.

Община Попово попада във втора група с кредитен потенциал за 2010г. – 24% близък до

средния страната.

Основни изводи:

 Община Попово показва сравнително добър капацитет за подготовка, управление

и изпълнение на проекти съфинансирани от Европейските фондове с договорени

16 проекта на обща стойност около 71 млн.лв. по оперативните програми, от

които реално изплатени към 30.09.2012г. са около 29 млн.лв. (41%).

 Мерките, които община Попово трябва да предприеме за увеличаване на

шансовете си за спечелване на проекти и през следващия програмен период 2014-

2020г. са:

 постоянното повишаване на квалификация на служителите (специализирани

обучения и курсове) и правилната им мотивация

 ползване на водещи и качествени консултанти в съответната област

 изучаване и прилагане на добри практики

 разработване на качествени прединвестиционни проучвания/работни проекти

 по-широко участие на заинтересованите страни, обществени обсъждания и

диалог с обществеността
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7. Общински бюджет

Сравнителен анализ на бюджетните приходи на община Попово

Всичко приходи

Приходната част на бюджета на община Попово се формира  основно от собствени

приходи, субсидии от Централния бюджет и други държавни трансфери. Собствените

приходи включват приходите от местни данъци, такси, услуги и права, предоставяни от

общината и разпореждане с общинска собственост / отдаване под наем, продажба, концесии/.

От приложената таблица и графика по години е видно, че след тенденцията на увеличение на

приходите в общинския бюджет до 2008г. от 2009г. се наблюдава намаление на приходите

както от местни данъци, такси и услуги, така и  от държавни транфери. Основна причина за

намалението на приходите е промяната на икономическата конюнктура, в резултат от

световната икономическа криза. През 2010г. за първи път след кризата от 1996/1997г. се

актуализира държавния бюджет като се намалиха държавните трансфери за общините. Тази

тенденция се запазва и през 2011г. Ръст в собствените приходи се наблюдава за 2008г., след

което за 2009г. и 2010г. се наблюдава спад в постъпленията от местни данъци, такси и цени

на слуги. През 2011г. се наблюдава  увеличение на собствените приходи спрямо 2009г. и

2010г., като очакванията са стабилизацията да продължи и през следващите бюджетни

години.

За разглеждания период от 2008 до 2014 година през 2013 година се забелязва

значително различие на местните приходи, което се дължи главно на получените приходи от

глоби, санкции и наказателни лихви постъпили от спечелено дело на Общината срещу ДФ

„Земеделие”. Те обаче в случая се явяват като извънредни приходи през 2013 г., които нямат

постоянен характер и не могат да служат за целите на анализа. През 2014 г. има увеличение

на приходите  от имуществени данъци и от общински такси спрямо тези, получени през 2012

г. и 2013 г. Намаление спрямо същия период на 2013 г. има в приходите и доходите от

собственост, в приходите от помощи дарения и други безвъзмездно получени суми от

страната и чужбина, както и приходите от концесия.
Друга важна характиристика за приходната част на бюджета на община Попово е

относителния дял на собствените приходи в общия обем на приходите на общината. Този

показател измерва зависимостта на общинския бюджет от държавните трансфери. За община

Попово относителният дял на собствените приходи  за изследвания период е 22, 43% от

общия размер на бюджетните приходи.
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По отношение структурата на местните приходи не се наблюдава промяна. 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. Несъществен дял в обема на данъчните приходи заема патентния данък, който е

преостъпен на общините след отпадане на пътния данък.

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 /лв/

Видове приходи 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Общо приходи 16569863 15641316 14308798 13257747 14475333 18284858 16453037
Субсидия от ДБ 11671413 12389522 10850689 10628493 10240965 11058792 11509820
Собствени приходи 4376857 3325199 3007067 3509720 4663965 5180727 4752268
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Структура на бюджетните разходи

Данните за структурата на разходите на община Попово по функции са представени в

таблицата “Структура на разходите по функции”.

Изхождайки от принципите за финансова децентрализация, разходите по бюджетите на

община Попово са групирани в две основни групи – разходи за делегирани от държавата

дейности и разходи за местни  дейности. Разделението на дейностите, финансирани от

общинските бюджети на местни и делегирани от държавата и определянето на единни

разходни стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности за функциите

Образование, Здравеопазване, Социално осигуряване, подпомагане и грижи и Почивно дело,

култура, религиозни дейности се определя с Решение  на МС за всяка бюджетна година . В

структурата на бюджетните разходи по функции с най-висок относителен дял е функция

„Образование”, следвани от функция „Общодължавни служби” и „Социално осигуряване и

грижи”. От местните дейности с най-голям относителен дял са разходите за  функция  „БКС и

опазване на околната среда” и „Икономически дейности”.

Следвайки приходите и при  разходите за разглеждания период се наблюдава същата

тенденция. През 2008г. се наблюдава най-добро обезпечаване на функциите и дейностите по

бюджета на община Попово. След тази година се наблюдава свиване на разходите по

функции.

Структура на разходите по  функции (в лв.)

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012г. 2013г. 2014г.

Функции
лв. лв. лв. лв. лв. лв. лв.

Общи държавни
служби

2 706 248 2 616 241 2 160 441 2 297 205 2 488 864 2 365 860 2 915 826

Отбрана и
сигурност

317 830 84 392 105 117 46 268 58 586 56 064 182 967

Образование 6 840 403 6 816 759 6 256 091 6 197 502 5 880 664 6 330 104 6 449 162
Здравеопазване 251 549 268 420 158 236 170 436 318 584 497 326 286 909
Соц. осигуряване и
грижи

2 205 354 2 093 652 1 767 243 1 662 359 1 612 483 1 711 795 1 740 777

БКС и опазване на
околната среда

1 914 112 1 652 469 1 646 757 1 239 458 1 464 095 1 822 787 2 531 367

Култура и спорт 857 353 867 261 1 012 986 1 043 819 740 647 619 307 741 565
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Икономически
дейности

1 440 835 1 159 053 947 768 509 319 1 813 601 4 819 910 1 539 423

Разходи
некласифицирани в
други дейности

36 179 83 069 254 159 91 381 97 806 61 705 65042

Общо 16 569 863 15 641 316 14 308 798 13 257 747 14 475 330 18 284 858 16 453 038

През разглеждания период се запазва тенденцията на чуствително по-висок относителен дял  на

трудовите разходи спрямо разходите за текуща издръжка при делегираните от държавата

дейности и обратната тенденция при местните дейности. Последните се характеризират с

много разходи за материали, горива и др. разходи за текуща издръжка.

Изводи:

 Разглежданият период не се характеризира с големи структурни промени в

бюджета на община Попово. Забелязва се намаляване на държавните трансфери

и на собствените  приходи до 2012г.  и слаба тенденция за увеличаване на

приходите след 2012г.

 Основната промяна в нормативната база за разглеждания период е новият Закон

за публичните финанси. С този Закон съществено се променят изискванията към

бюджетния процес и средносрочното бюджетно планиране \изготвяне на

тригодишна бюджетна прогноза/.
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 Прилагайки принципите на финансовата децентрализация, на общината се

предоставя  правото  сама да администрира предоставяните услуги и да определя

размера на местните данъци.

 От 2008г. за общинските училища се прилага системата за делегирани бюджети.

 През разглеждания период се наблюдава финансова стабилност на община

Попово.

 През разглеждания период на фона на увеличаващия се финансов недостиг в

общинските бюджети като цяло за страната и ограничения размер на целевата

субсидия за капиталови разходи Европроектите са основна алтернатива за

реализиране на социалната и инвестиционна политика на община Попово.

8. Оценка на силните и слабите страни, възможностите и заплахите (SWOT анализ)

SWOT-анализът като качествен аналитичен и прогностичен метод дефинира

действието на вътрешните и външните фактори за развитие на общината и възможностите за

избор на подходяща стратегия за постигане на целите на развитието.

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ
1. Благоприятно географско разположение и

добри транспортни комуникации

2. Пространствено добре изградена пътна мрежа;

наличие на ж.п.линия, близост до основни

транспортни артерии;

3. Газификация на района;

4. Нарастващ принос на малките и средни

предприятия (МСП);

5. Широк кръг от икономически дейности;

традиции и опит в сферата преработващата

промишленост, земеделието и горското

стопанство;

6. Наличие на социална търпимост и добри

обществени отношения;

7. Изградена и успешно функционираща ГПСОВ

в град Попово

8. Създадена оптимална мрежа от учебни

заведения, включително 2 професионални

1. Наличие на ясно изразена тенденция за

намаляване на населението в общината и

града, миграция на млади хора; тенденция за

влошаващо се състояние на възрастовата

структура на населението.

2. Ниска заетост и висока безработица (над

средната за страната), ниски доходи на

населението и ниска производителност на

труда

3. Липса на пътища от първи клас,

автомагистрали;

4. Незадоволителни технически параметри и

незадоводлително качество на общинските

пътища като цяло;

5. Амортизирани автомобили за пътнически

превози, водещи до замърсяване с изгорели

газове

6. Недостатъчна ефективност и ниска
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гимназии; сравнително добро образователно

равнище на населението;

9. Богато и развиващо се културно-историческо

наследство – предпоставка за развитие на

културен турисъм;

10. Реконструирана и модернизирана голяма част

от материално-техническата база на

инфраструктурата на образованието,

културата и социалните услуги в общината.

11. Стабилен и подобряващ се дългосрочен

кредитен рейтинг;

12. Въведени общи правила за административно

обслужване и принципът “едно гише”;

13. Увеличаване на средствата и подобряване

усвояването на фондовете на ЕС за обновяване

и развитие на общинската инфраструктура.

14. Съчетаване на различни финансови източници

(собствени и привлечени, национални и

международни) и финансови инструменти като

ПЧП, JESSICA и др. за финансиране на

проекти

15. Добър административен капацитет на

общината и натрупан опит в усвояване на

средства от Европейските фондове и

финансови институции;

производителност на икономиката, със слабо

присъствие на големи инвеститори и ниска

инвестиционна активност;

7. Ниска степен на иновативна активност,

което ограничава и задържа икономическото

развитие

8. Незадоволително състояние като цяло на

инфраструктурата за управление на водния

цикъл (недостиг на канализационни мрежи,

амортизирани системи за водоснабдяване);

9. Производствени зони с амортизирана

инфраструктура, липса на модерни

индустриални и логистични зони

10. Лошо състояние и ниска енергоефективност

на сградния фонд, недобре поддържани

междублокови пространства;

11. Разлика в развитието на града и периферния

селски район;

12. Нисък дял на използване на възобновяеми

енергийни източници; мерките за енергийна

ефективност се прилагат и използват в

недостатъчна степен;

13. Недостатъчно оползотворяване на

потенциала на природното и културното

наследство в общината;

14. Липса на практики за превантивно

въздействие върху социалните групи, като

деинституционализация на децата

(осиновяване), профилактика и ранна

диагностика и др.

15. Недостатъчно партниране и сътрудничество

между общини, като и между общини и

други заинтересовани страни в

разработването и изпълнението на

съвместни проекти;

16. Липса на планирани дейности за укрепване

връзката бизнес-наука-образование,
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отговарящи на настоящата социално-

икономическа характеристика.

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗАПЛАХИ
1. Достъп до Европейските фондове;

2. Доизграждане на автомагистрала «Хемус», за

да се възползва общината в максимална степен

от стратегическото си географско

местоположение

3. Реконструкция и изграждане на

инфраструктурите и подобряване

организацията на икономическите дейности;

4. Доизграждане на АМ „Хемус”, което ще

увеличи транспортната осигуреност на

общината

5. Наличие на индустриални зони (терени) с

възможности за лесен достъп, добра логистика

и комуникации;

6. Развитие на екологични производства;

7. Намаляване на енергийната интензивност на

икономиката и повишаване на енергийната

ефективност; използване на възобновяеми

енергийни източници, водещо до намаляване

на енергийната зависимост и опазване на

околната среда;

8. Създаване на междуинституционална мрежа,

включваща НПО, публични институции за

предоставяне на качествени здравно-социални

услуги в града;

9. Използване ресурса на природното и културно-

историческото наследство за постигане на

устойчив растеж на региона;

10. Стартиране на програма за цялостно

обновяване на материалната база в културните

институции

11. Стартиране на мащабна програма за саниране

на жилищни сгради и подобряване на тяхната

енергийна ефективност, с особен акцент върху

панелните жилища.

1. Глобално изменение в климата, попадане на

страната в зоната за засушаването и

рисковете, свързани с непредвидими

бедствия (наводнения, аварии, суша);

2. Неблагоприятни демографски тенденции,

застаряващо население, миграция и

емиграция на млади и квалифицирани

специалисти;

3. Деградация на жилищния фонд поради

липса на адекватни финансови,

административни и институционални

условия за мащабно саниране и обновяване.

4. Липса на активност за реализация на

енергийна ефективност за жилищните

сгради и цялостна пасивност и

незаинтересованост на жителите, бизнеса и

неправителствения сектор по отношение на

обновяване на градската среда;

невъзможност и/или нежелание за

сътрудничество.

5. Влошаване качеството на услугите в сектор

Здравеопазване в т.ч. увеличаване на броя на

напускащите болниците лекари и

медицински сестри, намаляване на броя на

пациентите за хоспитализация и насочване

към други болници

6. Тенденция за поддържане на равнище на

безработица под средното за страната;

7. Свиване и отпадане на

структуроопределящи за общината

икономически дейности;

8. Силен конкурентен натиск върху бизнеса

(особено МСП);

9. Недостатъчно развити системи за събиране

(вкл. разделно събиране) на отпадъци,
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12. Стимулиране предприемаческата инициатива и

инвестиционната активност в града и

общината, като фактор за дългосрочно

развитие на града, в т.ч. стартиране на

програма за привличане на стратегически

инвеститори, оценка на възможностите за ПЧП

и аутсорс на дейности и др.

13. Балансирано развитие на селата спрямо

развитието на общинския център чрез

инвестиции в селско стопанство и

алтернативни форми на туризъм – еко-, селски,

културен туризъм;

14. Подобряване на административните услуги и

обслужване; развитие на информационно-

консултантски услуги на базата на ИКТ;

15. Развитие на взаимовръзката бизнес – наука –

образование;

16. Подобряване на сътрудничеството между

структурите на местното самоуправление в

региона, както и между тях и структурите на

гражданското общество;

тяхното транспортиране и съоръжения за

екологосъобразно обезвреждане на

отпадъци;

10. Все още силната зависимост на общината от

централното бюджетно финансиране;

11. Липса на доверие между общинските

администрации и все още слаба склонност

към осъществяване на партньорства

помежду им;

12. Недостатъчно усвояване на средства от

фондовете на ЕС или намаляване на

финансирането в резултат налагане на

финансови корекции, санкции др.

13. Липса на проектна готовност.

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.
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 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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9. ВИЗИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ПОПОВО

Визията не е нещо реално в настоящето, тя е само в бъдещето. Визията на общината

има обединяваща и стимулираща функция. Тя предлага картина на общността, такава,

каквато хората биха желали да я видят в бъдеще.

Визията за социално-икономическото, пространствено и функционалното развитие на

Община Попово е основният, базов фактор определящ стратегическите цели, приоритети и

мерки за изпълнение към 2020г. В това направление предложената визия преминава

границата на определения времеви хоризонт към 2020 г.

Визията, целите и приоритетите на Община Попово за периода 2015 – 2020г. са

формулирани, базирайки се на:

 резултатите от анализа и отчетените промени в цялостното развитие на общината -

социално-икономическо, инфраструктурно и на околната среда през изтеклия

период 2007 – 2013г.;

 последиците от икономическата и финансова криза довела до значителен спад в

икономическото развитие и икономическата активност на общината

 изискванията на националното законодателство за регионално развитие;

 секторните стратегии и политики;

 оперативните програми и програмата за развитие на селските райони,

съфинансирани от фондовете на ЕС и свързаното с тях законодателство на ЕС за

кохезионната политика;

 изискванията за реалистичност и изпълнимост, с оглед необходимите ресурси за

реализацията на стратегията;

 целите на европейската кохезионна политика, определени със Стратегията

“Европа 2020” и с други общоевропейски документи на политиката на

сближаване, а именно:

 Териториалния дневен ред на ЕС 2020, 2011г.;

 Зелената книга за териториално сближаване, 2008 г.;

 Лайпцигската харта за устойчиви европейски градове, 2007 г.;

 Декларацията от Толедо, 2010г.

Попово – динамично развиваща се община с модерна инфраструктура и
конкурентноспособна  икономика, висока степен на заетост и социална сигурност

съхранено природно и културно наследство, качествена екологосъобразна среда за
живеене, бизнес и отдих.
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Визията обхваща три ключови направление за бъдещото развитие на общината, които

покриват определени аспекти от интегрираното и устойчиво местно развитие:

Икономическо развитие:
Попово да се превърне в европейска община с балансирана местна икономика,

съхраняваща природните ресурси, привличаща значими инвестиции и предлагаща нови

работни места водещи до повишаване доходите и стандарта на живот на местното население.

Икономиката да бъде основана на знанието, технологиите и иновациите, с развит малък и

среден бизнес, услуги, селско стопанство и туризъм.

Привлекателно място за бизнес и живеене
Попово да се превърне в община, предлагащ сигурност и привлекателна среда за

живот, отдих и рекреация, равни възможности за качествено образование и здравеопазване;

град с подобрени и обновени инфраструктура и елементи на жизнената среда, където

високото качество и стандарт на живот да дават на жителите й самочувствие на равноправни

граждани на Обединена Европа.

Балансирано развитие на общинския център и селата в рамките на общината за

осигуряване на интегрирано и устойчиво местно развитие
Град Попово да се превърне в модерно функциониращ общински административен

център с облагородена и чиста природа, престижни културни събития, подкрепящи

изкуството във всичките му форми, съхранено и споделено културно-историческо

наследство, обновени и възстановени недвижими културни ценности, развита

инфраструктура.

Визията за развитие на град Попово до 2020 година, заедно с анализа на настоящата

ситуация, са основа за избор на стратегическите цели и приоритети на развитието.

ВИЗИЯ

Попово – динамично развиваща се европейска община с

модерна инфраструктура и конкурентна икономика, висока
степен на заетост и социална сигурност, съхранено природно

и културно наследство, качествена екологосъобразна среда
за живеене, бизнес и отдих.
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Във визията е заложена прогнозата, че в резултат от прилагането на Общинския план

за развитие ще се повиши значително темпът и степента на социално-икономическото

развитие на общината, ще се подобрят условия за живот, ще се привлекат нови инвестиции и

ще се създадат нови работни места. Счита се, че очакваното въздействие върху социалните и

икономическите процеси на развитие на община Попово е реалистично, тъй като се залага на

използването на местния потенциал и сравнителните предимства на общината за решаване на

актуалните проблеми на развитието. Тези потенциали са налични и към настоящия момент,

но все още не се използват достатъчно ефективно в контекста на новите стратегически цели в

контекста на Кохезионната политика, свързани с реализацията на Стратегията Европа 2020 и

отразяването на глобалните екологични предизвикателства.

Визията за развитие на община Попово до 2020г. ще бъде облечена и конкретизирана

в реални и осъществими проекти с конкретни източници на финансиране. Чрез интегрирани

политики и планиране, подкрепящи конкуретноспособността, инфраструктурата, социалната

сфера, туризма и жизнената среда, Попово ще постигне балансирано, интегрирано и

устойчиво местно развитие.

10. Цели и приоритети за развитие на Община Попово за периода 2015-2020 г.

Стратегията за реализация на целите и приоритетите за развитие, залегнали в общинския

план за развитие, обхваща и проследява взаимовръзката между формулираните най-общи

стратегически цели на развитието, определените приоритети за действие и техните

специфични цели, които ще бъдат реализирани посредством изпълнението на предвидения

пакет от мерки и дейности, включващ подготовката, финансирането и изпълнението на

конкретни проекти .

Главната стратегическа цел е:

Постигане на интегрирано, балансирано и устойчиво местно развитие, основано на
ефективно използване на вътрешния потенциал и сравнителните предимства на

общината в икономически, социален, екологичен и териториален аспект за осигуряване
на конкурентноспособност, заетост, инфраструктурна свързаност и социална

интеграция.

Тази цел се базира на направения анализ на силните и слабите страни, възможностите и

заплахите, при който бяха констатирани основните предизвикателства за общината за

периода 2014-2020г.:
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 Независимо от усвоените средства т Европейските фондове чрез оперативните

програми в периода 2007-2013г. Община Попово  все още изостава от средните

стойности в страната по отношение на демографски, икономическо развитие,

заетост, състояние на инфраструктурата.

 Както бе констатирано и в Общинския план за развитие 2007-2013г. и за програмен

период 2014-2020г. също така е необходимо диверсификация на икономиката за

създаване на заетост, повишаване стандарта на живот на местното население,

повишаване атрактивността на района за привличане на инвестиции чрез развитие

и модернизация на инфраструктурите, подобряване конкурентноспособността на

местните предприятия, повишена енергийна ефективност и подобрено екологично

състояние.

 Потенциалите на община Попово определя нейно успешно включване в клъстер

„Храни” и клъстер „Туризъм”.

 За повишаване на заетостта и качеството на живот в селския район на общината

следва да се подобрят взаимовръзките между града и селата, да се развие

преработвателна промишленост на селскостопански продукти и алтернативни

форми на  туризъм.

 Необходимое с да се обвържат природното и културното наследство с другите

функционални системи и на тази база да се развият различни видове туризъм –

културен, селски, еко, ловен.

 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.

 Основна задача следва да бъде и постигането на социална кохезия, създаване на

равни възможноси за пълноценен и продуктивен живот на всички социални групи.

 От съществено значение за периода 2014-2020г. ще бъде умелото съчетаване на

различните финансови източници (собствени и привлечени, национални и

международни) и инструменти, както ПЧП и финансов инженеринг, за финансиране

на проекти за местно развитие.

Формулираната главна стратегическа цел е в съответствие с главната цел на

регионалното развитие на Република България за периода до 2022г. формулирана в

Националната стратегия за регионално развитие на Република България за периода 2012-

2022г.  Главната цел на развитието на община Попово също така отчита Европейската
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политика на сближаване за периода 2014-2020г. и кореспондира с целите на Стратегия

Европа 2020 и Териториален дневен ред 2020.

Главната цел може да се постигне чрез реализирането на следните стратегически
цели:

Стратегическа цел 1:

Повишаване на инвестиционната активност чрез осигуряване на качественa базисна

инфраструктура за конкуретноспособна икономика, природосъобразна и здравословна
околна среда.

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

 Средногодишно нарастване на нетните приходи от продажби на човек от

населението с около 5-7% (поради отсъствие на статистическа информация за БВП

на общинско ниво)

 Нарастване размера на инвестициите във физическа инфраструктура

 Нарастване размера на инвестициите в екологична инфраструктура

 Достъп до широколентови комуникации

 Подобрена енергийна ефективност на сградния фонд

Стратегическа цел 2:
Съхраняване на природното и културното наследство и укрепване на местната

идентичност, повишаване равнището на заетост и осигуряване на по-високо качество
на живот на местното население

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

 Намаляване на равнището на безработица

 Повишаване на приходите от туризъм

 Нарастване размера на инвестициите в социална инфраструктура

Стратегическа цел 3:
Осигуряване на балансирано развитие на селищната мрежа в общината чрез укрепване

на връзките град-село, диверсификация на икономическите дейности и
благоустройство на населените места.

Основни количествени индикатори, по които ще се измерва постигането на целта:
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 Брой изпълнени мерки за благоустройство и обновяване на населените места от

общината;

 Брой изпълнени мерки за укрепване на връзките град-село;

 Брой изпълнени проекти за развитие на алтернативен туризъм.

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.

Основни приоритети в политиката на общината за опазване на околната среда,

формулирани в редица стратегически общински документи, са подобряване условията на

живот и качествата на жизнената среда. Обновяването и благоустрояването на селищната

среда ще се реализира чрез интегрирано развитие на община Попово, подобрена енергийна

ефективност, чрез опазване и разумно използване на природното и културното наследство и

чрез опазване и развитие на зелената система. С осъществяването на тези приоритетни цели,

в дългосрочен план Попово трябва да се превърне в община с балансирано и устойчиво

развитие, с неповторима идентичност и хармонична жизнена среда, с привлекателни условия

за бизнес, живеене и отдих и с проспериращо общество, с нова култура на поведение и начин

на живот.

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.

Логиката на интервенции по приоритетите на Общинския план за развитие е

съобразена преди всичко с възможностите на общината за ползване на средства от

Оперативните програми 2014-2020г. в България и демаркацията между тях.

Основните приоритетни направления на развитие на община Попово са, както

следва:
Приоритет 1 Развитие на местна икономика на основата на иновациите и подобрена

енергийната ефективност, насърчаване на публично-частното партньорство и
подобряване на инвестиционнaта активност
специфичн
а цел 1

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



110

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

Мярка 2
Насърчаване достъпа до и ефективно използване на
информационни и комуникационни технологии от МСП,
развитие на публични он-лайн услуги

специфичн
а цел 2

Насърчаване на инвестициите в енергийна ефективност,
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 предприятия

Мярка 2
Подобряване на енергийната ефективност и
насърчаване използването на възобновяеми енергийни
източници в предприятията

Мярка 3
Подкрепа за изграждането на бизнес мрежа и местни
клъстери. Насърчаване на публично-частните
партньорства.

Приоритет 2 Модернизирана инфраструктура и равен достъп до услуги с високо качество

специфичн
а цел 1

Развитие и модернизация на транспортната инфраструктура

Мярка 1 Реконструкция и рехабилитация на участъци от
републиканската пътна мрежа

Мярка 2 Реконструкция и рехабилитация на общинските пътища
специфичн
а цел 2

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. Доизграждане
на канализационната мрежа и интегрирано управление
на отпадните води

Мярка 2 Осигуряване на ефективно  управление на отпадъците

Мярка 3 Подобряване на енергийната ефективност на сградния
фонд, внедряване на инсталации на базата на ВЕИ

Приоритет 3 Повишаване качеството на образователната, социалната и здравната система в
общината, промяна и стабилизиране на демографската динамика
специфична
цел 1

Създаване и гарантиране на устойчиви работни места, социална
интеграция на групите в неравностойно положение

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

Мярка 2

Подобряване на адаптивността и пригодността за
заетост на работната сила, развиване на умения за
нуждите на метната икономика и инвестиционния
процес

специфична
цел 2

Подобряване качеството на образованието, здравеопазването и
социалните услуги, допринасящи за повишаване
привлекателността на общината

Мярка 1 Подобряване качеството на образователните услуги за
населението
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Мярка 2 Подобряване предоставянето на здравни услуги за
повишаване жизнения стандарт на населението

Мярка 3 Развитие на качествени и достъпни социални услуги,
превенция на социалното изключване

Приоритет 4 Съхраняване и развитие на природното, културното многообразие и самобитност,
укрепване на местната идентичност
специфична
цел 1

Развитие и валоризиране на местното природно и културно
наследство

Мярка 1 Опазване на местното природно наследство и
поддържане на биоразнообразието

Мярка 2 Възстановяване и опазване на местното културно
наследство

специфична
цел 2

Развитие на устойчив туризъм

Мярка 1
Изграждане, реконструкция и подобряване на
туристическа инфраструктура, развитие на
туристически атракции

Мярка 2
Създаване и развитие на местни туристически
продукти, включване в регионални и национални
туристически маршрути и пакети

Приоритет 5 Балансирано и интегрирано местно развитие на град Попово и селищната мрежа,
укрепване на взаимовръзките между града и селата
специфична
цел 1

Подобряване качеството на жизнената среда, обновяване и
благоустрояване в градската зона на Попово

Мярка 1
Подобряване на енергийната ефективност на
обществени и жилищни сгради, внедряване на
инсталации на базата на ВЕИ

Мярка 2
Благоустрояване и естетизиране на градската среда,
вкл. жилищните квартали и зоните с потенциал за
икономическо развитие

специфична
цел 2

Обновяване и благоустрояване на селата, подобряване достъпа до
основни услуги за населението и укрепване на връзките с
общинския център;
Мярка 1 Подобряване на съществуващата междуселищна

инфраструктура и на достъпа до информационни и
комуникационни технологии

Мярка 2 Възстановяване и развитие на селата, опазване и
възобновяване на селското наследство за подобряване
на селската среда и качеството на живот на местното
население

специфична
цел 3

Развитие на селското стопанство при устойчиво управление на
природните ресурси, насърчаване диверсификацията на
икономическите дейности
Мярка 1 Повишаване на конкурентоспособността на малките и

средни предприятия в селскостопанския сектор
Мярка 2 Насърчаване диверсификацията на икономическите

дейности
Приоритет 6 Укрепване на местния институционален капацитет за подобряване процеса на

управление и ефективно усвояване на фондовете на ЕС
специфичн
а цел 1

Укрепване на местния административен капацитет за
стратегическо планиране 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
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специфичн
а цел 2

Създаване и развитие на партньорства, засилване на
междуобщинското сътрудничество
Мярка 1 Създаване на публично-частни партньорства

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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Отразяване  на  стратегическите  цели  и  приоритети  на Националната стратегия
за регионално развитие 2012-2022 г.

Общинският план за развитие кореспондира с целите и приоритетите на Националната

стратегия за регионално развитие на Република България (НСРР) за периода 2012-2022г.

Неговото изпълнение ще допринесе за постигането на главната стратегическа цел на НСРР, а

именно: „Постигане на устойчиво интегрирано регионално развитие, базирано на използване

на местния потенциал и сближаване на районите в икономически, социален и териториален

аспект”.

Съответствие със стратегическата рамка на Регионалния план за развитие на
Североизточен район за периода 2014-2020 г.

В Регионалния план за развитие са отчетени специфичните дългосрочни цели и

приоритетите за развитие на областите и общините, включени в териториалния обхват на

района. В тази връзка Общинският план за развитие на Община Попово е в пълно съответствие

с регионалния стратегически контекст за развитие очертан в Регионалния план за развитие на
Североизточен район за периода 2014-2020 г.

Предложената стратегия за развитие в Общинския план отразява детайлно

пространствените перспективи на територията на община Попово на основата на

икономическите и социалните фактори на развитието на Североизточен район и на самата

община, като са отчетени възможностите за преодоляване на различията между градската зона

и селските територии и са създадени предпоставки и условия за оптимизиране на функциите на

общинския център, който играе все по-важна роля за повишаване на конкурентоспособността

на икономиката и устойчивото развитие на общината и на Североизточен район като цяло

Регионалният план за развитие на Североизточен район определя средносрочните цели и

приоритети за устойчиво интегрирано регионално и местно развитие. Стратегията на ОПР на

Община Попово е в пълно съответствие с трите спеицифчни цели на РПР на СИР и

изпълнението й ще допринесе за тяхната реализация, а именно:
 ССттррааттееггииччеессккаа ццеелл 11::

””ППооввиишшааввааннее ккооннккууррееннттннооссппооссооббннооссттттаа ннаа ррааййооннаа ччрреезз ааккттииввииррааннее ннаа ссппееццииффииччнниияя ммуу

ппооттееннццииаалл,, ссъъччееттаанноо сс ооппааззввааннее ннаа ооккооллннааттаа ссррееддаа””

 ССттррааттееггииччеессккаа ццеелл 22::

““ППооввиишшааввааннее ннаа ссооццииааллнниияя ккааппииттаалл ннаа ррааййооннаа ччрреезз ппооддооббрряяввааннее ссттааннддааррттаа ннаа жжииввоотт ии

ккааччеессттввооттоо ннаа жжииззннееннааттаа ссррееддаа””

 ССттррааттееггииччеессккаа ццеелл 33::
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““ББааллааннссиирраанноо ттееррииттооррииааллнноо ррааззввииттииее ии ссъъттррууддннииччеессттввоо ччрреезз ппооддооббрряяввааннее ннаа

ссввъъррззааннооссттттаа ии ффууннккццииооннааллннааттаа ииннттееггрриирраанноосстт ннаа ссииссттееммаа оотт ууррббааннииззааццииооннннии ццееннттррооввее””

Съответствие с Областна стратегия за развитие на област Търговище (2014-2020 г.)

Посоченият документ цели главно постигне на висока степен на социално-икономическо

развитие на област Търговище в условията на устойчиво и балансирано развитие на районите в

Република България и си поставя следните стратегически цели:

Главна цел: Постигане на устойчиво икономическо, социално и пространствено

развитие на областта чрез активизиране на собствения ресурс и сближаване в национален и

международен мащаб с оглед преодоляване на различията спрямо другите области в

страната.

Стратегическа цел 1: Постигане на интелигентен икономически растеж чрез развитие

на собствения потенциал и акцентиране върху иновации и икономика на знанието, съчетано с

ефективно опазване на околната среда.

Стратегическа цел 2: Повишаване на жизнения стандарт и намаляване на социалните

неравенства.

Стратегическа цел 3: Устойчиво и интегрирано териториално развитие.

Стратегическа цел 4: Намаляване на междуобщинските неравенства чрез партньорства и

повишен институционален капацитет

ОПР на община Попово пряко допринася за постигане на целите на областната

стратегия, като отчита в пълна степен посочените приоритети за развитие и интегрира

решенията на областната стратегия на местно ниво.

Приемственост с Общинския план за развитие на община Попово (2007 – 2013 г.).

Настоящият документ е изготвен в съответствие с ОПР на обшина Попово за периода

2007 – 2013 г., с главна цел постигане устойчиво и балансирано развитие на общината,

повишаване производителността на труда във всички сектори на икономиката и управлението и

значимо подобряване качеството на живот. Главната цел на общинския план за развитие бе

планирана да се постигне чрез последователно осъществяване на следните стратегически цели:
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.
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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

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 настоящия документ са развити, запазилите се като актуални идеи за подобряване на

ситуацията в общината, мотивирани и от основните изводи на междинната оценка за

изпълнението на ОПР за предходния период и изготвена през 2010г. и актуализацията на плана.

Отразяване на целите и приоритетите на ЕС в областта на регионалната политика,

целите на Стратегията "Европа 2020" и политиката за развитие на селските райони

От съществено значение за развитието на европейските региони са насърчаването на

интегрираното развитие на градовете и подкрепата на селските и специфичните райони.

Териториалният дневен ред ЕС 2020 (TA2020) е одобрен на 19.05.2011 г. на неофициална

среща в Унгария на министрите, отговорни за пространственото развитие. В него се обръща

внимание на екологичните, ландшафтните и културните ценности на районите; постигане на

териториална интеграция в граничните и транснационални региони, осигуряване на

конкурентоспособност на районите чрез силни местни икономики и подобряване на

териториалната обвързаност. Грaд Попово е част от мрежата на европейските градове и

неговото развитие следва да бъде обвързано с приоритетите и политиките на ЕС. Европа

насърчава създаването на мрежи и стимулира сътрудничеството, взаимодействието и връзките

между малките и големите градове и селските области около тях.

В „Зелената книга за териториално сближаване” на ЕС (06.10.2008 г.) се изтъква

значението на малките и средни градове, които съсредоточават в себе си услуги и

инфраструктура, непозволяващи обезлюдяването на по-малките населени места. Градските

жители живеят в близост  до селски области и селските жители често са в близост, позволяваща

достъп до услуги. Концентрираната икономическа дейност е един от позитивите на

урбанизационното развитие на териториите, но трудно се избягват негативи като замърсявания,

пренаселеност, упадък на градовете и социално изключване. В динамиката на социално-

икономическия живот в градовете трябва да се търси баланса между екологичното равновесие и

развитието на всички останали направления на обществения живот.
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Регионалната политика на ЕС, наречена още кохезионна политика, в рамките на периода

2014-2020 подкрепя създаването на работни места, конкурентоспособността, икономическия

растеж, подобряването на качеството на живот и устойчивото развитие. Целта на регионалната

политика е да се намалят значителните икономически, социални и териториални различия,

които все още съществуват между европейските региони. Насочена главно към постигане на

единадесет тематични цели:

1. Научни изследвания и иновации

2. Информационни и комуникационни технологии (ИКТ)

3. Конкурентоспособност на малките и средните предприятия (МСП)

4. Преход към икономика с ниски емисии на въглероден двуокис

5. Приспособяване към изменението на климата и предотвратяване и управление на

рисковете

6. Опазване на околната среда и ефективност на ресурсите

7. Устойчив транспорт и отстраняване на затрудненията в ключовите мрежови

инфраструктури

8. Заетост и подпомагане на мобилността на работната сила

9. Социално приобщаване и борба с бедността

10. Обучение, умения и учене през целия живот

11. Изграждане на институционален капацитет и ефективни държавни администрации

С оглед на откроените характеристики на община Попово в икономическия и социален

анализ, настоящият стратегически документ е насочен най-вече към следните тематични цели:

ТЦ 3, ТЦ 6 и групата ТЦ 7-11.

Европейска стратегия „Европа 2020”

В процеса на изпълнение на целите на Лисабонската стратегия до 2010 г., новите

реалности отчетоха редица грешки в стратегическото планиране и към настоящия момент ЕС

налага нов стил на работа като насърчава интелигентния, устойчив и приобщаващ растеж чрез

Европейската стратегия „Европа 2020”.

В рамките на стратегията са маркирани 5 стратегически цели с конкретните

количествени индикатори за постигането им:

1. Трудова заетост (работа за 75 % от хората на възраст между 20 и 64 години)

2. НИРД и иновации (инвестиране на 3 % от БВП на ЕС (публичен и частен сектор

взети заедно в научноизследователска и развойна дейност и иновации)

3. Климатични промени и енергия (намаляване на емисиите на парникови газове с

20 % (или дори с 30 %, ако бъдат изпълнени условията) спрямо 1990 г., добиване на 20 % от
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енергията от възобновяеми енергийни източници, увеличаване на енергийната ефективност с

20 %.

4. Образование (намаляване на процента на преждевременно напусналите училище до

под 10 %, поне 40 % от 30-34-годишните със завършено висше образование)

5. Бедност и социално изключване (поне 20 милиона по-малко бедни или застрашени

от бедност и социално изключване хора).

Общинският план за развитие на община Попово ще допринесе в най-голяма степен за

постигането на цели 1, 4 и 5.

Политиката за развитие на селските райони е от жизненоважно значение, като се има

предвид, че в тях живее над 56 % от населението на 27-те страни от Европейския съюз (ЕС) и че

те представляват 91 % от неговата територия. Земеделието и горското стопанство остават много

важни за използването на земята и управлението на природните ресурси в селските райони на

ЕС, както и отправна точка за диверсифициране на икономиката в селските общности. Затова

укрепването на политиката на ЕС за развитие на селските райони се е превърнало в общ

приоритет за Съюза. Европейският съюз има активна политика за развитие на селските райони,

тъй като това помага за постигането на важни цели за тях и за хората, живеещи и работещи там.

Селските райони на ЕС са важна част от него и от неговата идентичност. Освен това

невероятното разнообразие от красиви ландшафти в ЕС е сред нещата, които му придават

характерен облик - от планини до степи, от огромни гори до хълмисти поля.

Според националната  дефиниция1, приета в Програмата за развитие на селските райони

(2007-2013 г.) територията на община Попово спада към селските райони в България. Те се

характеризират с влошаващо се състояние на социално-икономическите характеристики,

особено в сравнение с градските райони. Спада броят и гъстотата на населението, влошава се

демографската структура по отношение на възраст и образование, спада степента на

икономическата активност на населението, нивото на заетост, а нивата на общата/ младежката

безработица остават значително по-високи от средните нива в ЕС. Производителността на

труда е ниска, както и нивата на добавената стойност към първичните продукти. Всичко това

води до по-ниска покупателна способност в селските райони на страната и до по-високи нива на

бедност спрямо средните за страната.

Създаден е капацитет и опит за оживяване на местните общности и прилагане на

стратегии за местно развитие на териториите в селските райони, чрез ЛИДЕР подхода на

Програма за развитие на селските райони 2007- 2013 г., като в община Попово е създадена

МИГ.

1 Селски район е община, в която няма населено място с население над 30 000 души.



118

ОПР на община Попово е в пълно съответствие с политиката на ЕС и Република

България по отношение на селските райони като ще допринесе за насърчаване на социалното

приобщаване, намаляването на бедността и икономическото развитие в селските райони, с

акцент върху следните области: инвестиции в дребна инфраструктура, вкл. инфраструктура за

енергия от възобновяеми източници; инвестиции за местни основни услуги за селското

население; инвестиции за инфраструктура за отдих/туризъм; изследвания/инвестиции в

културното и природното наследство в селските райони.

Национална програма за развитие „България 2020”

Като интегриран рамков документ, който очертава политиките за развитие на България

за периода до 2020 г. в пълно съответствие със стратегията Европа 2020, Националната

програма за развитие България 2020, обхваща пълния спектър от действия на правителството за

социално-икономическото развитие на страната. Програмата служи за отправна точка при

разработването на програмни документи за целите на достъпа до конкретен финансов ресурс.

Програмата поставя постигането на три основни цели:

1. Повишаване на жизнения стандарт чрез конкурентоспособно образование и обучение,

създаване на условия за качествена заетост и социално включване и гарантиране на

достъпно и качествено здравеопазване.

2. Изграждане на инфраструктурни мрежи, осигуряващи оптимални условия за развитие

на икономиката и качествена и здравословна околна среда за населението.

3. Повишаване на конкурентоспособността на икономиката чрез осигуряване на

благоприятна бизнес среда, прилагане на иновативни решения и повишаване на

ресурсната ефективност.

За постигането на целите са определени осем приоритета на националната политика за

развитие:

1. Подобряване на достъпа и повишаване на качеството на образованието и

обучението и качествените характеристики на работната сила.

2. Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване.

3. Постигане на устойчиво интегрирано развитие и използване на местния

потенциал.

4. Развитие на аграрния отрасъл за осигуряване на хранителна сигурност и за

производство на продукти с висока добавена стойност при устойчиво управление

на природните ресурси.

5. Подкрепа на иновационните и инвестиционните дейности за повишаване на

конкурентоспособността на икономиката.
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6. Укрепване на институционалната среда за по-висока ефективност на публичните

услуги за гражданите и бизнеса.

7. Енергийна сигурност и повишаване на ресурсната ефективност.

8. Подобряване на транспортната свързаност и достъпа до пазари.

Чрез изпълнението на плана на Община Попово най-съществени ще бъдат ефектите по

отношение качеството на образованието, обучението и характеристиките на работната сила,

намаляването на бедността и насърчаването на социалното включване, както и подобряване на

транспортната свързаност и достъпа до пазари. Повишаването на конкурентоспособността на

икономиката ще бъде по-скоро резултат от подпомагането на устойчивото развитие на местния

бизнес и привличането на външни инвестиции, отколкото от дейностите, свързани с НИРД,

поради ограничените възможности за развитие на иновациите.

Съответствие с Националната стратегия за регионално развитие (2012-2022г.)

Националната стратегия за регионално развитие (НСРР) (2012 – 2022 г.) е основният

документ, който определя стратегическата рамка на държавната политика за постигане на

балансирано и устойчиво развитие на районите на страната и за преодоляване на

вътрешнорегионалните и междурегионалните различия/неравенства в контекста на

общоевропейската политика за сближаване и постигане на интелигентен, устойчив и

приобщаващ растеж. НСРР определя дългосрочните цели и приоритети на политиката за

регионално развитие, която има интегрален характер, дава възможност за координация на

секторните политики на територията и съдейства за тяхното синхронизиране. С оглед на

изходното състояние са определени четири стратегически цели:

1: Икономическо сближаване в европейски, национален и вътрешнорегионален план чрез

развитие на собствения потенциал на районите и опазване на околната среда.

2: Социално сближаване и намаляване на регионалните диспропорции в социалната

сфера чрез създаване на условия за развитие и реализация на човешкия капитал

3: Териториално сближаване и развитие на трансграничното, междурегионалното

и транснационалното сътрудничество

4: Балансирано териториално развитие чрез укрепване на мрежата от градове-

центрове, подобряване свързаността в районите и качеството на средата в населените

места.

Стратегическата рамка на ОПР на община Попово (2014-2020г.) ще допринесе за

постигането на всички посочени цели.
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Съответствие с Националната концепция за пространствено развитие (2013-2025г.)

НКПР е средносрочен документ с период на действие от 2013 до 2025 г. за подпомагане

на правилното насочване на средствата по оперативните програми в следващия програмен

период от 2014-2020 г. към зони с натрупани диспропорции, но и към такива с най-подходящи

условия и неизползван потенциал. В документа са отчетени най-важните приоритети в

транспортно-комуникационната и инженерно-техническата инфраструктура, които са от

изключително значение за обвързаността на страната със съседните страни и региони и за

отварянето на страната към глобализиращия се свят.

Съгласно избраната визия са очертани следните стратегическите цели на НКПР:

1. Стратегическа Цел 1 “Интегриране в европейското пространство”;

2. Стратегическа Цел 2 “Полицентрично териториално развитие”;

3. Стратегическа Цел 3 “Пространствена свързаност и достъп до услуги”;

4. Стратегическа Цел 4 “Съхранено природно и културно наследство”;

5. Стратегическа Цел 5 “Стимулирано развитие на специфични територии”

(крайбрежни Черноморски, крайбрежни Дунавски, планински гранични и периферни);

6. Стратегическа Цел 6 “Конкурентноспобност чрез зони за растеж и иновации”.

Стратегическата рамка на общинския план за развитие адресира в пълна степен

посочените стратегически цели.

ИЗПОЛЗВАНИ ПРИНЦИПИ

Изготвянето на стратегическия документ е хармонизирано със затвърдени принципи на

стратегическо планиране на местното развитие, основни, от които са:

1. Обвързаност на планираните мерки по между си за съвместно подобряване на  местното

развитие;

2. Съответствие с принципите и правилата за прилагане на структурните инструменти в

областта на регионалната политика на ЕС;

3. Координация и съгласуваност с европейските, националните и местните политики за

конкуренция, опазване и подобряване на околната среда и равните възможности;

4. Информираност и публичност на процесите на планиране и програмиране, финансиране,

изпълнение, наблюдение и оценка в областта на интегрираното регионално и местно

развитие;
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5. Съфинансиране и допълняемост на местните собствени финансови ресурси за развитие

със средства от държавния бюджет, фондовете на ЕС и други публични и частни

източници;

6. Концентрация на усилията, човешките ресурси и финансовите средства за

осъществяване на набелязаните в стратегията цели;

7. Отвореност за допълнения и адаптивност на стратегическите намерения към бързо

променящите се условия на средата, в която ще се реализира стратегията;

8. Партньорство между всички институции, заинтересовани лица и структури на

гражданското общество в процеса на реализиране на стратегическите намерения.
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Визия: Попово – динамично развиваща се европейска община с модерна инфраструктура и конкурентна икономика, висока степен на
заетост и социална сигурност, съхранено природно и културно наследство, качествена екологосъобразна среда за живеене, бизнес и отдих.

Главна цел: Постигане на интегрирано, балансирано и устойчиво местно развитие, основано на ефективно използване на вътрешния
потенциал и сравнителните предимства на общината в икономически, социален, екологичен и териториален аспект за осигуряване на
конкурентноспособност, заетост, инфраструктурна свързаност и социална интеграция.

Цел 1: Повишаване на инвестиционната
активност чрез осигуряване на
качественa базисна инфраструктура за
конкуретноспособна икономика,
природосъобразна и здравословна околна
среда

Цел 3: Осигуряване на балансирано
развитие на селищната мрежа в общината
чрез укрепване на връзките град-село,
диверсификация на икономическите
дейности и благоустройство на населените
места.

Цел 2: Съхраняване на природното и
културното наследство и укрепване на
местната идентичност, повишаване
равнището на заетост и осигуряване на
по-високо качество на живот на местното
население

П 1: Развитие на местна икономика на
основата на иновациите и подобрена
енергийната ефективност, насърчаване
на публично-частното партньорство и
подобряване на инвестиционнaта
активност

П 2: Модернизирана инфраструктура и
равен достъп до услуги с високо качество

П 3: Повишаване качеството на
образователната, социалната и здравната
система в общината, промяна и
стабилизиране на демографската
динамика

П 5: Балансирано и интегрирано местно
развитие на град Попово и селищната
мрежа, укрепване на взаимовръзките
между града и селата

П 4: Съхраняване и развитие на
природното, културното многообразие и
самобитност, укрепване на местната
идентичност

П 6: Развитие на местния
институционален капацитет за
подобряване процеса на управление и
ефективно усвояване на фондовете на ЕС
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11. Приоритети на развитие

ПРИОРИТЕТ 1: Развитие на местна икономика на основата на иновациите и подобрена
енергийната ефективност, насърчаване на публично-частното партньорство и
подобряване на инвестиционнaта активност

Целта на този приоритет е насърчаване на инвестиционната активност чрез

подобряване на бизнес средата, така че тя да стане привлекателна за нови, развиващи се и

разширяващи се бизнес дейности; модернизация на технологичното оборудване на местните

предприятия, подкрепа за пазарно-ориентирани научно-изследователски и развойни дейности.

Това ще доведе до растеж на опериращата ефективност на предприята, както и на нетните

приходи от продажби на предприятията на човек от населението, като това от своя страна ще

създаде възможности за разкриване на нови работни места и генериране на доходи за

населението.

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.

Приоритетът акцентира върху развитието на 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, 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.

Мерките и дейностите в рамките на този приоритет се предвижда да получат

финансиране от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) 2014-2020г.,

програми и инициативи на Общността, финансови инструменти, общински и държавен

бюджет, частни инвестиции и др.източници.

В рамките на този приоритет основните специфични цели са:
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Специфична цел 1: Подобряване на бизнес средата и на достъпа до информация и услуги,
стимулиране на предприемачеството и развитието на малки и средни предприятия

Икономическата и финансова криза през 2009-2010г. оказва негативно влияние върху

местната икономика, като за този период опериращата ефективност на стопанските
единици е с отрицателни стойности, което означава, че голям брой от фирмите са

регистрирали загуби.

Днес предприятията в общината са изправени пред сериозни предизвикателства –

реалните пазарни предизвикателства и конкуренцията, загубата на традиционни пазари,

остарялото оборудване и ниската енергийна ефективност в някои предприятия, свързано с

високи текущи разходи, несъответствие на квалификацията на местната работна сила с

изискванията на пазара на труда, липса на умения и знания за изготвяне на дългосрочни

стратегии и др.

Много МСП не използват потенциала си за иновации, защото не разполагат с

висококвалифициран персонал за разработване и въвеждане на нови технологии с цел

повишаване обема и качеството на продукцията.

Изхождайки от разбирането, че общинската администрация и органите на местното

самоуправление имат ограничени възможности за директно участие в местната икономика,

усилията следва да се концентрират в подкрепа на бизнеса и развитието на публично – частни

партьорства. Подкрепата на администрацията за развитието на бизнеса следва да се реализира

като информационно - консултантски услуги в областта на експортните операции и съвместен

маркетинг, изграждане и поддържане на бази от данни.

Анализът на икономическото състояние на общината налага извода, че за привличане

на вниманието на потенциални инвеститори не само от общината, но и извън нея, е

необходимо да се предвидят повече преференции за бизнеса.

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,

достъп до финансови ресурси

Подпомагането на бизнес средата като цяло е от съществено значение 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.
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Осигуряването на достъп до финансови ресурси, рисков капитал и схеми на финансов

инженеринг е решаващ фактор за развитието на предприемачеството, генерирането на растеж

и работни места.
Цел на мярката - Да допринесе за преодоляване на последиците от кризата и

подобряване конкурентоспособността на местните предприятия за да устоят на конкурентния

натиск на ЕС посредством предоставяне на качествени бизнес услуги, развитие на финансови

инструменти, инвестиционен маркетинг и схеми за подобряване на организацията и

управлението.

Дейности за реализация на мярката
 Разработване на специална общинска програма за насърчаване и подкрепа развитието

на МСП;

 Осигуряване на достъп до информация относно програми и мерки за насърчаване на

предприемачеството, източници на финансиране за малки и средни предприятия чрез

поддържане на електронна страница в Интернет.

 Провеждане на информационни кампании, обществени анализи, публикации, анкети,

проучвания, семинари за стимулиране гражданската подкрепа и отговорност за

предложените инвестиции;

 Подкрепа за създаването на партньорства с бизнеса в страната и чужбина. 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;

 Осигуряване на специализирана помощ в областта на маркетинга и рекламата за

увеличаване на пазарния дял на МСП.

 Създаване на общински инвестиционен маркетинг със специално внимание към МСП:

изработване на маркетингов план за привличане на инвестиции, осигуряване на

инвестиционен имидж на общината

 Изработване и изпълнение на Общински план за насърчаване на инвестициите за

периода до 2020г. и план за действие, съгласно Закона за насърчаване на

инвестициите, като се извърши предварително проучване за идентифициране на

икономическите сектори с перспектива за развитие и осигуряващи растеж. Планът 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
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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 общинския

план за насърчаване на инвестициите

 Ежегодно организиране и провеждане на 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

 Създаване и поддържане на база данни в общината с актуална информация за

недвижимата собственост и свободни общински терени

 Осигуряване на достъп до финансови ресурси, рисков капитал и схеми на финансов

инженеринг

 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

 Провеждане на регулярни срещи с бизнеса от страна на местната власт за информиране

относно общинска проекти 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

 Определяне на нови терени за инвестиции на «зелено» за организиране и насочване на

бизнес дейностите;

Индикатори:

 Брой предприятия, получили финансова помощ

 Брой създадени нови МСП

 Брой работни места, създадени в подпомагани предприятия

 Разработен общински план за насърчаване на инвестициите за периода до

2020г. и план за действие

 Създаден местен офис на предприемача

Мярка 1.1.2. Насърчаване достъпа до и ефективно използване на информационни и

комуникационни технологии от МСП, развитие на публични он-лайн услуги
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Изпълнението на мярката цели ускоряване на въвеждането на информационни и

комуникационни технологии в малките и средни предприятия в общината за повишаване на

ефективността на тяхната дейност и за подобряване на конкурентоспособността им.

Ефективното използване на информационни и комуникационни технологии от МСП

води до тяхното модернизиране, увеличаване на ефективността и производителността им.

Реализацията на тази мярка е свързана също така и с въвеждането на широколентова

технология за цифров достъп до информация, което води до повишаване ефективността и

прозрачността от предоставянето на публични услуги на населението /образование,

здравеопазване, услуги на местната администрация/ и на бизнеса. Развитието на пунлични он-

лайн услуги е перспективна цел, която се подкрепя от политиката за социално и икономическо

сближаване на ЕС и в унисон със Стратегия Европа 2020 и националата стратегия България

2020.

Дейности за реализация на мярката:

 Изграждане на широколентови комуникационни мрежи на територията на общината;

 Подобряване достъпа до и развитие на “он-лайн” публични и бизнес услуги

 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 на създадените “онлайн” услуги за бизнеса и населението;

- Дял от жилищата с достъп до Интернет;

Специфична цел 2: Насърчаване на инвестициите в енергийна ефективност,
технологичен трансфер и иновации, подкрепа за създаването и развитието на публично-

частни партньорства, местни клъстери и бизнес мрежи

Енергийната ефективност на предприятията е свързана с намаляване на консумацията

на енергия без това да води до негативни промени при осъществяването на бизнеса.

Успешната реализация на такива проекти води до намаляване на оперативните разходи,

подобряване на конкурентоспособността на фирмите, увеличаване на продуктивността им,

като пряко или косвено се намалява замърсяването на околната среда. Изпълнението на

енергоспестяващи мерки от предприятият ще допринесе за повишаване на икономическата им

ефективност и конкурентоспособност.



128

Оказването на подкрепа на предприятията в постигането на технологична

модернизация чрез насърчаване на инвестициите в ново оборудване и технологии, въвеждане

на иновации, е също така предпоставка и необходимо условие за повишаване на тяхната

конкурентоспособност.

В икономиката на община Попово преобладават малките и средни предприятия.

Клъстерите и бизнес мрежите 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.

Мярка 1.2.1 Подпомагане на иновациите и технологичното модернизиране на местните

предприятия

Подпомагането на иновациите включва разпространение и усвояване на нови

технологии, чрез сътрудничество с участници от сферата на научните изследвания и

образованието, трансфер на технологии, така че да се помогне на предприятията да разработват

по-иновативни продукти, процеси, маркетинг и услуги и да разнообразяват местната

икономика чрез нови дейности.

Цел на мярката: да се насърчат местните предсриятия към инвестиции в

модернизиране и обновление на производственото оборудване като фактор за оптимизиране на

тяхната производителност и конкурентоспособност; да се подобри достъпа им до

професионални съвети и консултации, свързани с въвеждането на нови технологии, процеси,

продукти, услуги и изпълнението на успешни стратегии за бизнес развитие.

Внедряването на нови технологии и продукти ще повиши в значима степен

конкурентоспособността на предприятията.

Дейности за реализация на мярката:

 Закупуване и въвеждане в експлоатация на машини, съоръжения и технологично

оборудване, закупуване на компютърно оборудване и софтуер за управление на

производствения процес и/или специализирани компютърни приложения за дизайн и

разработване на продукти, права по патенти, лицензи, „ноу-хау“ и др.

 Ремонт, реконструкция и обновяване на на съществуващи сгради и производствени

помещения за подобряване на функционалните им характеристики за въвеждане в

експлоатация на новото технологично оборудване и иновативни технологии.
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 Въвеждане на европейски принципи, изисквания и добри практики в контрола,

управлението и търговията

 Внедряване на модерна селскостопанска техника за насърчаване развитието на

агробизнеса

Индикатори:

 Брой финансирани и изпълнени проекти на предприятия за въвеждане на иновации

и/или модерно технологично оборудване

 Брой предприятия въвели нови за фирмите или значително подобрени продукти в

резултат на иновационни или научноизследователски проекти

Мярка 1.2.2.: Въвеждане на енергоспестяващи технологии и повишаване на енергийната

ефективност в местните предприятия

Енергийната ефективност на предприятията е свързана с намаляване на консумацията на

енергия без това да води до негативни промени при осъществяването на бизнеса. Успешната

реализация на такива проекти води до намаляване на оперативните разходи, подобряване на

конкурентоспособността на фирмите, увеличаване на продуктивността им, като пряко или

косвено се намалява замърсяването на околната среда.

Дейности за реализация на мярката:
 закупуване на нови машини, оборудване, технологии от по-висок енергиен клас,

които намаляват вредните емисии; монтиране на газови котли, котли на биомаса,

парни котли на твърдо гориво и термопомпи;

 обновяване, саниране, изолация, подмяна на дограма, изграждане или подмяна на

климатични и вентилационни системи на производствени, складови, търговски

помещения и офис площи

 използване на енергия от възобновяеми източници за отопление и охлаждане в

сградите на предприятията

 внедряване на иновативни технологии за енергия от възобновяеми източници

 изграждане или реконструиране връзките на бизнеса към газопреносната мрежа;

Индикатори:

 Увеличаване дела на инвестициите в енергоспестяващи технологии в

предприятията

 Брой предприятия с внедрени мерки за енергийна ефективност
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Мярка 1.2.3.: Подкрепа за изграждането на бизнес мрежа и местни клъстери.
Насърчаване на публично-частните партньорства.

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.

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.

Съгласно аналитичната част към Общинския план за развитие се налага изводът, че все

още не се прилага системата за публично-частното партньорство като ефективен механизъм за

стимулиране на частните инвеститорски намерения в общината. Необходими са мерки

свързани с развитието на партньорствота между публичната власт и бизнеса за целенасочено и

ефективно насочване на инвестиции.

Дейности за реализация на мярката:
 Създаване и развитие на сдружения с бизнеса за съвместно участие в проекти за

икономическо развитие;

 Съвместно със социално-икономическите партньори разработване на конкретни целеви

модели за ПЧП;

 Обмяна на опит и добри практики с други държави – членки на ЕС, относно прилагане

на ПЧП;

 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
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 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

Инициатива на местната власт трябва да бъде създаването на общинска програма за

развитие на клъстери и иницииране създаването на публично-частно партньорство.

Индикатори:

- Създаване на местен клъстер до 2020г.

- Брой създадени ПЧП

ПРИОРИТЕТ 2: Модернизирана инфраструктура и равен достъп до услуги с високо

качество

Изградената и модерна инфраструктура е условие за увеличаване на

конкурентоспособността на общината, генериране на растеж и създаване на нови работни

места, което ще допринесе и за постигане на национално ниво на амбициозните цели на

Стратегия „Европа 2020”. Както и в Общинския план за развитие 2007-2013г., за периода 2014-

2020г. ще се насърчава обновяването и модернизирането на транспортната и екологичната

инфраструктура.

Развитието на пътната инфраструктура е основен приоритет и на българското

правителство, като освен за магистрали се предвиждаподкрепа за изграждане и рехабилитация

и на останалата част от републиканската пътна мрежа - 1-ви, 2-ри и 3-ти клас пътища извън

TEN-T коридорите. Финансирането на тази мрежа е изключително важно условие за

реализиране на изпреварващо и догонващо развитие на българските райони, и ще спомогне за

отключването на техния потенциал.

Аналитичната част на Общинския план налага необходимостта от по-нататъшно

развитие (реконструкция, рехабилитация) на участъци от републиканската пътна мрежа, както

и доизграждане, реконструкция и рехаблитация на общинските пътища, независимо от

извършените значителни инвестиции в периода 2007-2013г.



132

Приоритетът има за цел развитие и модернизация на елементите на системите от

техническата инфраструктура, с оглед подобряване достъпността до основните услуги за по-

качествена жизнена среда и привличане на инвестиции.

Специфична цел 1. Развитие и модернизация 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.

Общинската 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.

Подобряването на железопътната мрежа и изграждането на автомагистрала “Хемус” са

обект на секторна оперативна програма “Транспорт”. Затова приоритетът ще акцентира преди

всичко върху развитието и модернизацията на регионалните и местни пътища. Предвижда се

финансиране по линия на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони,

Европейския фонд за регионално развитие, националния и общинския бюджети, частни

инвестиции.

Мярка 2.1.1. Реконструкция и рехабилитация на участъци от републиканската пътна

мрежа

Един от основните проблеми на пътната мрежа както в страната, така и в община

Попово,  е големия процент пътища в незадоволително състояние. Съгласно аналитичната част

на плана и по данни на Областно пътно управление – Търговище, към август 2012г. 36,400 км
от третокласните пътища, осигуряващи основните връзки между населените места и достъпа

до услуги, са в лошо състояние.

Цел на мярката е развитието и подобряването на пътните участъци II и III клас за

подобряване на достъпа на населението до основните услуги, достъпа на бизнеса до

регионалните пазари на стоки и суровини и до големите икономически центрове, както и за

постигане на европейско качество на транспортните услуги при съблюдаване изискванията за

опазване на околната среда.
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Дейности за реализация на мярката:

 Поддържане в добро експлоатационно състояние на изградения и въведен в

експлоатация през 2012г. обходен път край гр. Попово

 Рехабилитация на път ІІ-51 „Бяла-Попово” от от км.58+235 до км.67+798– общо

дължина 9.563 км

 Ремонт на пътищата от третокласната пътна мрежа:

 III-202 “Опака-Попово” от км. от 58+235 до км. 67+798– общо 9.563

 III-204 “Разград-Попово” от км. от 18+900 до км.33+800 -– общо 14.900
 III-409 “О.п.Омуртаг-Априлово-Светлен от км. 32+800 до км. 35+700– общо 2.900

км
 III-2002 “Разград-Захари Стояново-Садина-Попово” от км. от 22+600 до 30+000 и от

км. 33+600 до 39+200– общо 13.000 км
 III-4009"О.п.Търговище-Лиляк-Александрово-Пресиян-Горна Кабда-Долна Кабда-

/о.п.Омуртаг-Априлово/" от км. 20+000 до км. 25+000 – общо 5.000 км

Горепосочените пътни участъци от републиканската пътна мрежа представляват

приоритетни проекти на Областно пътно управление – Търговище за периода 2014-2020г.

Налице е възможността да бъдат финансирани по линия на Европейския фонд за регионално

развитие, Програма „Републиканска пътна мрежа” на Агенция „Пътна инфраструктура” и

други програми финансирани от държавния бюджет.

Индикатори:

 Обща дължина на реконструирани или подобрени пътища II и III клас;

 Намаляване на времетраенето на пътуванията

Мярка 2.1.2. Реконструкция и рехабилитация на общинските пътища

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.

Цел на мярката е реконструкция и рехабилитация на общински пътища, осигуряващи

достъп до регионалната пътна мрежа, 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.
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Потенциални източници на финансиране за 2014-2020г. се очаква да бъдат Европейския

земеделски фонд за развитие на селските райони, средства от държавния и общинските

бюджети, привличане на частна инициатива за финансиране на пътни участъци, осигуряващи

достъп до бизнес обекти.

Дейности за реализация на мярката:

 Актуализация на Общинския план за поддръжка и ремонт на общинските (бивши

четвъртокласни) пътища и уличната мрежа в община Попово
 Поддръжка на рехабилитираните 11 пътни участъци (29,112 км) в рамките на ОП

„Регионално развитие” 2007-2013г. и на рехабилитираните по Програма САПАРД

пътни отсечки 19,1 км. За осигуряване на устойчивост

 Подобряване на експлоатационното състояние на общинската пътна мрежа в лошо

състояние чрез реконструкция и рехабилитация

 Ремонт и реконструкция на улична мрежа в населените места на община Попово извън

градската зона

 Повишаване носимоспособността на пътните настилки на общинските пътища,

осигуряващи достъп до производствени индустриални зони, генериращи тежкотоварен

трафик.

Индикатори:

- Обща дължина на реконструирани или подобрени общински пътища

- Допълнителен дял от населението с подобрен транспортен достъп

Специфична цел 2: Доизграждане и развитие на местната инфраструктура за опазване на

околната среда

Подобряването, запазването и възстановяването на естествената околна среда и

развитието на екологичната инфраструктура ще доведе до подобряване качеството на живот

на населението на общината и оттам до повишаване на възможностите за инвестиции в

нейната икономика. Именно чрез подобряване и развитие на базисната инфраструктура,

свързана с опазване на околната среда, Община Попово ще създаде своята добавена стойност в

процеса на изпълнение на на националните политики към 2020г. формулиране в Стратегия

„България 2020”.

Специфичната цел е насочена към изграждане на канализация в местата без такава или

с частична канализация и модернизация на съществуващата водопроводна мрежа с цел
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намаляване на загубите на вода. Подмяната на на остарялата водопроводна мрежа е важна за

намаляване на загубите на питейна вода.

Мярка 2.2.1: 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

Всички населени места на територията на община Попово са водоснабдени, като

подадената питейна вода за 2011г. е 3370 хил.м3.

Обитаваните жилища свързани с обществена канализация, по данни от Преброяване на

населението 2011г., са 54.0%, жилищата свързани с изгребна яма – 4.7%, със септична яма –

11.8%, с попивна яма – 26.4% и тези без канализация са 348 бр. или 3.1%. За сравнение в

страната оботаваните жилища свързани с обществена канализация са 72.5%, а без канализация

– 2.9%, за област Търговище тези стойности са съответно – 53.0% и 3.6%.

По отношение на водоснабдяването 94.6%, според данни от Преброяване на

населението 2011г., от обитаваните жилища в общината ползват обществено водоснабдяване,

0.8% са със собствен водоизточник, 2.0% ползват обществено водоснабдяване и собствен

водоизточник и 115 жилища или 0.6% нямат източник на вода.

В периода 2008-2011г. са извършени значителни инвестиции в подмяна и

реконструкция на водопроводната мрежа и доизграждане на канализационна мрежа – в

рамките на ОП «Околна среда» са изградени 6,5 км. канализационна мрежа и реконструирани

16,5 км водопроводна мрежа на обща стойност на инвестицията 11,2 млн.лв. Независимо от

високата степен на изграденост на водопроводната мрежа, все още не е постигнато

оптималното задоволяване на нуждите от питейна вода с необходимото качество във всички

населени места на общината. Необходимо е да продължи подмяната на водопроводната мрежа

– реконструкция,  модернизация и разширение, в т.ч. допълнително водоснабдяване. Все още

голяма част от водопроводите са амортизирани, което води до загуби на вода и влошаване на

качеството на услугата.

По отношение изграждането на канализационната мрежа в населените места в община

Попово единствено в общинския център канализационната мрежа е добре изградена.

Необходимо е да се предвидят инвестиции в доизграждането на канализационната мрежа и

изграждането на пречиствателни съоръжения и в останалите населени места в общината.

Цел на мярката е подмяна, реконструкция и модернизация на водорповодната и

канализационната инфраструктура, подобряване пречистването на питейнте и отпадните води
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за повишаване качеството на предоставяните услуги и създаване на благоприятна среда за

привличане на инвестиции.

Финансирането на мярката ще се осъществи по линия на ЕСИФ, програми на

Общността, както и със средства от общинския и държавния бюджет, финансови инструменти,

частни инвестиции при заявен инвестиционен интерес.

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 на водоснабдяването в производствените зони

 Ежегодно провеждане на образователни кампании сред обществеността с цел

насърчаване практиките за пестене на вода

 Изграждане на канализационна мрежа и малки пречиствателни съоръжения в

опорни населени центрове

 Подобряване на канализацията в производствените зони в общината

 Намаляване на ползването на питейни води в промишлеността за сметка на

увеличаване ползването на условно чисти води за промишлени нужди /затворени

оборотни системи/

 Изготвяне на План за управление на водите на община Попово за периода 2014-

2020г.

Индикатори:

 Обща дължина на реконструирана и/или рехабилитирана водопроводна мрежа

 Допълнителен дял от населението с подобрено водоснабдяване

 Обща дължина новоизградена канализационна мрежа

 Допълнителен дял от населението включено към канализационни мрежи

Мярка 2.2.2. 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
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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:

 Разработване и изпълнение на Общинската програма за опазване на околната среда

за периода до 2020г.

 Разработване и изпълнение на Общинска програма за управление на твърди битови

отпадъци за периода до 2020г.

 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

 Разработване и реализация на проект за изграждане на общинска площадка за

претоварване на отпадъците.

 Въвеждане на нова ефективна и ефикасна система за събиране на твърди битови

отпадъци, обхващаща цялата територия на общината.

 Въвеждане на разделно сметосъбиране на територията на общината;

 Въведане системи за компостиране на биоразградимите отпадъци, създаване на

общински компостен център;

 Разработване и изпъление на проект за изграждане на депо за строителни отпадъци.

 Рекултивация на физически нарушени терени

Индикатори:
- Увеличение на мощностите за събиране на отпадъците и/или рециклиране;

- Увеличени на дела на рекултивирани терени;

- Допълнителен дял на обслужени домакинства по събиране на твърдите битови

отпадъци

ПРИОРИТЕТ 3: Повишаване качеството на образователната, социалната и здравната
система в общината, промяна и стабилизиране на демографската динамика
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Анализът на демографския статус на община Попово води до следните заключения:

установена трайна тенденция на отицателен естествен прираст и отрицателен миханичен

прираст, задълбочаване на негативните тенденции в изменението на възрастовата структура на

населението. Налице е продължаващ процес на демографско остаряване, изразяващ се в

намаляване на абсолютния брой и относителния дял на населението под 15 години и

увеличаване на дела на населението на 65 и повече години. Необходимо е предприемането на

мерки за стабилизиране на демографската динамика, преодоляване на негативните последици

от остаряване на населението, задържане на младите хора в общината, подобряване на

качествените характеристики на човешкия капитал чрез повишаване на общото образователно,

здравно, културно равнище, квалификация, способности и умениея на населението от всички

възрастови групи.

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, създаване на равни

възможности и приобщаване на всички социални групи, инвестиции в социална

инфраструктура, здравна и образователна инфраструктура.

Финансирането на мерките по този приоритет следва да се осъществи посредством

Европейските структурни и инвестиционни фондове, програми и инициативи на Общността,

национални програми, общински бюджет, средства на нестопански организации и бизнеса.

Специфична цел 1: Създаване и гарантиране на устойчиви работни места, социална
интеграция на групите в неравностойно положение

Коефициентът на безработица по данни от Преброяване на населението за 2011г. за

общината, изчислено на база икономически активно население възлиза на 23.5% при

коефициент на безработица за област Търговище - 22.5%. Показателят е с 8.5 пункта по-голяма

стойност от средната за страната – 15.0%. Най-голям е коефициентът на безработица сред

ромското население в общината – 55.0%.

Съгласно заключенията от аналитичната част на Общинския план са най-многобройна е

групата на безработните лица на възраст над 55г. - 594, следва групата безработни лица на

възраст между 50 и 54г. – 293 и групата на безработните лица на възраст между 45-49г. Като

цяло делът на безработните лица на възраст над 45г. е най-голям – 57.8%, следва делът на

безработните лица на възраст от 30 до 44 години – 29.9%. Относително висок е делът на

безработицата сред младежите в община Попово на възраст между 19 и 29г. – 12.3%.
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Образователната структура на регистрираните безработни лица се характеризира с най-висок

относителен дял на безработните лица с начално и по-ниско образование – 38%. Най-голям е

делът на продължително безработните лица с престой над 2 години – 25.4%. Трайната

безработица е концентрирана в най-голяма степен сред селското население. 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

конкурентноспособност

За реализиране на специфичната цел действията ще бъдат насочени към изпълнение на

следните мерки:

Мярка 3.1.1. Насърчаване на местни инициативи за заетост, засилване на социалната

интеграция на хората в неравностойно положение

С оглед трайното решаване на проблема за намаляване на бедността и насърчаване на

пълноценното участие в социалния живот на хората, общинската политика ще бъде насочена

основно към превенция на отпадането от пазара на труда. Необходимо е усилията и средствата

да се съсредоточат към генериране на заетост във всички възможни направления (държавен и

частен сектор, инвеститори, малък и среден бизнес), като се насърчава вклюването на лицата в

неравностойно положение на пазара на труда.

Цел на мярката е да подобри възможностите за заетост на лицата изключени от пазара

на труда, да подкрепи създаването на нови работни места и да интегрира групите в

необлагодетелствано положение на пазара на труда.

Дейности за реализация на мярката:

 Насърчаване на местни инициативи за заетост – предимно инфраструктурни проекти,

като благоустройствени дейности, 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;

 Осигуряване на заетост за уязвими групи на пазара труда;
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 Създаване на условия за производствена практика и стажуване за придобиване на

актуални с търсенето на пазара на труда професионални умения;

 Осигуряване на работа в публичната администрация на високообразовани младежи по

програма „Старт в кариерата” на АЗ;

 Адаптиране на социалните системи към демографските промени и остаряване на

населението – пазар на труда, пенсионна система, социално подпомагане и грижи,

здравеопазване, образование, култура и др.;

Индикатори:

 Лица започнали стопанска дейност самостоятелно или съвместно с други

лица;

 Намален относителен дял на продължително безработните лица към общия

брой на безработните и средна продължителност на периода на безработица;

Мярка 3.1.2. Подобряване на адаптивността и пригодността за заетост на работната сила,
развиване на умения за нуждите на местната икономика и инвестиционния процес

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 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
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и тази мярка е свързана с повечето от другите мерки от стратегическата част на Общинския

план за развитие на Община Попово.

 Подобряване на качествените характеристики на човешкия капитал чрез повишаване на

общото образователно, културно равнище, квалификация, способности и умениея на

населението от всички възрастови групи;

Дейности за реализация на мярката:

 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; разработване на квалификационни програми в областта на

информационните технологии;

 Ограмотителни курсове и обучение по минимум практически и професионални

умения за неграмотни;

 Осигуряване на възможности за обучение в реална среда за усвояване на

практически умения

 Подобряване на участието на местния бизнес във всички етапи от процеса на

обучение

 Курсове по квалификация и преквалификация на безработни младежи според

търсенето на пазара на труда;

 Обучение за стартиране на малък бизнес (по предприемачество);

 Подпомагане създаването на компютърни и информационни клубове в селата;

 Организиране на  обучение на роми в различни занаяти, търговия и земеделие с

цел социалното им интегриране;

 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;
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 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.

Индикатори:
 Дял на обучени продължително безработни за придобиване на нова

квалификация и/или повишаване на квалификацията

 Предприятия, които получават подкрепа за обучение

Специфична цел 2: Подобряване качеството на образованието, здравеопазването и

социалните услуги, допринасящи за повишаване привлекателността на общината

Осигуряването на достъпно и конкуретноспособно образование и обучение, на

достъпно и качествено образование, подобряването на социалните услуги, реализация на

политиката за деинституционализация на деца и възрастни на местно ниво са сред

предпоставките за повишаване качествено на живот на местното население и подобряване на

жизнената среда.

Мярка 3.2.1. Подобряване достъпността и качеството на образователните услуги за

населението

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:
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 Подобряване и обновяване инфраструктурата на образователните институции –

детски градини, училища на територията на общината

 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 периодична квалификация на учителите и привличане на млади

хора в професията

 Адаптиране на съществуващата и създаване на нова образователно-

квалификационна инфраструктура с много-целево предназначение

 Разработване на учебни програми, преодоляващи несъответствията между

уменията и нуждите на местния пазар на труда;

 Подобряване на осигуреността на учебните заведения с подходяща техника и

обезпеченост на информационните технологии.

 Въвеждането на специализирано компютърното и езиково обучение от ранна

възраст

 Насърчаване на учащите към физическа активност и системно практикуване на

спорт, като средство за здравословен начин на живот, физическо и духовно

развитие.

 Ремонт и реконструкция на градския стадион „Стамо Костов”, спортната зала

(”Борцовата зала”) и волейболната зала в града;

Индикатори:
 Обновени и модернизирани сгради на учебни заведения, детски градини;

 Брой на разработени учебни програми, преодоляващи несъответствията

между уменията и нуждите на местния пазар на труда

Мярка 3.2.2. Подобряване предоставянето на здравни услуги за повишаване жизнения

стандарт на населението

Достъпните и качествени здравни услуги за местното население са пряко свързани с

продължителността на живота и изграждането на качествена жизнена среда. Осигуреността с
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медицински специалисти на 10000 души от населението в община Попово е с по-ниски

стойности от оптималните, което рефлектира върху качеството на медицинските услуги.

Преобладаващата част от амбулаториите за първична медицинска и дентална помощ, както и

всички лечебните заведения за специализирана доболиична медицинска помощ са

съсредоточени в общинския център, което ограничава възможностите за достъп на пациентите

и за оказване на качествена пьрвична и специализирана медицинска и дентална помощ, както

и лекарствоснабдяването в малките и отдалечени населени места. Недостатъчен е броят

работещи структури за долекуване и хосписи.

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 здравните услуги в общината, укрепване на здравословното състояние на местното

население.

Дейности за реализация на мярката:

 Подобряване на материалната база и обновяване на медициската апаратура в

МБАЛ-Попово

 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

 Създаване на хоспис или болница за продължително лечение и рехабилитация

Индикатори:

 Допълнителен дял на населението, получило нов достъп до здравни услуги.

 Увеличен дял на инвестициите в модерно медицинско оборудване и

модернизация на материалната база

Мярка 3.2.3. Развитие на качествени и достъпни социални услуги, превенция на

социалното изключване
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Мярката е насочена в най-голяма степен към подобряване качеството на живот на

уязвими групи от местното население, подпомагането им за участие в обществения живот,

насърчаване на социалното включване, деинституционализация на деца и възрастни.

В рамките на ОП „Регионално развитие” 2007-2013г. е изграден Център за настаняване

на деца от семеен тип. Необходимо е изграждане и на защитено жилище за деца.

Съществуваща специализирана институция възрастни хора с  умствена изостаналост е

единствената такава на територията на област Търговище и има своето съществено значение не

само за община Попово, но и за цялата област. Същото важи и за защитеното жилище, които са

недостатъчни за нуждите на областта .

Поради недостатъчният капацитет  на функциониращия само в град  Попово Център за

социална рехабилитация и интеграция, е необходимо развитието на Дневни центрове за

възрастни, които да обхванат и останалите нуждаещи се.

Домашният социален патронаж - най-старата и  най-достъпна услуга в общността за

стари хора, може да бъде подобрена чрез разширяване на териториалния си обхват и с

дейности като: поддържане на личната хигиена и хигиената на жилищните помещения,

обитавани от ползвателя; съдействие за снабдяване с необходимите технически помощни

средства при ползватели с увреждане и др., но е необходимо увеличаване на щатният персонал.

Поради недостатъчният капацитет  на функциониращия само в град Попово Център за

социална рехабилитация и интеграция, е необходимо развитието на Дневни центрове за

възрастни, които да обхванат и останалите нуждаещи се.

Домашният социален патронаж - най-старата и  най-достъпна услуга в общността за

стари хора, може да бъде подобрена чрез разширяване на териториалния си обхват и с

дейности като: поддържане на личната хигиена и хигиената на жилищните помещения,

обитавани от ползвателя; съдействие за снабдяване с необходимите технически помощни

средства при ползватели с увреждане и др., но е необходимо увеличаване на щатният персонал.

Цел на мярката е създаване на достъпни и качествени на социални услуги в общината,

реализация на националната политика за деинституционализация на деца и възрастни на

местно ниво.

Дейности за реализация на мярката:
 Деинституционализация на граижата за деца чрез развитие на Центъра за

настаняване от семеен тип за деца с увреждания, изграждащ се по линия на

Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013г. и постепенно извеждане на

децата
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 Поддържане на сградния фонд и материалната база на ДДЛРЛ-гр.Попово обновен в

рамките на ОП „Регионално развитие” 2007-2013г. до постепенното осъществяване

на деинституционализация на децата

 Развитие на мрежата от социални услуги в общността, прилагане на програми за

напускащите специализираните институции, приемна грижа и др.

 Активно включване на нестопанските организации в подобряване предоставянето на

социални услуги

 Развитие на услуги в общността в семейна или близка до семейната среда за хора с

увреждания и възрастни хора, зависими от грижите на професионалисти,

включително приемна грижа

 Развитие на иновативни междусекторни услуги – социални, здравни, образователни,

спортни и др., с оглед на качественото им предоставяне, за деца и семейства,

включително чрез използване на потенциала на читалищата и спортните обекти;

 Развитие на иновативни междусекторни услуги за възрастни хора и хора с

увреждания, включително чрез използване на потенциала на читалищата;

 Осигуряване на достъпна среда – физическа, институционална и информационна –

осигуряване на физически достъп до обществени сгради, жилища, спортни обекти и

съоръжения, открити пространства и др. според нуждите на лицата от уязвимите

групи и чрез целесъобразно адаптиране на средата

 Насърчаване на максимално широко партньорство и включване на всички

заинтересовани страни по въпросите за развитие на социалните услуги в общината.

 Подпомагане развитието на капацитета на неправителствения сектор за участие в

разработването и прилагането на местни политики, чрез подобрено партньорство с

местните (общински) власти.

 За деца и семейства с деца в риск следва да се разкрият център за настаняване от
семен тип и преходно жилище, за да се намали рискът от трайна

институционализация на децата, настанени в  ДДЛРГ поради бедност, безработица,

лоши битови условия на семействата.

 За пълнолетни лица и хора с увреждания следва да се разкрие дневен център за
възрастни с  увреждания в гр.Попово и защитено жилище за умствено

изостанали хора

 За стари хора следва доразвиване на утвърдените по своето значение социални

услуги в общността „Личен асистент”, „Домашен помощник”, „Социален асистент”
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и Домашен социален патронаж, разкриване дневен център за възрастни хора и

сезонни обществени трапезарии.
 Разкриване на център за обществена подкрепа за предоставяне на  разнообразни

форми на социални услуги , касаещи рисковата група с цел хората да имат право на

избор , който да удовлетвори най-пълноценно персоналните им потребности.

Индикатори:

 Създадени нови социални услуги на местно равнище;

 Обществени места със създадена архитектурна среда за хора с увреждания;

ПРИОРИТЕТ 4: Съхраняване и развитие на природното, културното многообразие и
самобитност, укрепване на местната идентичност

Опазването и валоризирането на природното и културното наследство е важен фактор за

местното икономическо развитие и все повече ще определя избора на средата и качеството на

живот. Културното и природно наследство е ценен ресурс за развитието на Община Попово,

който може да бъде използван за повишаване привлекателността на общината като цяло - за

инвеститори, за туристически посещения и за постоянно живеещите на нейната територия,

както и за засилване на местната идентичност.

Природното богатство и специфичната културна идентичност на община Попово са

също така основен фактор за развитие на алтернативни форми на туризъм – културен,

екологичен, селски, здравен, спортен, ловен, риболовен, и др.

Специфична цел 1: Развитие и валоризиране на местното природно и културно

наследство

Културните и природните ценности са база и средство за съхраняване на колективната

памет, на местната културна идентичност и специфика, на паметта на отделните етнически и

религиозни групи. 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.
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При осъществяването на специфичната цел ще се съблюдава балансирането на

икономическите цели в развитието на туризма с опазване на природната среда и
културното наследство.

Мярка 4.1.1. Опазване на местното природно наследство и поддържане на

биоразнообразието

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.

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:

 Идентифициране на местата за всяко населено място в общината, където има

диворастящи лечебни растения и определяне на данни за разпространението и за

основните запаси на съответния вид, данни за биологичните особености и

размножаването на видовете, данни за възможностите за черпене и ротация на

естествените находища, данни за охрана на генофонда и препоръки за защитни

мерки

 Разработване и прилагане на Общинска програма за лечебните растения;

 Периодичен контрол на организацията на отглеждането, брането и съхранението на

лечебните растения на територията на общината

 Информиране и привличане на обществеността за опазване на биоразнообразието в

общината;

 Набелязване на мерки за опазване на редките породи и растителни видове;

 Приоритетно използване на биологични методи и средства за борба с болестите и

вредителите

 Подкрепа на мерки за увеличение популациите на видовете дивеч

Индикатори:
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 Брой инициативи за опазване на редките породи и растителни видове;

 Брой мерки за увеличение популациите на видовете дивеч;

Мярка 4.1.2. Възстановяване и опазване на местното културно наследство

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:

 Продължаване на процеса на консервация, реставрация и социализиране на

крепостта “Коваческо кале” за превръането й в атрактивен туристически обект,

който да бъде включен в регионален и национален културно-туристически маршрут,

обособяване на археологически музей на открито и археологическо училище на

терен

 Поддръжка на инфраструктурата и развитие на културните институти получили

финансиране от ОП ‘Регионално развитие” 2007-2013г. за осигуряване на

устойчивост на инвестициите - Народно читалище “Св.св. Кирил и Методий” град

Попово; “Дом на културата” град Попово; Народно читалище квартал Невски;

Народно читалище село Кардам; Народно читалище село Медовина; Народно
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читалище село Садина; Народно читалище село Водица; Народно читалище село

Марчино;

 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

 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;

- Брой посещения на подпомогнатите културни обекти (годишно)

Специфична цел 2: Развитие на устойчив туризъм

Районът на Попово може да се представи също така като свързващо териториално звено

между 3 Локуса в съответствие със Стратегическия план за развитие на културния туризъм в

България: Локус 3 «Възрожденския град», Локус 4 «По бреговете на Дунава» и Локус 6

«Старите столици». Това предоставя възможности природните и културните ресурси на тази

територия да бъдат включени в туристически пакети с национално и международно значение.

Независимо от това, на настоящия етап търсенето на туристически услуги в общината не е

достатъчно, неблагооприятно въздействие оказа и икономическата криза в периода 2009-

2011г. Въпреки потенциала за развитие на културен, еко, ловен и селски туризъм и

реализираните 3 проекта в периода 2005-2007г. по Програма ФАР, община Попово все още

няма продаваеми цялостни туристически продукти. В тази връзка за периода 2014-2020г.

следва да се оползотворят максимално конкурентните прдимства и вътрешния потенциал на

територията, благоприятното географско положение и близостта до Черноморските курорти,

което може да се превърне във фактор за развитие на съпътстващ туризъм, да стимулира
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търсенето на туристически услуги. В голямото си болшинство туристите и посетителите на

Община Попово са български граждани. Сред чуждестранните гости преобладават гражданите

на Русия, Турция, Сърбия, Испания, Франция и Германия.

Районът предлага възможности за следните видове туризъм: културен, селски,

екотуризъм, ловен и други алтернативни форми на туризъм. Понастоящем единствената

добре развита форма на туризъм е ловният туризъм, което се дължи на няколкото елитни

ловни бази с добре развита инфраструктура. В резултат на реализиран проект по Програма

ФАР BG 0202.02.ESC.G.DBET-026 “Създаване и промоция на иновационен и маркетингов

екотуристически продукт “На границата между Предбалкана и Дунавската равнина –

равнините на приключенията” през последните 3 години са налице положителни тенденции и

в развитието на еко-туризма.

Мярка 4.2.1. Изграждане, реконструкция и подобряване на туристическа

инфраструктура, развитие на туристически атракции

Основен проблем за развитието на туризма в община Попово е изградената все още в

недостатъчна степен туристическа инфраструктура, която да даде възможност на нашите и

чужди туристи да се запознаят с природните и културни ценности на общината. Към 2012г.

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:

 Поддържане и развитие на крепостта „Коваческо кале” в атркативен туристически

комплекс за осигуряване на устойчивост на финансирания проект в рамките на ОП

„Регионално развитие” 2007-2013г. „Обособяване на късноантичната крепост

„Ковачевско кале” като атрактивен туристически комплекс” на стойност 3,9 млн.

лева;

 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
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растителност – най-важните природни елементи, притежаващи визуална

атрактивност.

 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.

 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:

- Брой на подобрените/изградени туристически съоръжения за социализация на

туристическите обекти

- Брой на подобрените туристически обекти/атракции

Мярка 4.2.2. Създаване и развитие на местни туристически продукти, включване в

регионални и национални туристически маршрути и пакети

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”.

Селата Иванча и Долце – екотуризъм по поречието на река Голяма река, в резултат на

създадената екопатека „По равнините на приключенията” в рамките на реализиран проект по

Програма ФАР.
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Село Водица – предпоставки за развитие на балнеолечебен туризъм и рекреация,

благодарение на намиращия се на територията минерален извор

Районът на селата Дриново, Еленово – ловен туризъм

Основните целеви пазари, към които следва да се прилагат различни стратегии на

привличане, са:

 Изработване на специализирана общинска стратегия за опазване, проучване

консервация и социализация на културно-историческото и природното наследство в

общината като ресурс за повишаване качеството на живот, за образованието, за

съхраняването на културната идентичност и развитието на специализирани форми

на туризъм

 Организирани обиколни турове на България за културен (познавателен) туризъм -

чужденци и българи – привличане главно чрез специализирани туроператори,

работещи на националния и външните пазари

 Туристи, почиващи за по-продължително време по Северното Черноморие -

предимно чужденци – привличане главно чрез туроператори и представители,

работещи в морските курорти.

 Организирани круизи по Дунава, придружение с посещения на културни и еко-

маршрути във вътрешността на страната

 Преминаващи по главен път II-51 Варна-Попово-В.Търново-София и впоследствие

по АМ «Хемус» – привличане главно чрез обща информация и реклама в медиите и

на място

 Организирани ученически екскурзии – привличане главно чрез специализирани

туроператори, контакти с учебни заведения

 Делови посетители, нощуващи в община Попово и съседните общини Търговище,

Разград (като елемент от допълнителни услуги за свободното време) – привличани

главно чрез информация и реклама на място, в т.ч. разпространявана чрез

заведенията за настаняване.

За осигуряване привличането на посетители и туристи в райони е необходимо

развитието на комплексни, интегрирани туристически продукти.

Археологическият обект «Ковачевско кале» се представя като една от трите най-

известни и значими антични крепости в Северна България редом с Античен град-Нове Свищов

и Царевец (вижте http://www.bulgarianlandmark.info/landmark/get/132). В тази връка е от

съществено значение развитието му като интегриран туристически продукт със съпътстващи

атракции, събития, реклама и маркетинг.
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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, популяризиране и реклама на крепостта Ковачевско кале като

комплексен и интегриран туристически продукт, в рамките на който да се

реализират и развият и туристически продукти по специални интереси -

“археологически музей на открито” и “археологическо училище на терен”;

 Развитие на туристически информационен център в гр.Попово, който ще

функционира като местен туристически информационен център

 Създаване на собствен общински туроператор;

 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.

 Реазлиране на събития, фестивали, съпътстващи туристическия продукт

 Актуализиране и прилагане за периода 2014-2020г. на Маркетингова стратегия за

развитие на туризма в община Попово, създадена в рамките на проект

„“Интегрирано развитие на регионален иновационен туристически продукт,

основано на наследството “Да изживеем многообразието на етничността в

Лудогорието” финансиран по Програма ФАР;

 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;

 Участие в национални и международни туристически изложения
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 Професионално обучение и повишаване на квалификацията на кадрите в сферата на

туризма

Индикатори:

- Увеличение на броя посетители на експонираните и маркетирани

туристически обекти

- Годишно увеличение на броя на чуждите туристи

ПРИОРИТЕТ 5: Балансирано и интегрирано местно развитие на град Попово и

селищната мрежа, укрепване на взаимовръзките между града и селата

Целта е от една страна превръщане на град Попово в опорен център на селищната

мрежа, обслужващ околната територия и същевременно укрепване на връзките между града и

селата, което ще допринесе за поддържането на балансирана полицентрична селищна мрежа и

за развитието на нови взаимоотношения между града и селото.

Балансираното развитие на селския район в рамките на общината и укрепването на

взаимовръзките между селата и града са главни предпоставки за постигане визията за развитие

на община Попово.

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.

Дейностите по този приоритет се предвижда да се финансират по линия на

Европейските структурни и инвестиционни фондове, държавен, общински бюджет, финансови

инженерингови инструменти, публично-частни патрньорства, частни инвестиции.

Специфична цел 1: Подобряване качеството на жизнената среда, обновяване и
благоустрояване в градската зона на Попово

Развитието на градската зона като опорен център на селския ареал е предпоставка за

осигуряването на устойчивост на селищната мрежа и изграждането на качествена селищна
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среда, гарантираща благоприятно социално-икономическо и екологическо развитие и достоен

жизнен стандарт на местното население.

Приоритет ще допълни и надгради също така постигнатите резултати от реализацията

на проект BG161РО001/1.4-02/2008/009 “Интегрирано подобряване и възстановяване на

взаимосвързани елементи и съоръжения на физическата инфраструктура на градската

среда на Попово за постигане на устойчиво развитие, екологично равновесие и социално

включване”, финансиран в рамките на ОП «Регионално развитие 2007-2013г. и общинския

бюджет.

Мярка 5.1.1. Подобряване на енергийната ефективност на обществени и жилищни

сгради, внедряване на инсталации на базата на ВЕИ

Като цяло в Попово, както и в преобладаващата част от градовете в страната, се

наблюдава незадоволително качество на градската среда и публичната инфраструктура.

Основен проблем за сградния фонд и физическата инфраструктура в града е свързан с

енергийната ефективност.

Въпреки наличието на жилищни комплекси и отделни групи високи сгради, Попово е

град на къщите. Нискоетажното застрояване е преобладаваща тъкан на градската територия –

над 63% от нето жилищните територии и 42,6% от жилищната зона на града.

Съгласно ОУП на град Попово морално и физически остарели жилища са 550, жилища,

нуждаещи се от ремонт и обновяване - над 2500.

Цел на мярката е подобряване на енергийната ефективност и използването на енергия

от възобновяеми източници в публични сгради, в жилищния сектор и в елементи на

физическата инфраструктура на града.

Дейностите за реализация на мярката са, както следва:

 Ремонт и обновяване на общите части на многофамилни жилищни сгради, подмяна

на инсталации, конструктивно укрепване;

 Ремонт и обновяване на общите части на административни сгради на държавната и

общинската администрации, подмяна на инсталации, конструктивно укрепване;

 Внедряване на мерки за енергийна ефективност в жилищните сгради и

административни сгради на държавната и общинска администрация, включващи

топлоизолация, подмяна на дограма, локални инсталации и/или връзки към

системите за топлоснабдяване, газоснабдяване;
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 Внедряване на инсталации/съоръжения за оползотворяване на възобновяеми

енергийни източници за задоволяване на нуждите от енергия на административните

сгради на държавната и общинска администрация и жилищните сгради, обект на

интервенция;

 Обследвания за енергийна ефективност и одити за енергийна ефективност,

изготвяне на енергийни паспорти на сградите;

 Създаване на достъпна архитектурна среда за лица с увреждания

Индикатори:

- Икономия на енергия в резултат на внедрени мерки за енергийна ефективност

и/или инсталации на основата на ВЕИ

- Брой сгради с внедрени мерки за енергийна ефективност/инсталации на базата

на ВЕИ

Мярка 5.1.2. Благоустрояване и естетизиране на градската среда, вкл. жилищните
квартали и зоните с потенциал за икономическо развитие.

Значими по мащаб, засягащи големи групи хора и на места с кризисен характер са

проблемите на жилищните комплекси и необлагодетелстваните квартали – ромския квартал,

както и бившите села – кварталите Невски и Сеячи. Над 650 жилища са без основни

благоустройствени елементи съгласно действащия ОУП на град Попово.

Основните тенденции в развитието на производствените зони в град Попово,

установени в Общия устройствен план на град Попово са свързани с усъвършенстване

структурата на компактните производствените комплекси - съществуващи (реновация, и

разширение) и конверсия (в т.ч. и в бизнес делови дейности).

Цел на мярката е благоустройство на градската среда в строителните граници на град

Попово, с оглед постигане на привлекателна и качествена жизнена среда, която ще доведе до

бъдещи инвестиции.

Дейностите за реализация на мярката са, както следва:

 Подобряване на общественото осветление, вкл. внедряване на енергоефективни

мерки,

 Благоустрояване и естетизиране на централната градска част, като надграждане на

реализираните дейности по проект

 Изграждане и възстановяване на зони за обществен отдих, като паркове, зелени

площи, детски площадки, междублокови пространства и др.,
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 Изграждане, реконструкция, рехабилитация на пешеходни алеи и тротоари,

изграждане на велосипедни пътеки и алеи, поставяне на указателни знаци;

 Благоустрояване на ромския квартал и сателитните квартали (бивши села) – Сеячи и

Невски;

 Изграждане, рехабилитация и реконструкция на улични мрежи, изграждане на

обществени паркинги;

 Създаване на достъпна архитектурна среда за лица с увреждания

 подобряване и реконструкция на съществуващата техническа инфраструктура,

свързана с бизнеса (комуникационни връзки/реконструкция/ рехабилитация на

улици в индустриалните зони, електроснабдяване, енергоспестяващо улично

осветление, подобряване на водопроводната и канализационна мрежа, поставяне на

указателни знаци и табели до или в рамките на бизнес зоните и терените и др);

 изграждане на локални пречиствателни инсталации/съоръжения към

производствените предприятия.

Индикатори:

 Км подобрена/новоизградена водоповодна/канализационна мрежа в град

Попово

 Км улици рехабилитирани/реконструирани

 Обща площ на подобрени зони за отдих

Специфична цел 2: Обновяване и благоустрояване на селата, подобряване достъпа до

основни услуги за населението и укрепване на връзките с общинския център

Мярка 5.2.1. Подобряване на съществуващата междуселищна инфраструктура и на

достъпа до информационни технологии

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. Тази мярка ще осигури по-добри условия за създаване на успешен бизнес,

както и за подобряване условията на живот. В резултат на реализацията й ще се подобри

селската среда и ще се ограничат миграционните процеси в селата.
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Цел на мярката е подобряване на съществуващите селскостопански пътища и

пътищата от общинската пътна мрежа; подобряване на пътищата, водещи към обекти на

природното и културното наследство; подобряване и разширяване на съществуващата

междуселищна водоснабдителна инфраструктура; реконструкция; модернизация и ремонт на

напоителни мрежи.

Дейности за реализация на мярката:

 Подобряване на съществуващите oбщински пътища;

 Подобряване на пътищата, водещи към обекти на природното и културното

наследство

 Подобряване на селскостопанските пътища;

 Подобряване и разширяване на съществуващата междуселищна водорповодна

мрежа

 Подобряване на напоителните системи

 Развитие на технологии и услуги, предоставяни чрез по-нататъшна

цифровизация на фиксираната телекомуникационна мрежа

 Доизграждане на широколентовия достъп в селския район

 Създаване на интернет центрове в селата с население над 500 души

Индикатори:

- км подобрена водопроводна мрежа

- км подобрена пътна инфраструктура

- % население обхванато от допълнително изградена широколентова мрежа в

селския район

Мярка 5.2.2. 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.

Дейности за реализация на мярката:

 Изграждане или подобряване на водоснабдителната мрежа,
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 Подобряване на уличната мрежа;

 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:

 Км подобрена водоснабдителна мрежа в населените места

 Км подобрени улици

 Км канализация – подобрена/ ново строителство

 Брой подобрени читалищни сгради

Специфична цел 3: Развитие на селското стопанство при устойчиво управление на
природните ресурси, насърчаване диверсификацията на икономическите дейности

Развитието на конкурентноспособно селско стопанство при устойчиво управление на

природните ресурси ще допринесе за укрепване жизнеспособността на земеделските

стопанства и до задържане на младите хора в слеския район. В селския район е необходимо да

се развиват също така 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 специфични

продукти за селски туризъм.

Мярка 5.3.1. Повишаване на конкурентоспособността на малките и средните

предприятия в селскостопанския сектор

Осъществяването на интегрирано местно развитие и постигането на визията за развитие

на община Попово зависят също така от развитието на конкурентно селско и горско

стопанство. Инвестирането в земеделски стопанства, изграждането на конкурентоспособни
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структури и предприятия в преработвателния сектор, подобряването на маркетинга и

реализацията на продукцията са от първостепенно значение за развитието на селския район.

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.

Дейности за реализация на мярката:

 Създаване и развитие на микропредприятия в сеслското и горското стопанство;

 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, внедряване

на системи за управление на качеството и околната среда, здравословните и

безопасни условия на труд.

Индикатори:

 Брой бизнес организации/МСП с въведени алтернативни производствени

технологии

 Създадени нови микропредприятия в селското и горското стопанство - брой

Мярка 5.3.2. 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:
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 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.

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

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
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 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/предприятия с диверсифицирана дейност

ПРИОРИТЕТ 6: Укрепване на местния институционален капацитет за подобряване
процеса на управление и ефективно усвояване на фондовете на ЕС

Укрепването и повишаването на институционалния капацитет на местно ниво ще

спомогне за по-добро усвояване на средствата от фондовете на Европейския съюз, програмно

проектиране, наблюдение и оценка и по-добрата общинска политика. Това може да се

постигне чрез насърчаване на дейности по следните специфични цели:

Специфична цел 1: Укрепване на местния административен капацитет за стратегическо

планиране и управление на проекти

Нивото на усвояване на средства от ЕС е пряко свързано с разработването на анализ на

потребностите от обучение на служителите от общинската администрацията и план за

обучение в сферата на изпълнение и управление на проекти, съфинансирани от ЕС.

Мярка 6.1.1. 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.
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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

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

 Проведени дискусионни форуми – брой

Мярка 6.1.2. Изграждане и усъвършенстване на местен програмен и проектен капацитет

Цел на мярката е увеличаване на капацитета за усвояване на средствата по

фондовете на ЕС, чрез укрепване на капацитета на общинската администрация.

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 интегрирания план за градско развитие на

град Попово, интегрираните местно стратегии/планове за развитие на селския

район, както и максимално усвояване на средствата от фондовете на ЕС

 Изготвяне и провеждане на обучителна програма за служители на общинската

администрация по “управление на проектен цикъл”, разработване на интегрирани

стратегии и планове за местно развитие

 Разработване и внедряване на софтуерна система за планиране, управление и

мониторинг на проекти
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 Въвеждане на добри практики и положителен опит в организацията на публичните

услуги в общината

 Изготвяне на предварителни технико-икономически проучвания, разработване на

идейни и работни проекти

 Изработване на Общ устройствен план на община Попово

 Изготвяне на междинна и окончателна оценка на плана

 Проучване на “добри практики” и на тяхна основа подобряване на методите за

оценка и обмен на информация

Индикатори:

 Брой обучени служители на общинската администрация

 Брой реализирани планови и програмни документи;

 Брой предварителни проучвания получили техническа помощ за подготовката
им

Специфична цел 2: Създаване и развитие на партньорства, засилване на

междуобщинското сътрудничество

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.

Мярка 6.2.1. Създаване на публично-частни партньорства

Прилагането на принципа на публично-частните партньорства в областта на

изпълнението и финансирането на задачите на регионалното развитие трябва да се разглежда
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като въпрос от непрекъснато нарастваща степен на значимост. В настоящия момент, участието

на частния сектор  в изпълнението на проектите, допринасящи за интегрирано местно развитие

е ограничено. Липсват съвместни проекти между местната власт и частния капитал в сферата

на публичния сектор. Независимо от това тази възможност трябва да бъде използвана за

успешна реализация на интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град

Попово, който следва да бъде разработен и реализиран, както и за реализация на интегрирани

местни стратегии/планове за развитие на селския район.

Индикатори:

 Брой реализирани съвместни проекти между общинската администрация,

частния сектор и неправителствения сектор

 Обучени лица по разработване, финансиране и управление на съвместни

проекти и прилагане на интегрирани програми за развитие

Мярка 6.2.2. 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/

- По линия на междунационалното сътрудничество в рамките на Черноморския басейн

- 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 реализирани съвместни проекти с други градове/региони

 Брой реализирани съвместни проекти с други съседни общини – междуобщински

проекти

 Брой сключени споразумения за сътрудничество с туроператори, браншови

туристически организации, туристически дружества за развитие
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12. Индикативна финансова таблица

Индикативната финансова таблица (Приложение 1) обобщава необходимите ресурси за

реализацията на Общинския план за развитие на Община Попово през периода 2015-2020г. и

представлява финансовата рамка на поетите ангажименти по изпълнението на плана от страна

на всички партньори в местното развитие при водещата роля на общинското ръкодство,

подпомагано от общинската администрация.

Ресурсите за реализацията на плана включват само планираните средства за

реализацията на ключовите за развитието на общината мерки и ключовите проекти, които

разширяват възможностите за инвестиции и мобилизират допълнителни ресурси в публичния

и частния сектор. В този смисъл индикативната финансова таблица не включва в прогнозен

план пълния обем на финансовите ресурси (собствени и привлечени) за инвестиции, текущи

разходи, средства, получени като безвъзмездни помощи, субсидии (трансфери) или друг вид

публични и частни средства и разходи, които ще бъдат реализирани на територията на

общината и ще допринасят за развитието й през периода до 2020 г.

Компонентите на индикативната финансова таблица обхващат:

• определените приоритети за устойчиво интегрирано местно развитие през периода до

2020 г., общия и годишния обем на планираните средства за тяхната реализация;

• източниците на финансиране за реализация на приоритетите в развитието на общината,

като се имат предвид мерките и проектите, които ще бъдат включени в конкретна

програма за реализация на плана;

• относителния дял на предвидените средства по източници на финансиране в общата

сума на поетите финансови ангажименти за реализацията на плана.

Източниците за финансиране на мерките и проектите, предвидени за реализация на

приоритетите на плана, включват три групи финансови източници:

- местни публични източници: общински бюджет, общински или други местни публични

фондове и сметки (бюджетни и извънбюджетни);

- външни публични източници: републиканския бюджет, Структурните и

Инвестиционните Фондове на ЕС, фондове на ЕС в областта на земеделието/ развитие

на селските райони и рибарството, финансови инженерингови инструменти, други

източници - банки, фондове и фондации, програми на ЕС, международни финансови

институции, средства на нестопански организации и др. финансови източници;

- частни финансови източници: средства от частни банки, фондове, инициативи, проекти

и средства на частни фирми и неправителствени организации в частна полза.
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Експертната оценка на общия обем на финансовите ангажименти за реализацията на

плана е разработена на базата на макроикономическите показатели за страната, за

Североизточен район и област Търговище и тенденциите в социално-икономическото развитие

на общината през периода до 2020 г., средносрочните прогнози при съставянето и

изпълнението на общинския бюджет по отношение на приходите, разходите и субсидиите в

общинския бюджет, възможностите за използване на средствата от фондовете на ЕС.

Следва да се има предвид, че общата сума на поетите финансови ангажименти

(задължения), включително по отделните приоритети, е индикативна и може да претърпи

корекции в зависимост от възприетите подходи и степента на изпълнение на приоритетите,

промените в пазарните условия, необходимостта от гъвкаво управление и оптимизиране на

предвидените средства чрез преразпределение между отделните приоритети на базата на

аргументирани промени в предвидените мерки и проекти.

Планът за развитие на Община Попово предвижда осъществяването на проекти и

програми на обща стойност 40,163,850 лева. Предвидените средства за реализация на

общинския план са най-големи по стойност за втори и пети приоритети, съответно

2.“Модернизирана инфраструктура и равен достъп до услуги с високо качество” – 14,310,500

лв. и 5. “Балансирано и интегрирано местно развитие на град Попово и селищната мрежа,

укрепване на взаимовръзките между града и селата” – 13,994,500 лв. Предвидени са 5,066,500

лв. за приоритет три „Повишаване качеството на образователната, социалната и здравната

система в общината, промяна и стабилизиране на демографската динамика”. С еднаква тежест

са приоритет 1 „Развитие на местна икономика на основата на иновациите и подобрена

енергийната ефективност, насърчаване на публично-частното партньорство и подобряване на

инвестиционнaта активност” - 3,219,350 и приоритет четири «Съхраняване и развитие на

природното, културното многообразие и самобитност, укрепване на местната идентичност» -

3,051,00 лв. Следва приоритет 6 „Укрепване на местния институционален капацитет за

подобряване процеса на управление и ефективно усвояване на фондовете на ЕС” - 522,000 лв.

Източниците за финансиране за седемгодишния планов период са предимно външни: от

Структурните и Инвестиционните Фондове на ЕС – 30,100,500 лв.; друга външва помощ –

2,555,000 лв. Другите източници за финансиране са: републиканският бюджет – 4,025,500 лв.,

общинският бюджет – 1,787,350 лв.. Очаква се частният сектор да инвестира в проекти,

включени в Общинския план 1,553,000 лв.

Община Попово трябва да разчита на собствения си капацитет и ресурси за

финансиране в подготовката на проекти и тяхното съфинансиране. От една страна, това
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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.

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 и Инвестиционните фондове на ЕС 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.

13. Индикатори за наблюдението и оценката на плана
Системата от индикатори за наблюдение на изпълнението на общинския план за

развитие, въз основа на събраната обективна информация и данни, отчита напредъка и

степента на постигане на целите и приоритетите за развитие на общината по физически и

финансови характеристики. За целите на плана се използват два вида индикатори:

- индикатори за резултат;

- индикатори за въздействие.

Индикаторите за резултат се отнасят до наблюдението и оценката на изпълнението на

определените приоритети и мерки за развитие на общината. По някои от мерките или

приоритетите те могат да се отнасят за предвидени или изпълнявани конкретни проекти с

важно значение за развитието на територията на общината. Дефинираните индикатори са

количествено измерими и осигуряват обективност по отношение на оценките и изводите за

конкретните постижения при реализацията на приоритетите и мерките и постигнатото пряко

въздействие в съответната област.

Индикаторите за въздействие отчитат изпълнението на специфичните и

стратегическите цели и имат значение за цялостната оценка на ефективността на избраната
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стратегия и политика за устойчиво интегрирано местно развитие за съответния период.

Степента на въздействие се отчита с количествено и/или качествено измерими индикатори, а в

някои случаи - с качествени оценки относно достигнатата степен в социалното,

икономическото и инфраструктурното развитие на общината и приноса на това развитие за

общото развитие на региона.

Индикаторите за наблюдение и оценка на изпълнението на общинския план за развитие

на общината до 2022 г. трябва са посочени в матрицата на индикаторите (вж. Приложение 2).

Отчетени са и общи количествени индикатори, които са базирани на показателите в

Националната програма за реформи, Регионалния план за развитие на Североизточен район и

ще допринасят за постигането на целите на Стратегия “Европа 2020” на местно, регионално и

национално ниво. Отчетени са тези индикатори за постигане целите на Стратегия “Европа

2020” , които са измерими на общинско ниво чрез системата на НСИ, а именно.
 Безработица – 2010 г. ;

 Ниво на заетост сред населението на възраст от 20 – 64 г.;

 Дял на ВЕИ в крайното енергийно потребление;

 Повишаване на енергийната ефективност;

 Намален дял на преждевременно напусналите училище;

 Нарастване на дела на висшистите във възрастовата група от 30 – 34 г.;

 Глобални екологични индикатори:
 Съотношение между горските, земеделските и урбанизираните територии - 14,09

%;

 Емисии на парникови газове (приравнени към CO2 еквивалент) на жител от

населението - 11,01 т/ човек/ година;

 Дял от територията с висок риск от ерозия – 48,95 %

 Степен на постигане на националните цели за използване на ВЕИ и енергийна

ефективност - 0,93 %;

 Комплексен индекс за уязвимост от климатичните промени -72

Таблица: Общи количествени индикатори

ПОКАЗАТЕЛИ БГ СИ Община
Попово

КЛЮЧОВИ  ПОКАЗАТЕЛИ - ИЗХОДНИ
СТОЙНОСТИ

1 Безработица - 2010г. 10,3% 14,6% 12,5%

2. Коефициент на икономическа активност на населението 51.3% 52.8% 61,6%
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ПОКАЗАТЕЛИ БГ СИ Община
Попово

на 15 и повече навършени години - 2011 г.

3 Цели по отношение на климата/ енергията:

- съкращаване на емисиите на СО2
54 /база
1990г=100/ - -

- дял на ВЕИ в крайното енергийно потребление 13,8% - -

- повишаване на енергийната ефективност/намаляване

на ен. интензивност

0,86 /база
2000г =1/ - -

4 Дял на преждевременно напусналите училище - % 13,9% 18,7% -

5 Дял на висшистите на 30-34 г. - % 27,7% 26,6% 21,2%

'ЕВРОПА 2020” - ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ КЪМ
2020г.

1
Коефициент на икономическа активност на населението

на 15 и повече навършени години - 2011 г.
- - 70,0%

2 Цели „20/20/20” по отношение на климата/енергията:

- съкращаване на емисиите на СО2 - - -

- дял на ВЕИ в крайното енергийно потребление 16,0% 18% 15%

- повишаване на енергийната ефективност 25,0% 27,0% 25,0%

3
Намаляване на дела на преждевременно напусналите

училище до:
11,0% 14,0% 12,0%

4 Нарастване на дела на висшистите на 30-34 г. 36,0% 36,0% 30,0%

Източник: НСИ,  проучвания

Специфични количествени индикатори,

С подбрани специфични количествени индикатори за наблюдение – за въздействие и

резултат, ще се отчита постигнатия напредък по изпълнението на целите и приоритетите за

развитие на Община Попово.

Таблица: Специфични  количествени индикатори

Стратегическа цел 1:
”Повишаване на инвестиционната активност чрез осигуряване на качествена базисна
инфраструктура за конкурентноспособна икономика, природосъобразна и здравословна
околна среда”

ИНДИКАТОРИ ЗА
НАБЛЮДЕНИЕ Изходни стойности Целеви стойности, 2022г.

Нетни приходи от продажби от
дейността на МСП в хил.лв. /2010г./ 321 216 400 000

Относителен дял на заетите лица в
МСП спрямо общия им брой в община
Попово в % /2011 г./

60,3% 63,0%



172

Брой реализирани нови проекти за
подобряване на физическата
инфраструктура

Н/П 8

Брой реализирани нови проекти за
подобряване на екологичната
инфраструктура

Н/П 5

Стратегическа цел 2:
”Съхраняване на природното и културното наследство и укрепване на местната

идентичност, повишаване равнището на заетост и осигуряване на по-високо качество на
живот на местното население”

ИНДИКАТОРИ ЗА
НАБЛЮДЕНИЕ Изходни стойности Целеви стойности, 2022г.

Повишаване на приходите от
нощувки в лв. /2010г./ 120 154 170 000

Коефициент на заетост на
населението на възраст 15-64 г. в %
/2011г./

76,5% 85%

Брой реализирани нови проекти за
подобряване на социалната
инфраструктура

- 3

Стратегическа цел 3:
”Интегрирано и устойчиво градско развитие на град Попово като вторичен опорен център
в рамките на област Търговище и осигуряване на балансирано развитие на селищната
мрежа чрез укрепване на връзките град-село, диверсификация на икономическите
дейности и благоустройство на селата.”

ИНДИКАТОРИ ЗА
НАБЛЮДЕНИЕ Изходни стойности Целеви стойности, 2022г.

Брой реализирани нови проекти за
подобряване на градската среда
/Брой/

Н/П 5

Брой реализирани нови проекти за
подобряване на селския район

Н/П 8

Заетост на населението на възраст
15-64 г. в селата като процент от
всички заети лица /2011г./

27,8% 32%

Източник: НСИ,  проучвания

Избраните индикатори за наблюдение и оценка на изпълнението са съпоставими с

текущите макроикономически и секторни процеси и с основните индикатори, използвани в

системите за наблюдение по оперативните програми, а също така отразяват и спецификата на

общината. Те отговарят на изискванията на “Методическите указания за разработване на

Национална стратегия за регионално развитие на Република България (2012-2022), Регионални

планове за развитие на районите от ниво 2 (2014-2020), Областни стратегии за развитие (2014-

2020) и Общински планове за развитие (2014-2020)» и са:

 Конкретни – ясни са за разбиране и лесни за събиране и обобщаване на специфична

информация;
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 Измерими - за тях съществуват методи и инструменти за измерване на стойностите им,

налични са и  в случай на нужда може да бъде агрегирана достатъчно информация и

количествени данни;

 Достъпни - има информационно осигуряване от надеждни източници с необходимата

периодичност и качество и са достъпни на приемлива цена;

 Адекватни - обосновани са, и подходящи по отношение на целите и приоритетите за

развитие;

 Обвързани са с времето - на базата на периодична информация, позволяваща

сравнения между базови, междинни и целеви стойности в процеса на наблюдение на

напредъка и постигането на целите.

14. Необходими действия по наблюдението, оценката и актуализацията на Общинския

план за развитие на Община Попово за периода 2015-2020 г.

Системата за наблюдение и оценка на изпълнението на Общинския план за развитие

цели осигуряването на ефективно изпълнение на плана, с оглед постигане на целите за

интегрирано устойчиво местно развитие и ефикасно разходване на ресурсите за реализация на

планираните дейности и проекти. Системата за наблюдение и оценка на изпълнението на

плана обхваща и Програмата за неговата реализация.

Предмет на наблюдението и оценката е изпълнението на целите и приоритетите на

общинския план за развитие на основата на резултатите от подготовката и изпълнението на

мерките и проектите, включени в Програмата за реализация на плана. Особено внимание

трябва да се отдели на организацията и методите за изпълнението на плана и на програмата,

прилагани от съответните органи и звена.

За целите на наблюдението и оценката се изгражда система съгласно нормативните

изисквания и стандарти, която включва формите и начините за събиране на информация,

индикаторите за наблюдение, органа за наблюдение и организацията на работата по

наблюдението и оценката, както и системата на докладване и осигуряване на информация и

публичност. В цялостния процес на наблюдение и оценка при спазване на принципа за

партньорство участват кметът на общината, кметовете на кметства и кметските наместници,

общинската администрация, общинският съвет, социалните и икономическите партньори,

неправителствените организации, представителите на гражданското общество в общината.

Системата за наблюдение на ОПР на Община Попово включва следните основни
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компоненти:

 Системата от индикатори за наблюдение, отчитащи специфичния характер на ОПР

на община Попово, реализацията на неговите цели, социално-икономическото

състояние на общината, състоянието на равните възможности, развитието на

инфраструктурата и проблемите на околната среда в контекста на устойчивото

регионално и местно развитие;

 Източниците, начините и периодичността за събиране, обработка и анализиране

на информацията - наблюдението на изпълнението на ОПР на Община Попово се

осъществява на основата на данни на НСИ, ИСУН, ИСАК, Областно пътно

управление - Търговище, Бюро по труда-Попово, Водоснабдяване-Дунав ООД –

гр.Разград, Регионална здравна инспекция – Търговище, РИО на МОНМ – Търговище

и пр., както и на основата на данни от други надеждни национални, регионални и

местни източници на информация. При извършването на специфични тематични

наблюдения и оценки ще се включат и резултати от анкетни проучвания за мнението

и настроенията на населението, живеещо в общините на района.

 Финансовото и техническото обезпечаване на дейността по наблюдението на РПР се

осигурява от бюджета на Община Попово.

 Действията на органите за управление, наблюдение, организацията и методите на

тяхната работа; Областните управители и Областните съвети за развитие
оказват съдействие при разработването, изпълнението, контрола и оценката на РПР;

координират подготовката на проекти в съответствие с областната стратегия за

развитие и с предвижданията на РПР. Местните власти участват в реализацията на

мерките и постигане на целите на РПР чрез приемането на общински планове за

развитие и програмите за реализация на общинските планове за развитие. Местните

власти осигуряват собствени финансови ресурси и мобилизират такива на

социалните партньори на местно ниво за реализация на проекти и дейности в техните

планови документи. Неправителствените организации, социално-
икономическите партньори и частния сектор активно участват в процеса на

разработване на ОПР и наблюдение изпълнението на плана; подкрепят и участват в

разработването на проекти за изпълнението на плана. Тази група от участници ще

бъде пряко включена и в реализацията на проекти и дейности, основно насочени към

подобряване на средата за регионално развитие.

Системата на докладване, форми и начини за осигуряване на публична информация.

За изпълнението на ОПР се извършват междинна и последваща оценка. Оценката
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предоставя информация за ефективността от провежданата политика. Тя осигурява на

управлението механизми на контрол чрез информация за разходите и за резултатите,

подпомага и ръководството на общината да прецени въздействието от изпълнението

на общинския план, да го подобри като го преосмисли от гледна точка на заложените

цели и приоритети и възможностите за тяхното реализиране. Чрез оценката се

изяснява и ефектът от планираните дейности, тя може да подобри също така и

прозрачността в процеса на прилагане на плана и да насърчи повишаването на

отговорността на властите пред широката общественост.

~ Резултатите от наблюдението на ОПР се обобщават в изготвени редовни

Годишни доклади, които съдържат информация за: общите условия за

изпълнение на ОПР и в частност промените в социално-икономическите условия

и политиките за развитие на регионално и местно ниво; постигнатия напредък по

изпълнението на целите и приоритетите на ОПР въз основа на индикаторите за

наблюдение; действията, предприети от Община Попово и Общински съвет –

Попово, с цел осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението на

Общинския план за развитие; заключения и предложения за подобряване на

резултатите от наблюдението; Годишните доклади за наблюдението на

изпълнението на ОПР осигуряват информация за изготвяне на междинната и

последващата оценка.

~ По решение на Общинския съвет могат да се изготвят и доклади за отделен

случай или за отделен период, както и по определена тема или специфичен

проблем.

~ Междинната оценка се извършва не по-късно от 4 години от началото на

периода на действие на ОПР и вклюва: оценка на първоначалните резултати от

изпълнението; оценка на степента на постигане на съответните цели; оценка на

ефективността и ефикасността на използваните ресурси; изводи и препоръки за

актуализация на съответния документ.

На база на междинната оценка е възможно да се инициира актуализация на ОПР,

за да се направят необходимите корекции в документа и да се предприемат

мерки, за да се осигури реализиране на заложените цели и приоритети, като се

отговори на актуалните нужди на района.

~ Последващата оценка се извършва не по-късно от една година след изтичане на

периода на действие на общинския план за развитие и дава представа за степента

на цялостното изпълнение на плана. Целта на този вид оценка е да се види
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доколко, дори след предприетите мерки в резултат на междинната оценка,

заложените цели и приоритети са изпълнени и е достигнато очакваното

развитие. На база на тази оценка могат да се направят основни изводи и

констатации за всеки от етапите на регионалното развитие в съответния район.

Последващата оценка включва: оценка на степента на постигане на целите и

устойчивостта на резултатите; оценка на общото въздействие; оценка на

ефективността и ефикасността на използваните ресурси; изводи и препоръки

относно провеждането на политиката за регионално развитие.

Резултатите от последващата оценка се вземат предвид при

разработването/актуализацията на плана за следващия период на планиране.

Междинната и последващата оценка на общинския план за развитие се обсъждат в

Общинския съвет по предложение на неговия председател.

През периода на действие на общинския план за развитие могат да се извършват

допълнително тематични оценки и оценки за специфични случаи по преценка на Общинския

съвет.

15. Действия за прилагане принципа на партньорство и осигуряване на информация и
публичност

Главната цел на действията за прилагане на този принцип е да се осигури прозрачност и

да се информират заинтересованите страни и участниците в процеса на формирането и

прилагането на местната политика за интегрирано устойчиво развитие относно очакваните

резултати и ползите за местната общност като цяло, както и да се мотивират заинтересованите

страни за активно участие в процеса на реализация. Специфичните цели на действията

обхващат:

1. Представяне в подходяща форма (публични дискусии, семинари, печатни материали,

видеоматериали) на информация за предвижданията на общинския план за развитие за

периода до 2020 г., за ролята на гражданите и на бизнеса по отношение определянето на

приоритетите за развитие на общината и реализацията им и очакваните резултати в

икономическата, социалната сфера, в областта на техническата инфраструктура и

околната среда;
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2. Фокусиране вниманието върху възможностите за изграждане на публично-частни

партньорства и реализацията на проекти на тази основа в публичния сектор, насочени

към подобряване на услугите, предоставяни на гражданите и бизнеса;

3. Разясняване на конкретните задачи, които стоят пред кмета, общинския съвет,

общинската администрация, социалните и икономическите партньори,

неправителствените организации и гражданското общество за осигуряване висока

ефективност при изпълнението на плана;

4. Разясняване на необходимостта и значението на стратегическото планиране на

развитието на общината за повишаване ефикасността на публичните разходи и

осигуряването на по-голяма добавена стойност за общината;

5. Привличане вниманието на заинтересованите страни и гражданското общество за

формиране на позитивно обществено мнение и активна гражданска позиция по

отношение участието и подкрепата на ръководството на общината за реализация на

плана.

Основната цел на прилагането на нформираност и публичност във връзка с ОПР е да

се повиши обществената осведоменост, както и прозрачността относно прилагането на

мерките за регионално развитие.

Основна отговорност за осигуряване на информация и публичност на процеса на

разработване, съгласуване, актуализиране и изпълнение на ОПР, имат кметът на общината,

кметовете на кметства и кметските наместници със своите компетенции. Но във всички етапи

ще участват, и ще се разпределят отговорности между всички групи партньори:

административни структури (централни, териториални) на изпълнителната власт,

икономически и социални партньори, НПО, граждански сдружения, широка общественост,

като в зависимост от етапа, нивото на съучастие ще бъде в различна степен. Ще се прилагат и

трите форми на взаимодействие между целевите групи: информиране, консултиране и

съгласуваност, ангажираност и активно участие.

Механизмът за прилагане на принципа на партньорство и осигуряване на информация

ще се разгледа в следните аспекти:

 В  процеса на изготвянето на ОПР на Община Попово:

ОПР на Община Попово се разработи чрез прилагане на принципа на партньорство.

Това включи информиране на всички заинтересовани страни. Даде се възможност за

изразяване на мнения и представяне на предложения чрез формални и неформални работни

срещи с по-тесен кръг участници, осъществяване на широко консултиране чрез организиране
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на публични дискусии, в т.ч. и чрез интернет, участие във формални структури за планиране и

мониторинг със състав, основан на принципа на партньорството - власти на различните

равнища, социални и икономически партньори, гражданско общество и др. Обменът на мнения

и информация се състоя и чрез провеждане на анкети, попълване на въпросници, вземане на

интервюта и отзиви.

 По време на изпълнението на ОПР:

В процеса на изпълнение на ОПР основните инструменти за осигуряване на

информация и публичност са годишните доклади и междинната оценка, както и последващата

оценка след края на периода на действие на плана. Те ще бъдат изготвeни и обсъдени при

спазване и изпълнение на основните форми на взаимодействие за осъществяване на

партньорства и осигуряване на публичност: информиране, консултиране и съгласуваност, и с

активно участие на всички заинтересувани страни. Ще се публикуват на интернет страниците

на Община Попово и Област Търговище.

Поддържането на изграданите вече ефективни партньорства ще даде възможност в

процеса на изпълнение да се реализира по-голяма икономическа целесъобразност и да се

укрепи потенциала за разкриване на нови пътища към привличането на средства.

Публично-частното партньорство като инструмент за оптимизиране на предоставяните

продукти и услуги за обществото следва да бъде широко застъпен в процеса на изпълнение на

ОПР на Община Попово за периода 2014-2020. Мерките за насърчаване на формите на

публично-частно партньорство при изпълнението на регионалния план за развитие следва да

са в посока на:

 използването на стимули за развитие на икономически дейности на местно равнище

като: рационално използване на общинската собственост, осигуряване на местни

данъчни стимули, използване на подходящи схеми за дългово финансиране и др.;

 привличане на външни инвеститори, създаване на нови производствени мощности

като филиали или други форми на външни инвестиции, създаване на нови фирми,

запазване и разширяване на съществуващия бизнес, осигуряване на помощ за местни

фирми при разработване на нови продукти и навлизане на нови пазари, подкрепа за

научно-изследователска и развойна дейност, стратегически инвестиции, подкрепа

развитието на нов бизнес и предприемачество включващи дейности, отнасящи се до

създаване на среда, която помага на хората да развиват предприемачески умения,

както и осигуряване на подкрепа по време на инкубационния период на новия бизнес

/бизнес инкубатори, рисково финансиране и програми за обучение на работна сила/, и

др.
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 подобряване разпространението на информация и обмен на най-добри практики,

свързани с използването на ПЧП.

Важен фактор са действията на партньорите за интегриране на глобалните екологични

въпроси в процеса на планиране, избягване на потенциалните рискове от климатичните

промени и постигане на климатична сигурност. Също така, в етапите на наблюдение и оценка

на ОПР e желателно активно участие на местните и регионалните екологични власти за

своевременно кooрдиниране и комуникиране при разрешаване на потенциални „конфликти”

между развитието и околната среда. Това ще осигури последователност в изграждането на

политиките чрез предварителен обмен на информация, форуми за „нов диалог”, консултации и

ясни механизми за комбинирането на становищата на всички консултирани. Може да бъде

сформирано звено, чиято задача ще бъде да контролира различията в политиките и да улеснява

екологичната кooрдинация. 2

За подпомагане процеса на партньорското участие и за осигуряване на добър

информационен поток могат да бъдат използвани следните инструменти::

 интерактивна електронна страница;

 съвещаване чрез електронни пощи;

 напечатани брошури, обобщаващи целта и приоритетите на ОПР, източници на

информация и полезни контакти при прилагането на плана;

 провеждане на конференции, за да се представи процесът на изпълнение на ОПР на

партньорите и др.

2 „Интеграция на проблемите на околната среда в регионалното планиране и териториалното устройство в
България” по Проект “Конвенциите от Рио” http://gis.gea.uni-
sofia.bg/mmgis/rioconventions/sites/default/files/Core%20Course%20Manual_editted%20final%20BG.pdf
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Общо
Републиканс

ки бюджет
Общински
бюджети

1 2 3 4 5 6 7 9
ПРИОРИТЕТ 1: Развитие на местна икономика на
основата на иновациите и подобрена енергийната
ефективност, насърчаване на публично-частното
партньорство и подобряване на инвестиционнaта
активност

ВСИЧКО 3,219,350 762,350 259,350 199,500 59,850 503,000 1,727,000 730,000
2015 150,000 48,000 17,500 13,000 4,500 30,500 102,000 0
2016 324,550 79,550 22,550 16,000 6,550 57,000 185,000 60,000
2017 433,800 98,800 34,800 26,500 8,300 64,000 235,000 100,000
2018 640,000 155,000 47,000 36,000 11,000 108,000 345,000 140,000
2019 712,500 182,500 64,000 51,000 13,000 118,500 350,000 180,000
2020 958,500 198,500 73,500 57,000 16,500 125,000 510,000 250,000

Специфична цел 1:Подобряване на бизнес средата и на
достъпа до информация и услуги, стимулиране на
предприемачеството и развитието на малки и средни
предприятия

701,000 274,000 98,000 73,000 25,000 176,000 247,000 180,000

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, достъп
до финансови ресурси

596,000 211,000 71,000 53,000 18,000 140,000 205,000 180,000

8

Национално съфинансиране

Държавно

Частен
сектор

Друга помощ,
вкл. финансови
инженерингови

инструменти

Фондове на ЕСПриоритет/Специфична цел/ Мярка/ Година Общо
финансиране

Общо

Специфична цел 1:Подобряване на бизнес средата и на
достъпа до информация и услуги, стимулиране на
предприемачеството и развитието на малки и средни
предприятия

701,000 274,000 98,000 73,000 25,000 176,000 247,000 180,000

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, достъп
до финансови ресурси

596,000 211,000 71,000 53,000 18,000 140,000 205,000 180,000

2015 37,000 17,000 7,000 5,000 2,000 10,000 20,000
2016 77,000 27,000 7,000 5,000 2,000 20,000 30,000 20000
2017 90,500 30,500 10,500 8,000 2,500 20,000 30,000 30000
2018 103,000 38,000 13,000 10,000 3,000 25,000 35,000 30000
2019 133,500 43,500 13,500 10,000 3,500 30,000 40,000 50000
2020 155,000 55,000 20,000 15,000 5,000 35,000 50000

Мярка 1.1.2 Насърчаване достъпа до и ефективно
използване на информационни и комуникационни
технологии от МСП, развитие на публични он-лайн услуги

105,000 63,000 27,000 20,000 7,000 36,000 42,000 0

2015 5,500 3,500 1,500 1,000 500 2,000 2,000

50,000
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2016 11,000 6,000 3,000 2,000 1,000 3,000 5,000
2017 13,500 8,500 4,000 3,000 1,000 4,500 5,000
2018 23,500 13,500 5,500 4,000 1,500 8,000 10,000
2019 25,000 15,000 6,500 5,000 1,500 8,500 10,000
2020 26,500 16,500 6,500 5,000 1,500 10,000 10,000
Специфична цел 2  Насърчаване на инвестициите в
енергийна ефективност, технологичен трансфер и
иновации, подкрепа за създаването и развитието на местни
клъстери и бизнес мрежи

2,518,350 488,350 161,350 126,500 34,850 327,000 1,480,000 550,000

Мярка 1.2.1 Подпомагане на иновациите и технологичното
модернизиране на местните предприятия

817,500 147,500 32,500 24,000 8,500 115,000 520,000 150,000

2015 26,500 6,500 1,500 1,000 500 5,000
2016 83,000 13,000 3,000 2,000 1,000 10,000 20,000
2017 84,000 14,000 4,000 3,000 1,000 10,000 20,000
2018 164,000 34,000 4,000 3,000 1,000 30,000 30,000
2019 169,000 39,000 9,000 7,000 2,000 30,000 30,000
2020 291,000 41,000 11,000 8,000 3,000 30,000 50,000

Мярка 1.2.2 Подобряване на енергийната ефективност и
насърчаване използването на възобновяеми енергийни
източници в предприятията

1,042,350 112,350 40,350 32,500 7,850 72,000 730,000 200,000

50,000

20,000
50,000
50,000

100,000
100,000
200,000

Мярка 1.2.2 Подобряване на енергийната ефективност и
насърчаване използването на възобновяеми енергийни
източници в предприятията

1,042,350 112,350 40,350 32,500 7,850 72,000 730,000 200,000

2015 55,000 5,000 1,500 1,000 500 3,500
2016 106,550 6,550 2,550 2,000 550 4,000 20,000
2017 137,800 7,800 3,300 2,500 800 4,500 30,000
2018 231,000 31,000 11,000 9,000 2,000 20,000 50,000
2019 231,000 31,000 11,000 9,000 2,000 20,000 50,000
2020 281,000 31,000 11,000 9,000 2,000 20,000 50,000

Мярка 1.2.3 Подкрепа за изграждането на бизнес мрежа и
местни клъстери. Насърчаване на публично-частните
партньорства.

658,500 228,500 88,500 70,000 18,500 140,000 230,000 200,000

2015 26,000 16,000 6,000 5,000 1,000 10,000
2016 47,000 27,000 7,000 5,000 2,000 20,000
2017 108,000 38,000 13,000 10,000 3,000 25,000 20,000.00
2018 118,500 38,500 13,500 10,000 3,500 25,000 30,000.00

50,000
80,000

100,000
150,000
150,000

50,000
50,000

200,000

10,000
20,000
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2019 154,000 54,000 24,000 20,000 4,000 30,000 50,000.00
2020 205,000 55,000 25,000 20,000 5,000 30,000 100,000.00
ПРИОРИТЕТ 2 Модернизирана инфраструктура и равен
достъп до услуги с високо качество

ВСИЧКО 14,310,500 2,980,500 2,895,500 2,110,000 785,500 85,000 11,100,000 230,000
2015 750,000 150,000 150,000 120,000 30,000 0 600,000 0
2016 1,595,000 295,000 295,000 220,000 75,000 0 1,300,000 0
2017 2,195,000 395,000 385,000 260,000 125,000 10,000 1,800,000 0
2018 2,685,000 535,000 515,000 360,000 155,000 20,000 2,100,000 50,000
2019 3,295,000 715,000 690,000 500,000 190,000 25,000 2,500,000 80,000
2020 3,790,500 890,500 860,500 650,000 210,500 30,000 2,800,000 100,000

Специфична цел 1 Развитие и модернизация на
транспортната инфраструктура 7,675,500 1,375,500 1,375,500 1,110,000 265,500 6,300,000 0
Мярка 2.1.1 Реконструкция и рехабилитация на участъци
от републиканската пътна мрежа

4,220,000 820,000 820,000 700,000 120,000 0 3,400,000 0

2015 255,000 55,000 55,000 50,000 5,000
2016 480,000 80,000 80,000 70,000 10,000
2017 600,000 100,000 100,000 80,000 20,000
2018 925,000 125,000 125,000 100,000 25,000
2019 930,000 230,000 230,000 200,000 30,000
2020 1,030,000 230,000 230,000 200,000 30,000

Мярка 2.1.2 Реконструкция и рехабилитация на
общинските пътища

3,455,500 555,500 555,500 410,000 145,500 0 2,900,000 0

50,000
50,000

700,000
800,000

200,000
400,000
500,000
800,000

200,000

Мярка 2.1.2 Реконструкция и рехабилитация на
общинските пътища

3,455,500 555,500 555,500 410,000 145,500 0 2,900,000 0

2015 240,000 40,000 40,000 30,000 10,000
2016 370,000 70,000 70,000 50,000 20,000
2017 575,000 75,000 75,000 50,000 25,000
2018 610,000 110,000 110,000 80,000 30,000
2019 730,000 130,000 130,000 100,000 30,000
2020 930,500 130,500 130,500 100,000 30,500

Специфична цел 2 Доизграждане и развитие на местната
инфраструктура за опазване на околната среда 6,635,000 1,605,000 1,520,000 1,000,000 520,000 85,000 4,800,000 230,000

500,000
600,000
800,000

200,000
300,000
500,000
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Мярка 2.2.1  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

4,035,000 805,000 720,000 520,000 200,000 85,000 3,000,000 230,000

2015 125,000 25,000 25,000 20,000 5,000 100,000
2016 365,000 65,000 65,000 50,000 15,000 300,000
2017 590,000 90,000 80,000 50,000 30,000 10,000 500,000
2018 720,000 170,000 150,000 100,000 50,000 20,000 500,000 50,000
2019 1,055,000 175,000 150,000 100,000 50,000 25,000 800,000 80,000
2020 1,180,000 280,000 250,000 200,000 50,000 30,000 800,000 100,000
Мярка 2.2.2.Осигуряване на ефективно  управление на
отпадъците

2,600,000 800,000 800,000 480,000 320,000 0 1,800,000 0

2015 130,000 30,000 30,000 20,000 10,000 100,000
2016 380,000 80,000 80,000 50,000 30,000 300,000
2017 430,000 130,000 130,000 80,000 50,000 300,000
2018 430,000 130,000 130,000 80,000 50,000 300,000
2019 580,000 180,000 180,000 100,000 80,000 400,000
2020 650,000 250,000 250,000 150,000 100,000 400,000
ПРИОРИТЕТ 3 Повишаване качеството на
образователната, социалната и здравната система в
общината, промяна и стабилизиране на демографската
динамика

ПРИОРИТЕТ 3 Повишаване качеството на
образователната, социалната и здравната система в
общината, промяна и стабилизиране на демографската
динамика

ВСИЧКО 5,066,500 1,039,000 896,500 665,000 231,500 0 3,837,500 190,000
2015 225,500 38,000 35,000 22,000 13,000 3,000 187,500 0
2016 476,500 66,500 60,500 36,500 24,000 6,000 410,000 0
2017 799,000 179,000 167,000 121,500 45,500 12,000 620,000 0
2018 1,368,500 248,500 221,000 175,000 46,000 27,500 1,080,000 40,000
2019 1,120,000 240,000 196,000 145,000 51,000 44,000 810,000 70,000
2020 1,077,000 267,000 217,000 165,000 52,000 50,000 730,000 80,000

Специфична цел 1 Създаване и гарантиране на устойчиви
работни места, социална интеграция на групите в
неравностойно положение 974,500 204,500 162,000 133,500 28,500 770,000
Мярка 3.1.1 Насърчаване на местни инициативи за заетост,
засилване на социалната интеграция на хората в
неравностойно положение

514,500 114,500 96,000 75,500 20,500 18,500 400,000

2015 57,500 7,500 7,500 5,500 2,000 50,000
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2016 65,000 15,000 12,500 10,000 2,500 2,500
2017 87,000 17,000 13,500 10,000 3,500 3,500
2018 92,000 22,000 18,500 15,000 3,500 3,500
2019 103,000 23,000 19,000 15,000 4,000 4,000
2020 110,000 30,000 25,000 20,000 5,000 5,000

Мярка 3.1.2 Подобряване на адаптивността и пригодността
за заетост на работната сила, развиване на умения за
нуждите на местната икономика и инвестиционния процес

460,000 90,000 66,000 58,000 8,000 24,000 370,000 0

2015 38,500 8,500 5,500 5,000 500 3,000
2016 59,500 9,500 6,000 5,000 1,000 3,500
2017 62,500 12,500 9,000 8,000 1,000 3,500
2018 75,500 15,500 11,500 10,000 1,500 4,000
2019 97,000 17,000 12,000 10,000 2,000 5,000
2020 127,000 27,000 22,000 20,000 2,000 5,000
Специфична цел 2 Подобряване качеството на
образованието, здравеопазването и социалните услуги,
допринасящи за повишаване привлекателността на
общината 4,092,000 834,500 734,500 531,500 203,000 3,067,500 190,000

Мярка 3.2.1 Подобряване достъпността и качеството на
образователните услуги за населението

1,610,000 310,000 310,000 215,000 95,000 0 1,300,000 0

2015 60,000 10,000 10,000 5,000 5,000 50,000
2016 120,000 20,000 20,000 10,000 10,000 100,000

50,000
70,000
70,000
80,000

50,000

80,000

100,000

30,000
50,000

60,000
80,000

2015 60,000 10,000 10,000 5,000 5,000 50,000
2016 120,000 20,000 20,000 10,000 10,000 100,000
2017 270,000 70,000 70,000 50,000 20,000 200,000
2018 570,000 70,000 70,000 50,000 20,000 500,000
2019 270,000 70,000 70,000 50,000 20,000 200,000
2020 320,000 70,000 70,000 50,000 20,000 250,000

Мярка 3.2.2 Подобряване предоставянето на здравни
услуги за повишаване жизнения стандарт на населението

712,000 164,500 114,500 101,500 13,000 50,000 417,500 130,000

2015 9,500 2,000 2,000 1,500 500
2016 12,000 2,000 2,000 1,500 500
2017 109,500 9,500 4,500 3,500 1,000 5,000
2018 191,000 61,000 51,000 50,000 1,000 10,000 30,000
2019 190,000 40,000 25,000 20,000 5,000 15,000 50,000
2020 200,000 50,000 30,000 25,000 5,000 20,000 50,000

7,500
10,000

100,000
100,000
100,000
100,000
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Мярка 3.2.3 Развитие на качествени и достъпни социални
услуги, превенция на социалното изключване

1,770,000 360,000 310,000 215,000 95,000 50,000 1,350,000 60,000

2015 60,000 10,000 10,000 5,000 5,000
2016 220,000 20,000 20,000 10,000 10,000
2017 270,000 70,000 70,000 50,000 20,000
2018 440,000 80,000 70,000 50,000 20,000 10,000 10,000
2019 460,000 90,000 70,000 50,000 20,000 20,000 20,000
2020 320,000 90,000 70,000 50,000 20,000 20,000 30,000
ПРИОРИТЕТ 4  Съхраняване и развитие на природното,
културното многообразие и самобитност, укрепване на
местната идентичност

ВСИЧКО 3,051,000 511,000 376,000 257,000 119,000 135,000 1,710,000 830,000
2015 196,500 26,500 26,500 17,500 9,000 0 170,000 0
2016 302,500 32,500 32,500 23,500 9,000 0 210,000 60,000
2017 364,000 54,000 39,000 25,000 14,000 15,000 230,000 80,000
2018 562,000 82,000 57,000 40,000 17,000 25,000 290,000 190,000
2019 740,500 140,500 95,500 65,500 30,000 45,000 360,000 240,000
2020 885,500 175,500 125,500 85,500 40,000 50,000 450,000 260,000

Специфична цел 1 Развитие и валоризиране на местното
природно и културно наследство 1,470,000 240,000 165,000 106,000 59,000 75,000 970,000 260,000
Мярка 4.1.1 Опазване на местното природно наследство и
поддържане на биоразнообразието

522,000 62,000 42,000 26,000 16,000 20,000 430,000 30,000

50,000

200,000
350,000
350,000

50,000

200,000

200,000

Мярка 4.1.1 Опазване на местното природно наследство и
поддържане на биоразнообразието

522,000 62,000 42,000 26,000 16,000 20,000 430,000 30,000

2015 52,500 2,500 2,500 1,500 1,000
2016 64,500 4,500 4,500 3,500 1,000
2017 67,000 7,000 7,000 5,000 2,000
2018 97,000 7,000 7,000 5,000 2,000 10,000
2019 110,500 20,500 10,500 5,500 5,000 10,000 10,000
2020 130,500 20,500 10,500 5,500 5,000 10,000 10,000
Мярка 4.1.2 Възстановяване и опазване на местното
културно наследство

948,000 178,000 123,000 80,000 43,000 55,000 540,000 230,000

2015 75,000 15,000 15,000 10,000 5,000
2016 95,000 15,000 15,000 10,000 5,000
2017 125,000 25,000 15,000 10,000 5,000 10,000
2018 178,000 28,000 18,000 10,000 8,000 10,000 50,000
2019 225,000 45,000 30,000 20,000 10,000 15,000 80,000
2020 250,000 50,000 30,000 20,000 10,000 20,000 100,000

60,000
60,000
80,000
80,000

50,000

100,000
100,000

100,000

100,000
100,000

60,000
80,000
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Специфична цел 2 Развитие на устойчив туризъм 1,581,000 271,000 211,000 151,000 60,000 60,000 740,000 570,000
Мярка 4.2.1 Изграждане, реконструкция и подобряване на
туристическа инфраструктура, развитие на туристически
атракции

1,149,000 189,000 159,000 115,000 44,000 30,000 580,000 380,000

2015 57,000 7,000 7,000 5,000 2,000
2016 107,000 7,000 7,000 5,000 2,000 50,000
2017 110,000 10,000 10,000 5,000 5,000 50,000
2018 195,000 35,000 25,000 20,000 5,000 10,000 80,000
2019 300,000 50,000 40,000 30,000 10,000 10,000 100,000
2020 380,000 80,000 70,000 50,000 20,000 10,000 100,000
Мярка 4.2.2. Създаване и развитие на местни туристически
продукти, включване в регионални и национални
туристически маршрути и пакети

432,000 82,000 52,000 36,000 16,000 30,000 160,000 190,000

2015 12,000 2,000 2,000 1,000 1,000
2016 36,000 6,000 6,000 5,000 1,000 10,000
2017 62,000 12,000 7,000 5,000 2,000 5,000 30,000
2018 92,000 12,000 7,000 5,000 2,000 5,000 50,000
2019 105,000 25,000 15,000 10,000 5,000 10,000 50,000
2020 125,000 25,000 15,000 10,000 5,000 10,000 50,000

ПРИОРИТЕТ 5  Балансирано и интегрирано местно
развитие на град Попово и селищната мрежа, укрепване на
взаимовръзките между града и селата

ВСИЧКО 13,994,500 2,024,500 1,309,500 751,500 558,000 715,000 11,460,000 510,000

50,000

200,000

50,000
50,000
80,000

150,000

30,000
30,000
50,000

10,000
20,000
20,000

ПРИОРИТЕТ 5  Балансирано и интегрирано местно
развитие на град Попово и селищната мрежа, укрепване на
взаимовръзките между града и селата

ВСИЧКО 13,994,500 2,024,500 1,309,500 751,500 558,000 715,000 11,460,000 510,000
2015 7,957,000 952,000 577,000 339,000 238,000 375,000 6,560,000 445,000
2016 207,000 77,000 42,000 26,000 16,000 35,000 110,000 20,000
2017 903,500 103,500 58,500 37,000 21,500 45,000 750,000 50,000
2018 1,381,500 126,500 76,500 45,000 31,500 50,000 1,200,000 55,000
2019 1,662,500 172,500 107,500 65,500 42,000 65,000 1,400,000 90,000
2020 1,807,500 207,500 127,500 65,500 62,000 80,000 1,500,000 100,000

Специфична цел 1 Подобряване качеството на жизнената
среда, обновяване и благоустрояване в градската зона на
Попово 7,680,000 1,100,000 875,000 485,000 390,000 225,000 6,200,000 380,000
Мярка 5.1.1 Подобряване на енергийната ефективност на
обществени и жилищни сгради, внедряване на инсталации
на базата на ВЕИ

5,185,000 505,000 280,000 160,000 120,000 225,000 4,300,000 380,000

2015 70,000 50,000 25,000 15,000 10,000 25,000 0 20,000
2016 605,000 55,000 25,000 15,000 10,000 30,000 500,000 50,000
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2017 920,000 70,000 40,000 20,000 20,000 30,000 800,000 50,000
2018 1,170,000 90,000 50,000 30,000 20,000 40,000 1,000,000 80,000
2019 1,190,000 110,000 60,000 30,000 30,000 50,000 1,000,000 80,000
2020 1,230,000 130,000 80,000 50,000 30,000 50,000 1,000,000 100,000
Мярка 5.1.2 Благоустрояване и естетизиране на градската
среда, вкл. жилищните квартали и зоните с потенциал за
икономическо развитие

2,495,000 595,000 595,000 325,000 270,000 0 1,900,000 0

2015 30,000 30,000 30,000 20,000 10,000
2016 335,000 35,000 35,000 25,000 10,000
2017 400,000 50,000 50,000 30,000 20,000
2018 450,000 100,000 100,000 50,000 50,000
2019 580,000 180,000 180,000 100,000 80,000
2020 700,000 200,000 200,000 100,000 100,000

Специфична цел 2 Обновяване и благоустрояване на
селата, подобряване достъпа до основни услуги за
населението и укрепване на връзките с общинския център 4,235,000 485,000 335,000 193,000 142,000 150,000 3,750,000 0
Мярка 5.2.1. Подобряване на съществуващата
междуселищна инфраструктура и на достъпа до
информационни и комуникационни технологии

2,055,000 255,000 255,000 150,000 105,000 0 1,800,000 0

2015 115,000 15,000 15,000 10,000 5,000
2016 230,000 30,000 30,000 20,000 10,000
2017 330,000 30,000 30,000 20,000 10,000
2018 350,000 50,000 50,000 30,000 20,000

350,000
350,000
400,000
500,000

300,000

300,000
300,000
400,000

100,000
200,000

0

2018 350,000 50,000 50,000 30,000 20,000
2019 460,000 60,000 60,000 30,000 30,000
2020 570,000 70,000 70,000 40,000 30,000
Мярка 5.2.2 Възстановяване и развитие на селата, опазване
и възобновяване на селското наследство за подобряване на
селската среда и качеството на живот на местното
население

2,180,000 230,000 80,000 43,000 37,000 150,000 1,950,000 0

2015 80,000 30,000 10,000 5,000 5,000 20,000
2016 230,000 30,000 10,000 5,000 5,000 20,000
2017 535,000 35,000 10,000 5,000 5,000 25,000
2018 539,000 39,000 14,000 8,000 6,000 25,000
2019 548,000 48,000 18,000 10,000 8,000 30,000
2020 248,000 48,000 18,000 10,000 8,000 30,000

300,000
400,000
500,000

500,000
500,000
500,000
200,000

50,000
200,000
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Специфична цел 3 Развитие на селското стопанство при
устойчиво управление на природните ресурси, насърчаване
диверсификацията на икономическите дейности 2,079,500 439,500 99,500 73,500 26,000 340,000 1,510,000 130000
Мярка 6.3.1 Повишаване на конкурентоспособността на
малките и средните предприятия в селскостопанския
сектор

717,000 192,000 42,000 29,000 13,000 150,000 460,000 65,000

2015 22,000 12,000 2,000 1,000 1,000 10,000
2016 68,500 18,500 3,500 2,000 1,500 15,000
2017 131,500 26,500 6,500 5,000 1,500 20,000 5,000
2018 142,500 32,500 7,500 5,500 2,000 25,000 10,000
2019 157,500 37,500 7,500 5,500 2,000 30,000 20,000
2020 195,000 65,000 15,000 10,000 5,000 50,000 30,000
Мярка 6.3.2 Насърчаване диверсификацията на
икономическите дейности

1,362,500 247,500 57,500 44,500 13,000 190,000 1,050,000 65,000

2015 62,500 12,500 2,500 1,500 1,000 10,000 50,000
2016 134,500 34,500 4,500 3,000 1,500 30,000 100,000
2017 186,500 26,500 6,500 5,000 1,500 20,000 150,000 10,000
2018 247,000 37,000 7,000 5,000 2,000 30,000 200,000 10,000
2019 332,000 62,000 12,000 10,000 2,000 50,000 250,000 20,000
2020 400,000 75,000 25,000 20,000 5,000 50,000 300,000 25,000

ПРИОРИТЕТ 6 Укрепване на местния институционален
капацитет за подобряване процеса на управление и
ефективно усвояване на фондовете на ЕС

10,000
50,000

100,000
100,000
100,000
100,000

ПРИОРИТЕТ 6 Укрепване на местния институционален
капацитет за подобряване процеса на управление и
ефективно усвояване на фондовете на ЕС

ВСИЧКО 522,000 191,000 76,000 42,500 33,500 115,000 266,000 65,000
2015 40,000 17,000 7,000 4,000 3,000 10,000 23,000 0
2016 48,500 18,500 8,500 4,500 4,000 10,000 30,000 0
2017 76,000 26,000 11,000 6,000 5,000 15,000 40,000 10,000

2018 98,500 33,500 13,500 8,000 5,500 20,000 55,000 10,000

2019 125,500 47,500 17,500 9,500 8,000 30,000 58,000 20,000
2020 133,500 48,500 18,500 10,500 8,000 30,000 60,000 25,000

Специфична цел 1 Укрепване на местния административен
капацитет за стратегическо планиране и управление на
проекти 131,000 35,000 35,000 18,500 16,500 0 96,000 0
Мярка 6.1.1 Укрепване на местните структури за
консултации и партньорство

52,500 16,500 16,500 9,000 7,500 0 36,000 0
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2015 4,500 1,500 1,500 1,000 500
2016 7,000 2,000 2,000 1,000 1,000
2017 7,500 2,500 2,500 1,500 1,000
2018 7,500 2,500 2,500 1,500 1,000
2019 12,000 4,000 4,000 2,000 2,000
2020 14,000 4,000 4,000 2,000 2,000

Мярка 6.1.2 Изграждане и усъвършенстване на местен
програмен и проектен капацитет

78,500 18,500 18,500 9,500 9,000 0 60,000 0

2015 12,000 2,000 2,000 1,000 1,000
2016 12,000 2,000 2,000 1,000 1,000
2017 13,000 3,000 3,000 1,500 1,500
2018 13,500 3,500 3,500 2,000 1,500
2019 14,000 4,000 4,000 2,000 2,000
2020 14,000 4,000 4,000 2,000 2,000

Специфична цел 2 Създаване и развитие на партньорства,
засилване на междуобщинското сътрудничество 391,000 156,000 41,000 24,000 17,000 115,000 170,000 65,000

Мярка 6.2.1 Създаване на публично-частни партньорства
333,500 143,500 28,500 16,500 12,000 115,000 125,000 65,000

2015 17,500 12,500 2,500 1,500 1,000 10,000
2016 23,000 13,000 3,000 1,500 1,500 10,000
2017 48,500 18,500 3,500 2,000 1,500 15,000 10,000

3,000
5,000
5,000
5,000

10,000
10,000

10,000
10,000

8,000
10,000

20,000
30,000

5,000
10,000

10,000
10,000

2017 48,500 18,500 3,500 2,000 1,500 15,000 10,000
2018 65,000 25,000 5,000 3,000 2,000 20,000 10,000
2019 87,000 37,000 7,000 4,000 3,000 30,000 20,000
2020 92,500 37,500 7,500 4,500 3,000 30,000 25,000

Мярка 6.2.2 Побратимяване с градове от ЕС, установяване
на активни връзки с водещи компании в сферата на
преработвателната промишленост и услугите

57,500 12,500 12,500 7,500 5,000 0 45,000 0

2015 6,000 1,000 1,000 500 500
2016 6,500 1,500 1,500 1,000 500
2017 7,000 2,000 2,000 1,000 1,000
2018 12,500 2,500 2,500 1,500 1,000
2019 12,500 2,500 2,500 1,500 1,000
2020 13,000 3,000 3,000 2,000 1,000

ОБЩО 40,163,850 7,508,350 5,812,850 4,025,500 1,787,350 1,553,000 30,100,500 2,555,000

10,000
10,000
10,000

5,000
5,000

20,000
30,000
30,000
30,000

5,000
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2015 9,319,000 1,231,500 813,000 515,500 297,500 418,500 7,642,500 445,000
2016 2,954,050 569,050 461,050 326,500 134,550 108,000 2,245,000 140,000
2017 4,771,300 856,300 695,300 476,000 219,300 161,000 3,675,000 240,000
2018 6,735,500 1,180,500 930,000 664,000 266,000 250,500 5,070,000 485,000
2019 7,656,000 1,498,000 1,170,500 836,500 334,000 327,500 5,478,000 680,000
2020 8,652,500 1,787,500 1,422,500 1,033,500 389,000 365,000 6,050,000 815,000
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1 2 3 4 5 6

Брой предприятия, получили безвъзмездна финансова
помощ

бр. ИСУН,  анкетни
проучвания на

Община Попово

Н/П 6

Брой предприятия, получили друг вид финансова
помощ

бр. анкетни проучвания
на Община Попово

Н/П 3

Брой създадени нови МСП бр. НСИ Н/П 10
Брой работни места, създадени в подпомагани
предприятия

бр. анкетни проучвания
на Община Попово

Н/П

80

Разработен общински план за насърчаване на
инвестициите за периода до 2020г. и план за действие

бр. Община Попово Н/П

1
Създаден местен офис на предприемача бр. Община Попово Н/П 1

Дял от населението с осигурен широколентов достъп
(със скорост поне 30 Mbps)

% ИА "ЕСМИС" Н/П
30,0

Брой на създадените “онлайн” услуги за бизнеса и
населението

бр. Община Попово Н/П
5

Дял от жилищата с достъп до Интернет, базова стойност
от Преброяване 2011г.

% НСИ
27,7 40,0

Брой финансирани и изпълнени проекти на предприятия за
въвеждане на иновации и/или модерно технологично
оборудване

бр. ИСУН, ИСАК,
анкетни проучвания
на Община Попово

Н/П

3

Базова
стойност

Целева
стойност -

2022г.
Приоритет/ Мярка Индикатор /описание/ Мярка Източник на

информация

ПРИОРИТЕТ 1: Развитие на местна икономика на основата на иновациите и подобрена енергийната ефективност, насърчаване на
публично-частното партньорство и подобряване на инвестиционнaта активност
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, достъп до финансови ресурси

Мярка 1.1.2 Насърчаване достъпа до и ефективно използване на информационни и комуникационни технологии от МСП, развитие на
публични он-лайн услуги

Мярка 1.2.1 Подпомагане на иновациите и технологичното модернизиране на местните предприятия

Брой финансирани и изпълнени проекти на предприятия за
въвеждане на иновации и/или модерно технологично
оборудване

бр. ИСУН, ИСАК,
анкетни проучвания
на Община Попово

Н/П

3
Брой предприятия въвели нови за фирмите или значително
подобрени продукти в резултат на иновационни или
научно¬изследователски проекти

бр. анкетни проучвания
на Община Попово

Н/П

2

Увеличаване дела на инвестициите в енергоспестяващи
технологии в предприятията

% ИСУН, ИСАК,
анкетни проучвания
на Община Попово

Н/П 30

Брой предприятия с внедрени мерки за енергийна
ефективност

бр. ИСУН, ИСАК,
анкетни проучвания
на Община Попово

Н/П

6

Брой създадени ПЧП бр. Община Попово Н/П 3

Обща дължина на реконструирани или подобрени пътища
II и III клас

км ОПУ-Търговище Н/П
35 км

Намаляване на времетраенето на пътуванията % ОПУ-Търговище Н/П
10

Обща дължина на реконструирани или подобрени
общински пътища

км Община Попово Н/П
30 км

Допълнителен дял от населението с подобрен транспортен
достъп

% Община Попово Н/П
30

Обща дължина на реконструирана и/или рехабилитирана
водопроводна мрежа

км Водоснабдяване
Дунав ЕАД,
гр.Разград

Н/П

20

Мярка 1.2.2 Подобряване на енергийната ефективност и насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници в
предприятията

Мярка 1.2.3 Подкрепа за изграждането на бизнес мрежа и местни клъстери. Насърчаване на публично-частните партньорства.

ПРИОРИТЕТ 2 Модернизирана инфраструктура и равен достъп до услуги с високо качество

Мярка 2.1.1 Реконструкция и рехабилитация на участъци от републиканската пътна мрежа

Мярка 2.1.2 Реконструкция и рехабилитация на общинските пътища

Мярка 2.2.1 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.
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Допълнителен дял от населението с подобрено
водоснабдяване

% Водоснабдяване
Дунав ЕАД,
гр.Разград

Н/П

30
Обща дължина новоизградена канализационна мрежа км Водоснабдяване

Дунав ЕАД,
гр.Разград

Н/П

15
Допълнителен дял от населението включено към
канализационни мрежи

% Водоснабдяване
Дунав ЕАД,
гр.Разград

Н/П

20

Увеличение на мощностите за събиране на отпадъците
и/или рециклиране

% Община Попово Н/П
30

Увеличение на дела на рекултивирани терени % Община Попово Н/П 25
Допълнителен дял на обслужени домакинства по събиране
на твърдите битови отпадъци

% Община Попово Н/П
30

Създаден общински компостен център бр. Община Попово Н/П 1

Участие в съвместни инициативи за местна заетост и
професионално обучение (вкл. квалификация и
преквалификация)

бр. ДБТ - Попово Н/П

100
Лица започнали стопанска дейност самостоятелно или
съвместно с други лица

бр. ДБТ - Попово Н/П
20

Намаление на относителния дял на продължително
безработните лица към общия брой на безработните и
средна продължителност на периода на безработица

% ДБТ - Попово Н/П

10

Дял на обучени продължително безработни за
придобиване на нова квалификация и/или повишаване на
квалификацията

% ДБТ - Попово Н/П

30
Работещи лица включени в програми за обучение бр. ДБТ - Попово Н/П 80
Предприятия, които получават подкрепа за обучение бр. ДБТ - Попово Н/П 10

Мярка 2.2.2.Осигуряване на ефективно  управление на отпадъците

ПРИОРИТЕТ 3 Повишаване качеството на образователната, социалната и здравната система в общината, промяна и стабилизиране на

демографската динамика
Мярка 3.1.1 Насърчаване на местни инициативи за заетост, засилване на социалната интеграция на хората в неравностойно положение

Мярка 3.1.2 Подобряване на адаптивността и пригодността за заетост на работната сила, развиване на умения за нуждите на местната
икономика и инвестиционния процес

Мярка 3.2.1 Подобряване достъпността и качеството на образователните услуги за населението
Предприятия, които получават подкрепа за обучение бр. ДБТ - Попово Н/П 10

Обновени и модернизирани сгради на учебни заведения,
детски градини

бр. Община Попово,
РИО на МОМН -

Търговище

Н/П

5
Разработени учебни програми, преодоляващи
несъответствията между уменията и нуждите на местния
пазар на труда

бр. Община Попово,
РИО на МОМН -

Търговище

Н/П

4

Допълнителен дял  на населението, получило нов достъп
до здравни услуги

% РЗИ - Търговище,
Община Попово

Н/П
30

Увеличен дял на инвестициите в модерно медицинско
оборудване и модернизация на материалната база

% РЗИ - Търговище,
Община Попово

Н/П
25

Създадени нови социални услуги на местно равнище бр. Община Попово Н/П
5

Обществени места със създадена архитектурна среда за
хора с увреждания

бр. Община Попово Н/П
10

Разкрити център за обществена подкрепа, преходно
жилище, дневен център за възрастни лица

бр. Община Попово Н/П
3

Инициативи за опазване на редките породи и растителни
видове

бр. Община Попово Н/П
3

Изпълнени мерки за увеличение популациите на видовете
дивеч

бр. Община Попово Н/П
3

Подпомогнати културни събития бр. Община Попово Н/П 3
Посещения на подпомогнатите културни обекти (годишно) бр. Община Попово Н/П

3,000

Подобрени туристически обекти/атракции бр. Община Попово Н/П 2

Мярка 3.2.1 Подобряване достъпността и качеството на образователните услуги за населението

Мярка 3.2.2 Подобряване предоставянето на здравни услуги за повишаване жизнения стандарт на населението

Мярка 3.2.3 Развитие на качествени и достъпни социални услуги, превенция на социалното изключване

ПРИОРИТЕТ 4  Съхраняване и развитие на природното, културното многообразие и самобитност, укрепване на местната идентичност

Мярка 4.2.1 Изграждане, реконструкция и подобряване на туристическа инфраструктура, развитие на туристически атракции

Мярка 4.1.1 Опазване на местното природно наследство и поддържане на биоразнообразието

Мярка 4.1.2 Възстановяване и опазване на местното културно наследство
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Подобрени/изградени туристически съоръжения за
социализация на туристическите обекти

бр. Община Попово Н/П
4

Увеличение на броя посетители на експонираните и
маркетирани туристически обекти

% Община Попово Н/П
30

Увеличение на броя на чуждите туристи % ТСБ-Търговище,
Община Попово

Н/П
20

Икономия на енергия в резултат на внедрени мерки за
енергийна ефективност и/или инсталации на основата на
ВЕИ

квтч. енергийни одити,
Община Попово

Н/П

3,500,000
Сгради с внедрени мерки за енергийна
ефективност/инсталации на базата на ВЕИ

бр. Община Попово Н/П
20

Рехабилитирани/реконструирани улици км Община Попово Н/П 50
Подобрени км улици, водопроводна и канализационна
мрежа водещи към производствените зони

км Община Попово Н/П

Изградени нови връзки към газоснабдителна,
водоснабдителна и канализационна мрежа

км Община Попово Н/П

Подобрена водопроводна мрежа км Община Попово Н/П
Подобрена пътна инфраструктура км Община Попово Н/П 60,000
Население обхванато от допълнително изградена
широколентова мрежа в селския район

% Община Попово, ИА
ЕСМИС

Н/П
20

Подобрена водоснабдителна мрежа в населените места км Община Попово Н/П
Канализация – подобрена/ ново строителство км Община Попово Н/П
Подобрени улици км Община Попово Н/П 50

Мярка 5.1.1 Подобряване на енергийната ефективност на обществени и жилищни сгради, внедряване на инсталации на базата на ВЕИ

Мярка 5.1.2 Благоустрояване и естетизиране на градската среда, вкл. жилищните квартали и зоните с потенциал за икономическо
развитие

Мярка 5.3.1 Повишаване на конкурентоспособността на малките и средните предприятия в селскостопанския сектор

Мярка 5.2.2. Възстановяване и развитие на селата, опазване и възобновяване на селското наследство за подобряване на селската среда
и качеството на живот на местното население

Мярка 5.2.1.Подобряване на съществуващата междуселищна инфраструктура и на достъпа до информационни и комуникационни
технологии

ПРИОРИТЕТ 5 Балансирано и интегрирано местно развитие на град Попово и селищната мрежа, укрепване на взаимовръзките между
града и селата

Мярка 4.2.2. Създаване и развитие на местни туристически продукти, включване в регионални и национални туристически маршрути
и пакети

Създадени МСП в сферата на преработката и маркетинга
на селскостопанска продукция

бр. Община Попово,
ТСБ-Търговище

Н/П
3

Създадени нови микропредприятия в селското и горското
стопанство

бр. ОД "Земеделие и
гори"

Н/П
3

Бизнес организации/предприятия с диверсифицирана
дейност

бр. Община Попово, ОД
"Земеделие и гори"

Н/П

4

Брой обучителни сесии бр. Община Попово Н/П 70
Проведени дискусионни форуми бр. Община Попово Н/П 30

Обучени служители на общинската администрация бр. Община Попово Н/П 20
Реализирани  планови и програмни документи бр. Община Попово Н/П 5
Предварителни проучвания получили техническа помощ за
подготовката им

бр. Община Попово Н/П
3

Реализирани съвместни проекти между общинската
администрация, частния сектор и неправителствения
сектор

бр. Община Попово Н/П

3
Обучени лица по разработване, финансиране и управление
на съвместни проекти и прилагане на интегрирани
програми за развитие

бр. Община Попово Н/П

25

Реализирани съвместни проекти с други градове/региони бр. Община Попово Н/П
2

Реализирани съвместни проекти с други съседни общини –
междуобщински проекти

бр. Община Попово Н/П
3

ПРИОРИТЕТ 6 Укрепване на местния институционален капацитет за подобряване процеса на управление и ефективно усвояване на
фондовете на ЕС
Мярка 6.1.1 Укрепване на местните структури за консултации и партньорство

Мярка 6.2.2 Побратимяване с градове от ЕС, установяване на активни връзки с водещи компании в сферата на преработвателната
промишленост и услугите

Мярка 6.1.2 Изграждане и усъвършенстване на местен програмен и проектен капацитет

Мярка 6.2.1 Създаване на публично-частни партньорства

Мярка 5.3.1 Повишаване на конкурентоспособността на малките и средните предприятия в селскостопанския сектор

Мярка 5.3.2 Насърчаване диверсификацията на икономическите дейности
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Сключени споразумения за сътрудничество с
туроператори, браншови туристически организации,
туристически дружества за развитие

бр. Община Попово Н/П

3
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Приложение 3

ИЗПОЛЗВАНИ ИЗТОЧНИЦИ ЗА ИНФОРМАЦИЯ

1. Национална стратегия за регионално развитие на Република България (НСРР) за

периода 2012-2022 г., МРРБ, 2012 г.

2. Национална програма за развитие: България 2020

3. Стратегия „Европа 2020”, Брюксел, 2011г.

4. Национална концепция за пространствено развитие на България, МРРБ, 2012г.

5. Проект на Регионален план за развитие на Североизточен район (2013-2020г.), 2013 г.

6. Общински план за развитие на Община Попово за периода 2007-2013г., Попово, 2005г.

7. Междинна оценка на Общинския план за развитие на Община Попово за периода 2007-

2013г.), Попово, 2011г.

8. Анализ на обобщените резултати от проведено анкетно проучване сред членовете на

Регионалните съвети за развитие, във връзка с изработването на новата Национална

стратегия за регионално развитие, МРРБ, 2011 г.

9. Бюджет за стратегията „Европа 2020“, Брюксел, 2011 г.

10. Европейска перспектива за пространствено развитие (ESDP), 1999 г.

11. Закон за регионалното развитие, Обн. ДВ. бр.50 от 30 Май 2008г.

12. Зелена книга за териториално сближаване - Да превърнем териториалното

многообразие в предимство, Комисия на европейските общности, Брюксел, 2008 г.

13. Лайпцигска харта за устойчиви европейски градове, 2007 г.

14. Актуализиран документ на Областната стратегия за регионално развитие на Област

Търговище за периода 2005-2015г., Търговище, 2011г.

15. Методически указания за разработване на Национална стратегия за регионално

развитие на Република България (2012-2022), Регионални планове за развитие на

районите от ниво 2 (2014-2020), Областни стратегии за развитие (2014-2020)

16. Пети (кохезионен) доклад за икономическо, социално и териториално сближаване,

Европейска комисия, Брюксел, 2010 г.

17. Правилник за прилагане на Закона за регионалното развитие Приет с ПМС № 216 от

02.09.2008 г. Обн. ДВ. бр.80 от 12 Септември 2008 г.
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18. Приносът на регионалната политика за интелигентен растеж в рамките на стратегия

„Европа 2020“, Европейска комисия, Брюксел, 2010 г.

19. Приносът на регионалната политика за устойчив растеж в рамките на стратегия „Европа

2020“, Европейска комисия, Брюксел, 2011 г.

20. Проект „Конвенциите от Рио” – съвместна инициатива на МРРБ и Програмата за

развитие на ООН, публикации, www.rioconventions.org, 2010 г.

21. Ръководни принципи за устойчиво териториално развитие на европейския континент,

СЕМАТ 2000 г.

22. Териториален дневен ред на Европейския съюз 2020, Съгласуван на неофициалната

среща на министрите на регионалното развитие и териториално развитие на

19.май.2011 г. в Гьодьоло, Унгария.

23. Целева програма за енергийна ефективност за 2009 година, Попово, 2009г.

24. Програма за опазване на околната среда на община Попово за периода 2009-2014г.,

Попово, 2009г.

25. Стратегия за развитие на социалните услуги в Община Попово (2011-2015г.)

26. Доклад за състоянието на околната среда през 2010г. на РИОСВ - Шумен Доклад

27. Публикации в Интернет на следните сайтове:

1) http://www.europe.bg/upload/docs/NPRA.pdf

2) http://www.mrrb.government.bg/

3) http://www.mlsp.government.bg/

4) http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/List.aspx?lang=bg-BG&categoryId=1

5) http: //www.eufunds.bg/

6) http://chm.moew.government.bg/

7) http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/pdf/sum_en.pdf

8) http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/working/regions2020/pdf/regions2020_e

n.pdf

9) www.popovo.bg

10) www.tg.government.bg.

11) www.vn.government.bg
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12) www.nsi.bg

13) www.rioconventions.org/bg/

14) www.natura2000bg.org

Експерният екип изготвил общинския план за развитие благодари за

предоставената актуална информация от:
1) Община Попово

2) Дирекция “Териториално статистическо бюро”-Търговище

3) Национален статистически институт - София

4) Информация от ОПУ-Търговище, Водоснабдяване-Дунав ЕООД-Разград, Напоителни

системи ЕАД клон Долен Дунав – гр.Търговище, Газоснабдяване Попово АД; Дирекция

“Бюро по труда”- Попово, Регионална здравна инспекция -Търговище, РД “Социално

подпомагане”-Търговище, Общинска служба по земеделие -Попово, ТП Държавно

ловно стопанство „Черни Лом” гр. Попово, Исторически музей – Попово, Овергаз

Север ЕАД

5) Информация въз основа на структурирани въпросници от следните фирми: “Фрештекс

Текстил Финишинг България” ЕООД , Водица Ботълинг ООД-с.Водица“, Геострой”

АД, “Роса” АД, “Електроапаратура” ЕООД-Ковачевец, “Полисеп” АД, “Златен плод”-

Попово, “Братя Томови” АД, “Родина Холдинг” АД, Информация от Община Попово
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