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СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ

БВП – БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ

БДУВ – БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ

ВЕЦ – ВОДНОЕЛЕКТРИЧЕСКИ ЦЕНТРАЛИ

ВЕИ – ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ

ВИК – ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

ДБТ – ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА“

ДМА – ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ

ЕС ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЗРР – ЗАКОН РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ

МОСВ – МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

МСП – МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

МРР – МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ

НСИ – НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ

ОП – ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

ОПР – ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ

ОСР – ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ

ППЗРР – ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА РЕГИОНАЛНОТО

РАЗВИТИЕ

ПСПВ – ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ПИТЕЙНИ ВОДИ

ПСОВ – ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДНИ ВОДИ

ПЧИ – ПРЕКИ ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ

СИР – СЕВЕРОИЗТОЧЕН РАЙОН
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I. ВЪВЕДЕНИЕ

Общинският план за развитие на община Попово е стратегически документ за

развитие на общината за периода 2007 - 2013 г. Той е разработен наоснование чл. 14 от

Закона за регионалното развитие (ЗРР), който определя целите, приоритетите и

финансовите ресурси за устойчиво и балансирано развитие на общинско ниво, както и за

ефективно управление на общината.

В Глава четвърта на Правилника за прилагане на закона за регионалното развитие

(ППЗРР) нормативно са регламентирани процесите на наблюдението и оценката на

регионалното развитие. Наблюдението на общинските планове за развитие се извършва с

цел постигане на ефективност и ефикасност на стратегическото планиране,

програмирането, управлението и ресурсното осигуряване на регионалното и местното

развитие. Предмет на наблюдение е изпълнението на целите и приоритетите за местно

развитие, съгласно определени физически и финансови индикатори, организацията и

методите на изпълнение, прилагани от органите за управление, и мерките за осигуряване

на информация и публичност за резултатите от изпълнението на документите за

стратегическо планиране на местното развитие.

За постигане целите на наблюдението се изгражда система за наблюдение, която

отговаря на специфичните условия и организация за изпълнение на съответните

документи за стратегическо планиране на местното развитие. Тази системата обхваща:

 източниците, начините и периодичността за събиране, обработка ианализиране на

информация;

 индикаторите за наблюдение;

 органите за наблюдение, организацията и методите на тяхната работа;

 системата на докладване и осигуряване на информация и публичност.

Орган за наблюдение на общинския план за развитие е Общинският съвет.

Законодателството за регионално развитие регламентира действията на Общинската

администрация и Общинският съвет, които те следва да извършат за наблюдение и оценка

на ОПР. В процеса на наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие

Общинският съвет осигурява участието на заинтересуваните органи, организации,

физически и юридически лица при спазване на принципа за партньорство, публичност и

прозрачност при изпълнението на общинския план за развитие. Кметът на общината

организира наблюдението на изпълнението на Общинскияплан за развитие, като за

резултатите от наблюдението на изпълнението на Общинския план за развитие се

разработва годишен доклад (чл. 91 от ППЗРР). Законодателството предвижда три оценки

на всеки общински план за развитие: предварителна, междинна и последваща. Кметът на
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общината внася за обсъждане и одобряване от общинския съвет доклади за резултатите от

междинната и последващата оценка на изпълнението на ОПР, както и годишен доклад за

наблюдението на изпълнението на ОПР.

Последващата оценка се извършва за изпълнение на ОПР не по-късно от една

година след изтичането на периода на неговото действие и включва:

1. оценка на степента на постигане целите и устойчивостта на резултатите;

2. оценка на общото въздействие;

3. оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси;

4. изводи и препоръки относно провеждането на политиката за местно развитие.

При извършване на междината оценкя на ОПР на община Попово е установено, че

основните действия за наблюдение на изпълнението му са заложени на ниво проект. За

всеки проект в рамките на неговото управление е предвидено да има функция наблюдение

и оценка, в обхвата на която ще се наблюдават индикатори на ниво проект, ще се събира

адекватна информация и ще се агрегира на общинско ниво.

Отговорници за събирането на информацията и индикаторите на ниво проект е

предвидено да бъдат ръководителите на съответния проект, експерта по мониторинг и

оценка и екипа по проекта.

Съобразно изискванията на чл. 79 от ППЗРР, използваните основни източници на

данни и информация за изготвянето на последващата оценка на ОПР 2007-2013 г. са

следните:

 Междинна оценка за изпълнението на РПР на СИРП

 Актуализиран документ за изпълнение на РПР на СИРП 2011-2013 г. ;

 РПР на СИР 2014-2020 г.

 Междинна оценка на ОСР на област Търговище 2005-2015 г.

 Общински план за развитие на община Попово 2007-2013 г.;

 Годишни доклади за наблюдение изпълнението на Общинския план за развитие

2007–2013 година;

 Официални статистически данни от Националния статистически институт, Агенция

по заетостта, Териториално статистическо бюро - Търговище, Бюро по труда

Попово, Общинска служба по земеделие, РИОСВ – Шумен, РЗИ – Търговище,

„Водоснабдяване-Дунав” ЕООД Разград, „МБАЛ-Попово” ЕООД и др. институции;

 Информационна система за управление и наблюдение на структурните

инструменти на ЕС в България (ИСУН); Интернет сайтове на Общинска

администрация – Попово, на оперативни програми и др.
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 Анкети на граждани, общински служители, общински съветници и кметове на

населени места;

 Методика за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на

социалната политика и насърчаване на социалното включван; Методика за

мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на политиката за

енергийна ефективност и насърчаване използването на възобновяеми енергийни

източници и биогорива; Методика за мониторинг, контрол и последваща оценка

при изпълнението на политиката за опазване на околната среда; Методика за

мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на политката за

устойчиво местно развитие и привличане на инвестиции. В изпълнение на

изискванията на чл. 42 от ППЗРР, Кметът на община Попово внася за обсъждане и

одобряване от общинския съвет доклад за резултатите от изготвената последваща

оценка на изпълнението на ОПР и се публикува на страницата на община Попово в

интернет.
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II. МЕТОДИКА

Методологията на последващата оценка се основава на структуриран и

систематичен подход при събиране, анализиране и представяне на информацията, а

именно:

 Избор на логика на интервенцията;

 Разработване на оценителна методика;

 Събиране и оценка на първоначални данни.

Направен бе преглед на документацията по поръчката и оценка на наличната

информация. Използвана е последната актуална статистическа информация на НСИ. В

тази фаза се извърши определяне на обхвата и ограниченията на последващата оценка на

ОПР. При изготвянето й е приложи подход на комбиниране на външна експертна оценка

и консултиране със заинтересованите страни – администрация, социално-икономически

партньори, общински съветници, кметове на населени места и граждани.

Използваните методи на изпълнение на последващата оценка са следните:

 Работа на терен, която включва: Анкетиране на кметски наместници, служители

и общински съветници, директно ангажирани в планирането и изпълнението на

ОПР; Фокус – група с представители на общинска администрация, кметски

наместници и представители на заинтересованите страни за обсъждане на

ефективността и ефикасността, за постиженията и резултатите от изпълнението на

ОПР; Консултация с представители на заинтересованите страни за създадената

система за изпълнение, наблюдение и контрол върху ОПР и за изпълнение на

целите на ОПР.

 Работа с документи – подбор, съпоставяне, анализ, оценка и екстраполация,

синтез . Извършена е документална оценка на изпълнението на ОПР и преглед на

всички съпътстващи документи на Община Попово, които съвместно с ОПР

допринасят за изпълнението на ОПР. Преглед и оценка на резултатите от

изпълнението на ОПР, оценка на изпълнението на целите и оценка на

ефективността и ефикасността на използваните ресурси.

Методическият инструментариум на последващата оценка включва използването

на определени критерии за оценка, които характеризират потенциала за реализация и

качеството на резултатите при изпълнението на ОПР на Община Попово 2007-2013 г.:

 Отразяване и влияние върху състоянието и промените в социално-икономическия

профил на общината за наблюдавания период 2007-2013 г.;

 Постигнати резултати, въздействие и цялостна ефективност на изпълнението на

ОПР;
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 Ефективно и ефикасно използване на ресурсите за развитие на общината;

 Политическа и социална ангажираност, административен и институционален

капацитет за прилагане на политиката за устойчиво интегрирано регионално и

местно развитие; Устойчивост на постигнатите желани ефекти – ще продължат ли

те да съществуват и отвъд времевия хоризонт на ОПР.

За нуждите на оценката са анализирани промените в социално-икономическия

профил на община Попово през седемгодишния период на действие на ОПР 2007- 2013 г.

Оказана бе от Възложителя подкрепа за осигуряване на необходимата информация и

документи, касаещи предмета на оценката.

III. АНАЛИЗ НА ПРОМЕНИТЕ В СОЦИАЛНО – ИКОНОМИЧЕСКОТО

РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ПОПОВО

1. Население и демографски процеси.

В периода на действие на ОПР 2007-2013 г. в община Попово се наблюдава

демографската криза, която се задълбочава. Населението на общината намалява и

застарява ежегодно, като за тези негативни демографски процеси влияние оказват

националните демографски процеси – намалена раждаемост, увеличена

смъртност,засилена урбанизация и интензивна емиграция.

Неблагоприятните тенденции в равнищата на раждаемостта и смъртността

довеждат до рязко спадане на естествения прираст на населението. През периода 2005 г.-

2011 г. 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 10.86 при минус 5.6 за област Търговище и минус 5.1 за страната.

Забелязва се слабо увеличение на коефициента на раждаемост, но и същевременно се

поддържа високо ниво на смъртност – 19.97 през 2011г., който е по-висок от коефициента

на смъртност за страната – 14.7 и от същия за област Търговище – 16.0. Механичният

прираст за 2011 г. също е отрицателен минус 82, като най-неблагоприятна за периода

2006-2011 г. е стойността на показателя през 2009г. – резултат от разрастналата се

икономическа и финансова криза.
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Таблица 1

Коефициент на демографско развитие (На 1 000 души)

Показатели
Година

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

Област Търговище

Раждаемост 9.20 10.00 9.95 10.33 10.50 10.50 10.40

Смъртност 14.90 15.10 15.41 15.43 14.80 15.40 16.00

Естествен

прираст
-5.70 -5.10 -5.45 -5.10 -4.30 -4.90 -5.60

Община Попово

Раждаемост 9.40 9.50 7.42 8.48 8.40 10.07 9.11

Смъртност 18.50 17.30 18.84 18.14 19.10 14.39 19.97

Естествен

прираст
-9.10 -7.80 -11.41 -9.66 -10.70 -4.32 -10.86

Източник: ТСБ-Търговище

По отношение на механичния прираст, видно от данните от ТСБ- Търговище,

представени в долната таблица се налага тенденцията на отрицателен механичен прираст.

Това се дължи основно на ограничения брой работни места в община Попово и

ограничена възможност за професионална реализация.

Таблица 2
Механичен прираст

Година Заселени Изселени
Механичен

прираст

2005 г. 619 868 -249

2006 г 418 570 -152

2007 г 716 929 -213

2008 г 585 794 -209

2009 г 541 760 -219

2010 г 715 925 -210

2011 г 354 436 -82

Източник: ТСБ-Търговище

По отношение показателят местоживеене към 01.02.2011 г.

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.
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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.

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 1 227 души, в 9 – с големина

от 201 до 500 души – 2 864 души, в групата от 501-1000 души или в 10 села, живеят 7 504

души и  в едно село – с. Кардам живеят над 1000 – 1 532 души, като то е и най-голямото

село в област Търговище. 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-

2013 г.) средният размер на селата в общината към 31.12.2003 г. е 517 души средно в едно

село. Следователно имаме намаление със 17,5 % към 01.02.2011 г. в сравнение с периода

към 31.12.2003 г., т.е. приблизително за период от около 7 години.

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 населението над трудоспособна

възраст - 28,0 %, като за област Търговище относителният дял е 23,8 %.

2. Пазар на труда

Основните компоненти, характеризиращи пазара на труда са заетост и безработица.

За нуждите на последващата оценка се използват последните актуални данни от НСИ за

заетите лица, които са от извършеното преброяване на населението и жилищния фонд

(01.02.2011 г.). Според тези данни в община Попово през 2011 г. заетите лица на възраст
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между 15 и 64 години са 2 031 души, които по пол са съответно: 57,8 % мъже и 42,2 %

жени. Данните показват, че 48,8 % от заетите лица са в общинския център, а 51,2 % в

селата. Най-висок е делът на заетите в услугите – 62,1 %. При разпределението на заетите

лица в община Попово по професии най-многобройна е групата „Професии, неизискващи

специална квалификация” – 27,1 %, следвана от групата „Персонал, зает с услуги за

населението, търговия и охрана” – 18.3 %.

Съотношение между икономически активните лица и населението на 15 и

повеченавършени години – Коефициент на икономическа активност е 36 %.

Съотношението между броя на заетите лица и населението на 15 и повече навършени

години – Коефициент на заетост е 24 %, а изчислен като отношение на броя на заетите

лица към населението във възрастовата група 15-64 навършени години – 37,0% -

значително под средното ниво за страната (58,5%). Ниските коефициенти на

икономическа активност и заетост в общината са в резултат от демографската криза,

липсата на работни места и несъответствието между професионалната квалификация и

пазара на труда, каквито са тенденциите и на национално ниво. Анализите на пазара на

труда показват, че несъответствието между предлаганите и търсените квалификации и

професии е характерно за следните групи:незавършилите училище, млади хора, без трудов

стаж, завършващи средно и/или висше образование и ниско ниво на професионална

квалификация.

Равнището на безработица в община Попово е представено в следващата таблица:

Таблица 3

Година 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Равнище на

безработица в %
17,48 15,53 10,5 9,9 13,93 12,47 12,84 17,9 18,5

Регистрирани

безработни лица
2 951 2 623 1 771 1 676 2 847 2 168 1 921 2 072 2 137

Източник: Дирекция „Бюро по труда” – Попово

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 2009-2013 г. се наблюдава рязко

покачване на коефициента на безработица, в резултат на икономическата и финансова

криза, като през 2013 г. процентът е над средния за страната, но под средния за област

Търговище.
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Задълбочен анализ на ДБТ Попово изготвен към 31.12.2013 г. показва запазване на

тенденцията на цикличен характер на безработицата, която е в тясна зависимост от

субсидираната заетост т.е. от стартирането на програми, мерки и схеми, които се

финансират от Държавния бюджет чрез ДБТ или от Европейския социален фонд. Тази

зависимост е пряк резултат от ниския квалификационен профил на голяма част от

регистрираните безработни лица. Те са приоритетна група за програмите и

микропроектите, които са основните форми на субсидирана заетост и имат сравнително

масов характер т.е. разкриват голям брой временни работни места в общополезни

дейности или по-точно в дейности не изискващи висока професионална квалификация.

Регистрирани безработни лица по години
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Регистрирани безработни лица

Фигура 1

По отношение възрастовата структура на безработните лица в общината, видно от

данните в следващата Таблица, най-голям е броят на безработните над 55 г. възраст.

Тревожни са данните за регистрираните безработни младежи до 29 години, които през

2013 г. са 399 лица (19% от всички безработни), а през началото на анализирания период

2007 г. са 255 лица – 19% от всички безработни. Относителният дял на безработните

младежи до 29 г.   от общия брой на регистрираните безработни се запазва и в края на

наблюдавания период, но чуствително се увеличава абсолютния им брой.

Таблица: Безработни лица по възрастови групи

Таблица 4

Показатели 31.12.2012 г. 31.12.2013 г.

Регистрани - общо 2 072 2 137

До 19 години 38 14
От 20 до 24 г. 96 116
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От 25 до 29 г. 140 111
От 30 до 34 г. 185 174
От 35 до 39 г. 191 212
От 40 до 44 г. 238 210
От 45 до 49 г. 217 256
От 50 до 54 г. 308 324
Над 55 години 659 720

Източник: Дирекция „Бюро по труда” – Попово

Безработни лица по възрастови групи към 31.12.2012 г.

6.76%

8.93%

9.22%

11.49%
10.47%

14.86%

31.81%

4.63%
1.83%

До 19 години

От 20 до 24 г.

От 25 до 29 г.

От 30 до 34 г.

От 35 до 39 г.

От 40 до 44 г.

От 45 до 49 г.

От 50 до 54 г.

Над 55 години

Фигура 2

Безработни лица към 31.12.2013 г.

9.83%
11.98%15.16%

33.69%

0.66% 5.43% 5.19%
8.14%

9.92%

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

Фигура 3
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По полов признак на регистрираните безработни, тенденциите за анализирания

период 2007-2013 г. показват увеличаване на относителния дял на безработните жени в

община Попово. През 2007 г. техния дял е 48,5 % от всички безработни, а през 2013 г.

делът е 48,9 %, което показва почти равно съотношение безработни мъже и жени. Според

данни на ДБТ Попово за 2013 г., абсолютният  брой на регистрираните безработни жени

към 31.12.2013г. е 1092, като от тях 77,5% са без квалификация, а 68,1% са с ниска степен

на квалификация

Таблица за регистрираните безработни по полов признак

Таблица 5
Показатели 31.12.2012 г. 31.12.2013 г.

Регистрани - общо 2 072 2 137

Мъже 999 1 045

Жени 1 073 1 092

Източник: Дирекция „Бюро по труда” – Попово

Регистрирани безработни към 31.12.2012 г.

Мъже
48.21%

Жени
51.79%

Мъже
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Регистрирани безработни към 31.12.2013 г.

Мъже
48.90%

Жени
51.10%

Мъже
Жени

Фигура 4

3. Социална инфраструктура.

3.1. Социални услуги.

Анализът на данните показва развитие на социалните услуги в община Попово, а

осигуряването на достоен начин на живот на определени рискови групи от населението е

от особена важност за общината. В изпълнение на своята социална политика Община

Попово активно работи за осигуряване на по-добри и достойни условия на живот и

възможности за социално включване на групите в социален риск, като мобилизира всички

ресурси – човешки и материални. Съобразявайки се с изискванията за изграждане на

достъпна среда за хората с увреждания, Община Попово и Общинския съвет са създали

условия за достъп на хора с увреждания за получаване на необходимата за тях

информация или административни услуги.
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Социалните дейности и услуги, които се предоставят в общината са следните

 Услуги, предлагани в 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 институция е разкрита през 2000 година и  към 2010 г. е с капацитет 57

места и численост на персонала 24 служители. През 2011 г. приключи проект на стойност

889 213 лв. по ОП ”Регионално развитие 2007-2013 г. 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 2010 г. 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.

На територията на община Попово в началото на 2014 г. в рамките на ОП

«Регионално развитие» (2007-2013г.) завърши изграждането на Център за

настаняване от семеен тип за деца с увреждания и стартира проект по разкриване

на съответните социални услуги към центъра по ОП «Развитие на човешките

ресурс».

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

Социалната услуга в общността е открита през 2008 г. 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

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
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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”

- 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.

През програмния период 2007-2013 г. Община Попово активно работи по

предлагане на новите социални услуги, а именно: Социален асистент, Домашен

помощник, Личен асистент. Успешно се развива приемната грижа. Изградени са

защитени жилища. Община Попово се явява единствениая доставчик на социални услуги

през анализилания пелиод.

3.2. Образование

Системата на образованието на територията на общината през учебната 2012/2013г.

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:
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 10 основни училища;

 1 гимназия.

В тях се обучават общо 2 210 ученици. В сравнение с учебната 2010/11 г.

намалението е 37 ученици. Съотношението ученици – учител през учебната 2011/2012 г. е

1 учител на 13 ученика и като цяло се запазва в сравнение с предходната година.

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 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. През 2010-2011 г. общо

102 души педагогически персонал се грижат за възпитанието на 883 деца, разпределени в

46 детски групи.

Таблица 6
Област/

Община

Учи

лища

Учите

ли

I-IV

клас

Учащ

и се I-

IV

клас

Учит

ели

V-

VIII

клас

Учащ

и се

V-

VIII

клас

Завъ

рши

ли

Учит

ели

IX-

XIII

клас

Учащ

и се

IX-

XIII

клас

Завър

шили

Общо

учите

ли

Общо

учащ

и се

Учебна година 2007/2008 г.

Област

Търговище
61 330 4858 452 5421 1357 203 1891 489 985 12170

Община

Попово
13 68 1103 109 1226 334 26 332 86 203 2661

Учебна година 2008/2009 г.

Област

Търговище
49 295 4753 394 5025 1195 186 1893 452 875 11671

Община

Попово
11 63 1083 91 1103 279 27 327 72 181 2513

Учебна година 2009/2010 г.

Област

Търговище
49 289 4638 373 4688 1206 191 1814 446 853 11140

Община

Попово
11 65 1040 88 994 290 26 309 96 179 2343

Учебна година 2010/2011 г.

Област

Търговище
48 284 4670 375 4496 1135 172 1873 441 831 11039

Община 11 61 994 86 962 232 24 291 81 171 2247
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Попово

Учебна година 2011/2012 г.

Област

Търговище
48 278 4560 389 4328 985 153 1851 404 820 10739

Община

Попово
11 62 973 86 954 212 22 283 73 170 2210

Учебна година 2012/2013 г.

Област

Търговище
46 264 4419 385 4201 884 150 1745 411 799 10365

Община

Попово
11 58 949 86 955 229 21 265 78 165 2169

Учебна година 2013/2014 г.

Област

Търговище
46 259 4426 381 4155 819 151 1615 411 791 10196

Община

Попово
11 54 926 82 906 197 21 263 62 157 2095

Източник: РИО Търговище

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

броя на учащите, учителите, а оттук и на завършилите ученици. За учебна година

2013/2014г. броят на учащите е намалял с 74 или 0,97 % в сравнение с предходната учебна

година, което показва, че до известна степен е преодоляно рязкото намаляване на учащите

от учебни години 2007, 2008 и 2010 г. Броят на учителите като цяло се е запазил през

последните 2 учебни години.

За Община Попово
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Фигура 5
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За Област Търговище
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Фигура 6

Разрастващата се икономическа и финансова криза през 2009, 2010 г. породи

миграционни процеси. В резултат на това се наблюдава тенденция на функциониране на

значителен брой училища от селските райони с маломерни паралелки и слети класове,

което не е в интерес на учениците и не отговаря на съвременните изисквания за

качествено образование. Поддържането на слети и маломерни паралелки е свързано със

значителни финансови разходи, които биха могли да се използват за поддържане на

материалната база на средищно училище, подобряване на училищното хранене и

въвеждане на извънкласни дейности. Заетите в сферата на образованието приемат, че

политиката по отношение на маломерните и слетите паралелки следва да стимулира

постепенното им премахване. Финансирането на училищата се извършва чрез системата

на делегираните бюджети.

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 2008-2011 г. 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;
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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”.

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-тралкторен 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.

3.3. Култура и културна инфраструктура

На територията на община Попово през анализирания период функционират 33

народни читалища, регистрирани по Закона за народните читалищата. Тези културни

институти съхраняват, развиват, популяризират и осъществяват културната дейност на

територията на общината. Към всички читалища има общодостъпни библиотеки, като най-
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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.

В Община Попово функционира Дом на културата. Сградата и залата му са изцяло

обновени през 2010 г. Със средства по ОП Регионално развитие. Залата за представления

на Дома разполага с 270 седящи места.

Летният театър е отдаден на концесия. Подходящ е 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 3 500 седящи места и общ капацитет 5 000 души.

Издирването, изучаването и съхранението на културно-историческото наследство

на гр. Попово и района е основна функция на Исторически музей-Попово. Музейният

фонд включва около 30000 единици, а експозицията – близо 2 500 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.

През 2008 г. приключи проект “Комплексен център за култура, художествени

занаяти, търговия и туризъм град Попово” на стойност 198 987,34 лева, финансиран по

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.

Културен календар – през периода 2007-2013 г. са проведени традиционните

култулни събития: Национален кинофестивал за операторско майсторство “Златното око”,



23

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.

Ежегодно през плановия период на 2 юни е провеждан националният поход „По

стъпките на четата на Таньо войвода”, който зовършва с тържествена заря проверка и

поднасяне на цветя на Керчан баир над село Априлово пред паметника на Войводата.

През 2010 г. бе изпълнен Проект № BG051PO0001-4.2.03/29 "По следите на миналото

за достойно бъдеще" по Оперативна Програма „Развитие на човешките ресурси” и

похода бе дейност от проекта. Водещата организация на проекта е Община Попово, а

партньори са КПД "Родно Лудогорие" – София и ОУ "Св. Климент Охридски" –

град Попово.

3.4. Бюджет на Община Попово

Първите две години от разглеждания планов период 2007-2013 г. и донякъде и

2009г. се характеризират със продължаване на относителната стабилност на общинските

финанси. Продължава процеса на децентрализация и в сферата на образованието за

училищата се въвежда системата на делегираните бюджети. След 2009г. в резултат на

световната финансова и в последствие и икономическа криза се наблюдава влошаване на

състоянието на местните финанси, което се изразява в спиране на процеса на

децентрализация и неактуализиране на стандартите за делегираните от държавата

дейности и изоставането им от реално необходимите средства за издръжка на дейностите

в сферата на образователните и социалните услуги.

По време на периода на действие на Общинския план за развитие 2007-2013 г. при

общия размер на приходите по бюджета на община Попово се наблюдават две тенденции:

 Намеление на общия размер на приходите за периода 2009 г. – 2011 г., като най-

голямо е намалението 2011 г. намалението се дължи на намаление както на

местните, така и на приходите с държавен характер и е отражение на развилата се

финансово-икономическа криза;

 Втората тенденция е в посока на леко увеличение на общинските приходи за

периода 2012-2013 г. Чуствителното увеличение на местните приходи за 2013 г. се

дължи на очаквани постъпления от ДФ „Земеделие” в резултат на влязло в сила

съдебно решение в полза на община Попово.

Разпределението на приходите по години е представено в следващата таблица:
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Приходи Таблица 7
Приходи 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.

Приходи за

делегирани от

държавата

дейности

7 789 064 9 692 618 10 008 880 8 939 161 8 295 953 7 966 218 8 293 222

Местни приходи 7 847 441 6 877 245 5 632 436 5 369 637 5 094 190 5 964 292 8 648 044

ОБЩО

ПРИХОДИ:

15 636 505 16 569 863 15 641 316 14 308 798 13 390 143 13 930 510 16 941 266

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.

Фигура 7

Данните за структурата на разходите на община Попово по функции са

представени в таблицата “Структура на разходите по функции”.
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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

увеличение до 2008г. През 2008г. се наблюдава най-добро обезпечаване на функциите и

дейностите по бюджета на общинна Попово. След тази година се наблюдава свиване на

разходите по функции.

Структура на разходите по  функции (в лв.) Таблица 8

Функции

2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.

лв. лв. лв. лв. лв. лв. лв.

Общи държавни

служби

2 633 431 2 706 248 2 616 241 2 160 441 2 616 241 2 278 027 2 376826

Отбрана и

сигурност

185 880 317 830 84 392 105 117 84 392 126 505 222 352

Образование 4 921 750 6 840 403 6 816 759 6 256 091 6 816 759 5 798 597 5 954 886

Здравеопазване 123 146 251 549 268 420 158 236 268 420 237 068 197 101

Соц. осигуряване

и грижи

1 963 883 2 205 354 2 093 652 1 767 243 2 093 652 1 350 897 1 479 572

БКС и опазване на

околната среда

2 938 151 1 914 112 1 652 469 1 646 757 1 652 469 2 336 394 1 867 342

Култура и спорт 796 475 857 353 867 261 1 012 986 867 261 915 086 654 646

Икономически

дейности

2 016 944 1 440 835 1 159 053 947 768 1 159 053 727 936 3 950 541
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Разходи

некласифицирани

в други дейности

56 845 36 179 83 069 254 159 83 069 160 000 250 000

Общо 15 636 505 16 569 863 15 641 316 14 308 798 13 390 143 13 930 510 16 941 266

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.

4. Икономическо развитие

По основание възникване основен брой активни субекти са регистрирани по

Търговския закон – 837 броя (23,7% от общия брой за област Търговище – 3 536 бр.). От

тях преобладаващ е броят на ЕООД – 244 или 29,1% от субектите развиващи стопанска

дейност, следват ООД – 112 бр., АД/ЕАД – 13 бр. и СД-5 бр. В общината са регистрирани

26 кооперации (30,6% от действащите кооперации в област Търговище), действат 38

юридически лица с нестопанска цел, 13 осигурители-физически лица и 24 регистрирани на

други основания.

Преобладаваща част от предприятията в община Попово (90.1%) са микро с брой

на заетите до 9 човека – 779 предприятия от общо 865 за 2010г., 65 предприятия са малки

сброй на заетите от 10 до 49 души. ТСБ-Търговище не разполага с данни за средни

предприятия с брой на заетите от 50 до 249 души, както и за големи предприятия с брой

на заетите над 250 души. В сравнение с 2009 г. общият брой стопански единици намалява

с 2.6% в резултат на намаляване броя на микропредприятията с 21 броя.

През 2010г. се наблюдава нарастване на нетните приходи от продажби (от 272 230

хил. лв. за 2009г. до 321 216 хил. лв. за 2010г.), както и на дълготрайните материални

активи (от 108 258 хил. лв. през 2009г. до 116 938 хил. лв. за 2010г.). Сравнително по-

ниската стойност на ДМА за групата на малките фирми, показва, че техните собственици

развиват своята предприемаческа дейност изключително със собствени средства.

5.Техническа инфраструктура

АМ „Хемус" е със стратегическо значение както за развитието както на община

Попово, така и на цяла Северна България. Общата дължина на Автомагистрала „Хемус" е
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433 км. Изградени са 147 км., 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.  На

територията на община Попово второкласният път обхваща километричните положения

от км 30+000 – км 47+400 и от 48+200 до 64+000.

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.

В следващата таблица е представена общата дължина на пътната мрежа на

територията на община Попово и разпределението на пътищата, съобразно тяхната

категория и собственост. От представените данни е видно, че 56,6% или 172 352 км е

общинска пътна мрежа. По-голямата част от тази пътна мрежа е в лошо техническо

състояние поради липса на финансов ресурс за основни, текущи ремонти и поддръжка.

Таблица 9
Видове пътища Обща

дължина

% от общата

мрежа

1. Обща дължина на пътната мрежа 304.650 км 100.0 %

2. Републиканска пътна мрежа 132.298 км 43.4 %

2.2. Второкласни пътища 34.000 км 11.2 %

2.3. Третокласни пътища 97.798 км 32.1 %

2.4. Пътни връзки 0.500 км 0.2 %

3. Общинска (четвъртокласна) пътна мрежа 172.352 км 56.6 %

Източник: Областно пътно управление-Търговище и данни за общинската пътна мрежа на

Община Попово, 2012 г.
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През 2008-2010 г. бе изпълнен проект по ОП РР – „Интегрирано подобряване на

общинската пътна мрежа за по-добра достъпност и мобилност на територията на община

Попово” на стойност 3 834 704 лв. По този проект бяха рехабелитирани 11 пътни отсечки

с обща дължина 29 км. За целият планов период 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.

Цялостната оценка на състоянието на републиканската пътна мрежа извършено от

Областно пътно управление-Търговище по методиката на Изпълнителна агенция пътища е

както следва: 67.2% от пътищата са в добро състояние, 5,3% в средно и 27,5% в лошо

състояние.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.

IV. ОЦЕНКА НА СТЕПЕНТА НА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ И

УСТОЙЧИВОСТТА НА РЕЗУЛТАТИТЕ

Последващата оценка на изпълнението на Общинския план за развитие на община

Попово 2007-2013 г., която се извършва след периода на неговото действие, се базира на

обстоен преглед и анализ на изпълнението на заложените в него цели и проекти, както и

на конкретните индикатори. Трудности при оценката на изпълнението създава факта, че

липсват конкретно посочени базови и целеви стойности на индикаторите в

актуализирания ОПР на общината за периода 2010-2013 г.

ОСНОВНИ ИНДИКАТОРИ ЗА МОНИТОРИНГ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА

РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ПОПОВО (2007-2013г.)

Стратегическа цел 1: Повишаване атрактивността на общината и подобряване на

инвестиционната активност чрез модернизиране на местните производствени

структури и увеличаване на инвестициите във физическа инфраструктура и

човешки капитал.
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Индикатор Изпълнение 2007-2013 г.

Брой на съвместни

междуобщински инициативи

с други общини, заложени и

изпълнени съгласно

общинските планове за

развитие на община Попово

и на съседни общини

3 бр.

1.“Интегрирано развитие на регионален иновационен

туристически продукт, основано на наследството “Да

изживеем многообразието на етничността в

Лудогорието””

Водеща организация по проекта е Община Лозница,

партньор – Община Попово.

2. “Публично-частните партньорства - подход за

интегрирано развитие на екотуристически дестинации

на териториите на община Разград и община Попово”

Водеща организация по проекта е Община Разград,

партньор – Община Попово.

3. "Исперих - Разград - Попово: Път на древни култури и

традиции" по Оператиивна програма „Регионално

развтие 2007-2013 г.”.

Водеща организация по проекта е Община Исперих,

партньори – Община Попово и Община Разград.

Стратегическа цел 2: Развитие на вътрешния потенциал на общината и укрепване

на местната идентичност, усъвършенстване на човешките ресурси и насърчаване на

равните възможности за осигуряване на по-висок жизнен стандарт на местното

население

Индикатор Отчетена стойност

Намаляване на равнището на

безработица

Забележка: Поради

влошаване на

икономическата

конюнктура този

индикатор не е изпълнен.

Намаление на равнището

на безработица намалява

Равнище на безработица в %:

2007 г. – 10.5 %

2008 г. – 9.9 %

2009 г. – 13.93 %

2010 г. – 12.47 %

2011 г. – 12.84 %

2012 г. – 17,9 %

2013 г. – 18,9 %
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до 2008 г., но в края на

плановия период

чуствително нараства.

Брой изпълнени инициативи

за подобряване качеството

на  образованието

1. Преструктуриране системата на предучилищно

образование;

2. Включване на задължително обучение за  5-

годишните деца;

3. Квалификация и преквалификация на учители;

4. Кандидатстване за програмно финансиране:

- с грижа за всеки ученик;

- „Без свободен час”;

5. Изпълнение на проекти по:

- ОПЧР

- „Коменски”, „Леонардо да Винчи”

6. Въвеждане на целодневна организация на обучение;

7. Мерки за закрила на даровити деца;

8. Подобряване на материалната база и оборудването в

училища и детски градини.

Равнището на безработица в община Попово намалява през периода от 2007-2008 г., но

все пак е по-високо от средното равнище за страната за този период (6,8%). Намаляването

на безработицата, се влияе от външни и вътрешни фактори и в условията на икономическа

криза през 2009 г. се отбелязва нарастване до 13.93%, като през 2010г. намалява с около

1%. От 2011г.се наблюдава умеличение на равнището на безработица и 2013 г. бележи

най-висока стойност за целия планов период.

Стратегическа цел 3: Осигуряване на интегрирано и балансирано развитие на

селищната мрежа чрез подобряване на градската среда, диверсификация на

икономическите дейности и обновяване на инфраструктурата на селата.

Индикатор Изпълнение 2007-2013 г.

Брой проекти за интегрирано

селищно развитие

3

Брой изпълнени мерки за

подобряване състоянието на

благоустройството в

18
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населените места от

общината

Брой изпълнени проекти за

развитие на алтернативен

туризъм

4

ПРИОРИТЕТ 1: Развитие на конкурентоспособна местна икономика, модернизация

на производствената база, подобряване на достъпа до информация и знания

Индикатор Изпълнение 2007-2013г.

Брой консултирани МСП 39

Брой предприятия със

сертификати за качество

12

Брой

изготвени/актуализирани

земеустройствени проекти

35

Създадена база данни с

информация за недвижимата

собственост в общината

1 създадена база данни

Създаден местен офис на

предприемача

Южна промишлена зона в гр. Попово

Брой нови фирми създадени

в инкубатора

5

Брой на обучителните

курсове по ИКТ;

2007 г. – 2 курса

2008 г. – 2 курса

2009 г. – 2 курса

2010 г. – 1 курс

Брой на обучените по ИКТ 2007 г. – 55 лица;

2008 г. – 20 лица;

2009 г. – 14 лица;

2010 г. – 25 лица.

Брой училища с

високоскоростен достъп до

Интернет.

11 – всички



32

Брой училища с

високоскоростен достъп до

Интернет

11 – всички

ПРИОРИТЕТ 2: Развитие и модернизация на инфраструктурата като фактор за

засилване на местната конкурентоспособност и привличане на инвестиции

Индикатор Изпълнение 2007-2013 г.

км подобрени и

реконструирани пътища II и

III клас;

66.8 км

Изграден обходен път край гр.

Попово

да

км подобрени общински

пътища и улична мрежа

40

Увеличаване на максималната

скорост на движение по

пътищата

Максималната скорост при обновените участъци се подобри

с 30 км/ч.

Намаляване на времетраенето

на пътуванията

10%

% на населението с подобрен

транспортен достъп

40% от населението на общината е с подобрен транспортен

достъп.

Подобрена носимоспособност

на пътните настилки на

общинските пътища

10%

км реконструирани и/или

рехабилитирани пътища,

улесняващи достъпа до бизнес

зоните;

600 м

Изградени/реконструирани/ре

хабилитирани паркинги

(брой)

6

Площ на изградените нови

бизнес подкрепящи

6 000 м2
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инфраструктурни обекти

(кв.км.)

Изградена, реконструирана

водопроводна мрежа в бизнес

зоната;

0.9 км

Изградена, реконструирана

канализационна мрежа в

бизнес зоната;

6.5 км

Км изградена газопреносна

мрежа в бизнес зоната;

15 км

Подобрен достъп до

телекомуникационни услуги;

Да

Подобрен достъп до

високоскоростен Интернет;

Да

Специфична цел 3. Доизграждане и развитие на местната инфраструктура за

опазване на околната среда

Индикатор Изпълнение 2007-2013 г.

Км реконструирана и/или

рехабилитирана

водопроводна мрежа

Намаляване на водните

загуби по мрежата

26.5 км

С 30 % намаление на загубите

Количество на подадената

вода

2007 г. – 2 731 хил. м3

2008 г. – 2 742 хил. м3

2009 г. – 3 404 хил. м3

2010 г. – 2 751 хил. м3

2011 г. – 3 513 хил. м3

2012 г. – 3 245 хил. м3

2013 г. – 3 039 хил. м3

Качество на питейната

вода

Качеството на подаваната питейна вода в населените места

в обшина Попово сътветства на изискванията на Наредба №

9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за

питейно-битови цели (Обн. ДВ. бр. 30 от 28 март 2001 г.,
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изм. ДВ. бр. 87 от 30 Отктомври 2007г., изм ДВ. бр.1 от 4

Януари 2011г.), с изключение на показател “нитрати”,

концентрацията на който е над допустимото в Наредба № 9

в с. Долна Кабда (76÷99 мг/л).

Намаление нивата на N,P,CCO-Cr

Обем на подадената вода

чрез подобрените мрежи

30 %

Размер на инвестициите в

канализационната система

7,5 млн. лв

Дял на населението

включено към

канализационни мрежи

Гр. Попово – 40%

Без кварталите: кв. Невски и кв. Сеячи

Размер на инвестициите в

преработването на отпадни

води

20 млн. лв.

Дял на населението

включено към ПСОВ

Гр. Попово – 40%

Без кварталите: кв. Невски и кв. Сеячи

% отпадни води,

подложени на първично

пречистване;

40%

% отпадни води,

подложени на вторично

пречистване;

40%

Създадени работни места в

резултат на изграждането

на ПСОВ;

20 работни места.

Мощности за събиране на

отпадъците и/или

рециклиране - %

увеличение (т);

Рехабилитирана площ – Рекултивирани са 53 дка стари сметища за ТБО в 34
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ПРИОРИТЕТ 3: Повишаване атрактивността на общината и жизнения стандарт на

местното население, подобряване качеството на човешките ресурси и засилване на

социалната интеграция

Специфична цел 1: Опазване и валоризиране на местното природно и културно

наследство. Интегрирано развитие на местния туристически потенциал

дка и % от подлежащата на

рехабилитация;

населени места в Общината.

(около 50 %)

% промяна в общия обем

на отпадъци;

В края на 2010г. е въведена  система за разделно събиране

на отпадъци от опаковки, която предполага да намали

обема на битовия отпадък приблизително с 10%.

% промяна във вторичното

използване и рециклиране

В края на периода 10%

Обслужени домакинства

по събиране на твърдите

битови отпадъци – брой и

% от населението

100%

Км изградени газопроводи; 35 км.

Брой домакинства

снабдени с природен газ

592

Брой газифицирани бизнес

обекти

20 промишлени обекти

40 обществени обекти

Индикатор Изпълнение 2007-2013 г.

Брой подпомогнати културни

събития;

Музейни събития общо: 51

Културни събития по години:

2007 г. – 37

2008 г. – 34

2009 г. – 38

2010 г. – 39

2011 г. – 75

2012 г. – 77

2013 г. – 87
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Посещаемост (годишен брой

на посетителите) на

културните събития;

2007 г. – 9 800

2008 г. – 10 000

2009 г. – 10 500

2010 г. – 8 900

2011 г. – 11 700

2012 г. – 12 000

2013 г. – 12 500

Посещаемост на Историческия

музей в гр. Попово и

музейните сбирки в селата

(годишно)

2007 г. – 3 866;

2008 г. – 3 881;

2009 г. – 1 853;

2010 г. – 3 738;

2011 г. – 3 002;

2012 г. – 2 507;

2013 г. – 2 320.

Общо: 21 167

Размер на инвестициите в

обновяване и възстановяване

инфраструктурата на културни

институти;

1. “Интегрирано подобряване на културната

инфраструктура в община Попово за осигуряване на

равен достъп и социално включване” – 5 435 650 лв.

2. “Комплексен център за култура, художествени

занаяти, търговия и туризъм град Попово” – 198 987 лв.

3. Средства предоставени от Министерството на

културата – 69 000 лв.

Размер на инвестициите във

възстановяване на културно

наследство

Размер на инвестициите в

туристическа инфраструктура

1. „Мрежа за култура, спорт и туризъм” – 150 204 лв.

2. “Интегрирано развитие на регионален иновационен

туристически продукт, основано на наследството “Да

изживеем многообразието на етничността в

Лудогорието”” – 195 500 лв.

3. Средства предоставени от Министерството на

културата – 81 896 лв.

Брой на създадената или

подобрена леглова база

98

Брой на

нововъведени/модернизирани

хотели

5

Брой 1 бр. – Капански архитектурно-етнографски комплекс



37

Специфична цел 2: Създаване и гарантиране на устойчиви работни места, социална

интеграция на групите в неравностойно положение по отношение на достъпа до

заетост

Индикатор Изпълнение 2007-2013г.

Брой безработни лица,

устроени на работа;

2007 г. – 1 080

2008 г. – 826

2009 г. – 762

2010 г. – 469

2011 г. – 1 271

2012 г. – 1 047

2013 г. – 1 137

Относителен дял на

безработните лица включени

в активните мерки на  пазара

на труда (АМПТ) от общия

брой безработни;

Относителен дял на

безработните лица, устроени

на работа, от общия брой на

лицата, включени в АМПТ;

2007 г. – 70 %

2008 г. – 55 %

2009 г. – 40 %

2010 г. – 24 %

2011 г. – 44 %

2012 г. – 31 %

2013 г. – 18 %

2007 г. – 61%

2008 г. – 49%

2009 г. – 37%

2010 г. – 22%

2011 г. – 62 %

2012 г. – 53 %

2013 г. – 98 %

Разкрити нови работни места

и наета допълнително

работна сила;

2007 г. – 102

2008 г. – 111

2009 г. – 32

2010 г. – 29

2011 г. – 584

2012 г. – 519

усъвършенствани/създадени

атракции и посетителски/инфо

центрове

„Обособяване на късноантичната крепост „Ковачевско

кале” като атрактивен туристически комплекс” на

стойност 3 971 471, 95 лв
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2013 г. – 532

Брой лица, започнали

стопанска дейност

самостоятелно или

съвместно с други лица;

2007 г. – 4

2008 г. – 6

2009 г. – 7

2010 г. – 3

2011 г. – 0

2012 г. – 3

2013 г. – 4

Относителен дял на

продължително безработните

лица към общия брой на

безработните и средна

продължителност на периода

на безработица;

2007 г. – 62%

2008 г. – 49%

2009 г. – 35%

2010 г. – 44%

2011 г. – 40 %

2012 г. – 39 %

2013 г. – 44 %

Брой реализирани местни

инициативи за заетост с цел

намаляване на безработицата

1

Брой лицензирани местни

центрове за професионално

обучение;

2

Повишаване на

квалификациите (брой на

бенефициентите, които са

получили диплома или

сертификат)

2007 г. – 165

2008 г. – 97

2009 г. – 69

2010 г. – 45

2011 г. – 372

2012 г. – 604

2013 г. – 307

Брой работещи включени в

програми за обучение;

2010 г. – 131

2011 г. – 195

2012 г. – 335

2013 г. – 194

Специфична цел 3: Подобряване качеството на образованието и здравеопазването,

допринасящи за повишаване привлекателността на общината
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Индикатор Изпълнение 2007-2013 г. (в брой и лева инвестиции,

където е приложимо)

Брой училища оборудвани с

компютри и софтуер за

обучение на ученици по ICT

13 - Всички училища

Брой учащи на 1 компютър 15

Брой обновени сгради на

учебни заведения;

9 обновени сгради

7 по програми и проекти

2 със средства от оптимизация на училищната мрежа и

капиталови средства на общината. Обща стойност:

3 549 376 лв.

От общо 24 сгради на ЦДГ изцяло са обновени 6, а

частично 11. Обща стойност: 1 227 848 лв.

Намаляване на учениците,

които напускат рано

училище

Всички деца и ученици от общината, подлежащи на

задължително обучение 6-16 години са обхванати.

Напускането се дължи на миграционни процеси, а не на

отпадане на ученици.

Общият брой ученици на за учебната 2009-2010 г. е 3 045.

Броят на децата отпаднали от училище през първи срок на

учебната 2009 - 2010 г. е 29.

В сравнение с предходни години, броят на отпадналите

деца е намалял:

Деца, отпаднали от училище през учебната 2007-2008 г. –

74;

Деца, отпаднали от училище през учебната 2008-2009 г. –

120;

Деца, отпаднали от училище през учебната 2009-2010 г –

29;

Обхванати и 5-годишните деца. Увеличаване броя на

завършващите среден етап на обучение – от 75 на 85 %.

Нови здравни услуги на

местно равнище – брой;

1- Хоспис (20 бр. легла)

Брой на населението,

получило нов достъп до

здравни услуги

200 бр.
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Размер на инвестициите в

модерно медицинско

оборудване

300 000 лв.

ЕКГ Cardio Care – 3 бр.

Електрокардиограф – Холтер Cardipia 203N – 1 бр.

Фиброколоноскоп CS120 – 1 бр.

Хематологичен анализатор MINDRAI BC3600 – 1 бр.

Селективен автоматичен биохимичен анализатор

КЕYLAB – 1 бр.

Йонселективен анализатор URIT 910 – 1 бр.

ELISA MINDRAI MR-96A – 1 бр.

Имунохроматографски апарат EASI Reader – 1 бр.

Респиратор – 1 бр.

Монитор МЕС 1200 с принтер – 1 бр.

Дефибрилатор Life Point – 1 бр.

Дефибрилатор портативен CU-ER1 – 1 бр.

Апарат за нискочестотни токове – 1 бр.

ЕЕГ/En Neuron-Spectrum 4 P – 1 бр.

Инфузионни помпи – 3 бр.

Фетален монитор FC 700 – 1 бр.

Автоклав НL 341 – 1 бр.

Спирален компютърен томограф Picer PQ2000S – 1 бр.

Ултразвуков апарат – ехограф DP 7700 – 1 бр.

Проявителна машина EKOMAX – 1 бр.

Рентгенова уредба Polidoros LX 50 Siemens – 1 бр.

Намаляване на детската

смъртност;

2010 г. – 14 ‰ детска смъртност

2011 г. – 5,6 ‰ детска смъртност

2012 г. – 9 ‰ детска смъртност

2013 г. – 4,74 ‰ детска смъртност

Брой жители на една

лекарска практика в

населеното място, в т.ч. в

селата;

1 900

Брой лекарски практики на

едно населено място, в т.ч. в

селата

16

Обслужват 30 389 души

Нови социални услуги на Общ брой: 4 в това число:
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местно равнище – брой; ЦСИР – 1бр.

ЗЖ – 2бр.

ДВУЙ – 1 бр.

ЦНСТ – 2 бр.

ЦОП – 1 бр.

Брой на населението,

получило достъп до

социални услуги

2 828

Брой обновени,

ремонтирани сгради на

социални заведения

5

1 нова сграда ЦНСТ

Брой обществени места със

създадена архитектурна

среда за хора с увреждания

15

ПРИОРИТЕТ 4: Засилване на икономическия потенциал на градската зона и

укрепване на взаимовръзките й със селската територия, разнообразяване на

икономическите дейности и развитие на инфраструктурата на селата

Индикатор Изпълнение 2007-2013 г.

(в брой и лева инвестиции, където е

приложимо)

Км водоснабдителна мрежа в град Попово –

подобрена

16.5

Км водоснабдителна мрежа в град Попово –

ново строителство

16.5

Км улици в град Попово подобрени 16 км.

Км канализация в град Попово – подобрена 17 км.

Км канализация в град Попово – ново

строителство

17 км.

Брой възстановени сгради 12

Брой паркове подобрени 5

Брой места за отдих и детски площадки

изградени и/или подобрени

11
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Брой спортни съоръжения

изградени/подобрени

4

Брой паркове и/или «зелени системи» –

подобрени

23

Км водоснабдителна мрежа в населените

места – ново строителство

1. „Интегрирано водоснабдяване на група

села от дълбок сондаж на помпена станция

„Посабина”” – 13,3 км

2.„Алтернативно водоснабдяване на група

села от шахтов кладенец „Манастирца”” –

26,6 км.

км подобрена пътна инфраструктура 20 км.

Км улици подобрени в селата 4.5 в с. Козица

Инвестиции в благоустройство на селата 600 000 лв.

Брой възстановени исторически сгради 1

Брой подобрени читалищни сгради 10

Брой новосъздадени работни места 25

Брой създени центрове за достъп до

Интернет

1

Брой създадени МСП в сферата на

преработката и маркетинга на

селскостопанска продукция

3

ПРИОРИТЕТ 5: Укрепване на местния административен капацитет за подобряване

процеса на управление и ефективно усвояване на фондовете на ЕС

Индикатор Изпълнение 2007-2013 г. (в брой и лева инвестиции,

където е приложимо)

Брой на преминалите

обучение от общинската

администрация

2007 г. – 25 служителя;

2008 г. – 16 служителя;

2009 г. – 19 служителя;

2010 г. – 24 служителя;

2011 г. – 25 служителя;

2012 г. – 33 служителя;

2013 г. – 52 служителя.
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Разработена общинска

информационна система за

осигуряване на процеса на

управление

Да

Брой разработени съвместни

проекти между общинската

администрация, частния

сектор и неправителствения

сектор

7

Брой съвместни проекти с

други градове/региони от ЕС

3

Брой съвместни проекти с

други съседни общини –

междуобщински проекти

2

Заключение:

От направения преглед на индикаторите за оценка на изпълнението е видно, че са

положени немалко усилия за реализиране на дейностите от ОПР, преди всичко от страна

на общинската администрация. Направени са значителни инвестиции в базова

инфраструктура – пътна и екологичната инфраструктура, както и в образователната и

социалната инфраструктура, като с най-голям относителен дял са средствата, вложени във

ВиК и опазване на околната среда. През оставащия период до 2013 г. е необходимо да

продължат усилията за подобряване на водопреносната мрежа и за изграждане на

канализационната мрежа. Реконструкцията и модернизацията на пътната инфраструктура,

в това число и уличната мрежа в населените места, трябва да продължи да бъде един от

приоритетите в политиката на общината за подобряването на качеството на живот и

привлекателността на населените места.

Основен недостатък при извеждането на индикаторите на ОПР е липсата на

количествени и качествени стойности, които трябва да бъдат достигнати при реализацията

на ОПР.
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ОЦЕНКА НА СТЕПЕНТА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЦЕЛИТЕ НА ОПР

Визията на Общинския план за развитие е дефинирана, както следва:

ПОПОВО ще бъде община с модернизирана и диверсифицирана

икономическа структура, добре изградена и функционираща инфраструктура,

качествена жизнена среда, висока степен на заетост и социална сигурност. Въз

основа на устойчиво интегрирано развитие на икономиката при опазване на

околната среда, съхраняване и валоризиране на природното и културното

наследство ще се постигне икономически растеж и ще се повиши стандарта на живот

на населението.

Главната цел на ОПР за периода 2007 – 2013 година е насочена към осигуряване

и поддържане на устойчиво интегрирано местно развитие, икономически растеж, по-

добри възможности за работа и по-висок жизнен стандарт чрез мобилизиране и

укрепване на вътрешния потенциал, ефективно оползотворяване на местните ресурси

и укрепване на местната идентичност, развитие на конкурентноспособна икономика

“основана на знанието” и привличане на инвестиции.

Главната цел е насочена към основните приоритети на развитието на общината. Тя

е постигната до определено ниво, тъй като не са реализирани всички заложени проекти.

По отношение на постигането на икономически растеж, развитие на конкурентноспособна

икономика “основана на знанието” и привличане на инвестиции, целта също не може да

бъде реализирана изцяло поради променената икономическа ситуация –

икономическата и финансова криза от 2009 г.

Като цяло трите стратегически цели на ОПР съответстват на средата, която е

обект на развитие. Настъпили са обаче промени свързани с влошаване на

икономическата среда и задълбочаване на социалните проблеми.

Като цяло стратегията е в пълно съответствие с плановете и политиките от по-

високо ниво, а именно Областната стратегия за развитие на Област Търговище,

Регионалния план за развитие на Североизточен район и пр.

Върху изпълнението на стратегията оказва влияние в най-голяма степен

икономическата и финансова криза, вследствие на което държавният и общинският

бюджети са силно лимитирани, частните инвестиции оскъдни и общината разчита

предимно на привличане на инвестиции от Европейските фондове посредством

оперативните програми и Програмата за развитие на селските райони.

На база досегашното изпълнение на ОПР, както и прогнози в средносрочен план

може да се оцени, че планираните цели и приоритети са значими и към настоящия момент.
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На такова мнение са и анкетираните лица от общината. Оценката на значимостта на

приоритетите за развитието на общината съвпада с действията на администрацията,

бизнеса и структурите на гражданското общество за решаването на основните проблеми

на територията.

ПРИОРИТЕТ 1: Развитие на конкурентоспособна местна икономика, модернизация

на производствената база, подобряване на достъпа до информация и знания

Приоритетът акцентира върху развитието на бизнес (индустриални) зони/паркове/,

на клъстери и мрежи в областта на хранително-вкусовата промишленост и туризма,

насърчаване дейността на малките и средните предприятия чрез предоставяне на бизнес

услуги, подпомагане на технологичния трансфер и иновациите, подобряване на достъпа до

информация и източници на финансиране, внедряване на системи за управление на

качеството; засилване експортната насоченост на производствените единици,

усъвършенстване на агробизнеса, развитие на бизнес и пазарна инфраструктура.

Приоритет 1 има заложени 3 специфични цели и общо 9 мерки за тяхното постигане.

Специфична цел  1: Подобряване на бизнес средата и на достъпа до информация и

услуги, инвестиционен маркетинг и стимулиране на предприемачеството.

Специфична цел 1 е подкрепена от мерки насочени към подобряване на услугите за

местния бизнес, въвеждане на системи за управление на качеството и схеми за

подобряване на организацията и управлението, инвестиционен маркетинг, създаване и

развитие на пакет от инструменти за подкрепа на малкия и среден бизнес в общината,

както и изграждане и развитие на бизнес инфраструктура.

Специфична цел  2:  Насърчаване на инвестициите в технологичен трансфер и

иновации, подкрепа за създаването и развитието на местни клъстери и бизнес мрежи.

Мерките в специфична цел 2 са насочени към подпомагане на иновациите и

технологичното модернизиране на местната икономика, модернизация и технологично

обновяване на селското стопанство като база за развитие на конкурентноспособен

хранително-преработвателен сектор, подобряване на достъпа до услугите на

информационното общество и насърчаване на използването им, както и подкрепа за

изграждането на бизнес мрежа и местни клъстери.

Специфична цел 3: Увеличаване на инвестициите в човешки ресурси за засилване на

местната икономическа активност

Мерките в специфична цел 3 са свързани с подобряване качеството на професионалното

обучение и развиване на умения за нуждите на местната икономика и инвестиционния



46

процес, както и подобряване на обучителната среда за разпространение на

информационните и комуникационни технологии.

Включените мерки и действия за реализация на мерките към Приоритет 1 в

голямата си част са инициативи на частния бизнес и за тях липсва достатъчно

информация за изпълнението им. В приоритета са включени мерки и действия, по

които инициатор за разработване и изпълнение на дейностите може да е общината.

Изпълнението на част от тези дейности обаче не е стартирало, поради което не би

могло да се отчете степен на изпълнение и индикатори.

Приключи успешно проект „Подобряване административното обслужване и

модернизиране на предлаганите услуги и въвеждане на електронни

административни услуги” финансиран по ОП „Административен капацитет” на

стойност 350 280 лева безвъзмездна финансова помощ. Резултати в рамките на проекта

са:

 оптимизирани административните процеси – извършен анализ на

състоянието и разработване на оптимизиран модел на административните

процеси

 проучени опит и добри практики при предоставяне на е-услуги в страни от

ЕС

 актуализирани вътрешни правила за работа в администрацията

 осъществено надграждане на е-деловодна с-ма в единна автоматизирана

информационна с-ма

 реализирани: анализ на мрежовата връзка; система за е-

документооборот; механизъм за контрол върху сроковете

 Въведена система за измерване на удовлетвореността на потребителите -

създадени: харта на клиента; система за сигнали и заявления; система за

проучване на мнението; въведени практики за обратна връзка с гражданите

 Въведени места за е-публичен достъп и е-административни услуги

 Внедрени е-услуги и създаден регистър на услугите

 Създадени 2 бр. киоски

Други по-важни резултати постигнати по този приоритет са:

 Създадена база данни с информация за недвижимата собственост в

общината

 Създаден местен офис на предприемача в Южна промишлена зона в град

Попово

 12 предприятия са получили сертификати за качество
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 Създадени са 23 броя “онлайн” услуги за бизнеса и населението

ПРИОРИТЕТ 2: Развитие и модернизация на инфраструктурата като фактор за

засилване на местната конкурентоспособност и привличане на инвестиции.

Приоритетът има за цел развитие и модернизация на елементите на системите от

техническата инфраструктура, с оглед създаване на благоприятна бизнес среда и качество

на предоставяните инфраструктурни услуги за привличане на инвестиции.

В структурата му са заложни 3 специфични цели и общо 8 мерки за тяхното изпълнение.

Специфична цел 1: Доизграждане, развитие и модернизация на транспортната

инфраструктура.

Заложените мерки са насочени към доизграждане, реконструкция и рехабилитация

на участъци от републиканската пътна мрежа, модернизация и рехабилитация на

общинските пътища, устойчиво подобряване на експлоатационното състояние на уличната

мрежа.

Реализирани са следните ключови проекта:

 Успешно приключи през 2007г. проект финансиран по Програма Фар

“Рехабилитация на пътна инфраструктура, пострадала от наводненията през

2005 год. на територията на община Попово”, като бяха усвоени 688 830 лева

инвестиции.

В рамките на проекта бе извършен ремонт на път IV-51042 Глогинка – Кошничари

от км. 0+000 до км. 4+400; възстановен път IV-20428 Медовина – Посабина от км.

0+460 до км. 3+960.

 Проект “Рехабилитация на път Водица-Цар Асен-Захари Стояново IV 51 021 от

км. 000 до км. 1400 и път Цар Асен-Голямо Градище IV 20 232 от км. 9+800 до

км. 14+900” в рамките на Програма САПАРД на стойност 3 497 726 лева на

безвъзмездната финансова помощ. Проектът се реализира и приключи успешно в

период 2007-2008 г. Извършена бе рехабилитация на 19,1 км от общинската пътна

мрежа на община Попово.

 Приключи успешно през 2009 г. проект финансиран по ОП „Регионално развитие”

„Интегрирано подобряване на общинската пътна мрежа за по-добра

достъпност и мобилност на територията на община Попово”, на стойност 4

985 104 лева, в рамките на който са рехабилитирани 11 пътни отсечки с обща

дължина 29,112 км или 17,3% от общинската пътна мрежа на община Попово

и 24,6% от пътищата в лошо и тежко състояние. Подобрена е
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достъпността, мобилността, осигурени са условия за безопасност на

движението. Рехабилитираните 11 пътни отсечки са, както следва:

 Път TGV-1121 /ІІІ-202, Благоево – Попово/ - Паламарца – ученически

лагер от км. 0+000 до км. 4+400 – пътят подобрява достъпа на село

Паламарца с общинския център гр. Попово. Селото е едно от големите

населени места на общината, поради своята значимост дефинирано като

«вторичен опорен център» на селищната мрежа на общината в Общинския

план за развитие; стопанисвани са около 20 000 дка земя на селото от

кооперации и арендатори; в него се намира добре поддържана база за отдих

на деца, в която регулярно се провеждат «зелени училища», ученически

екскурзии на ученици не само от град Попово, а и от област Търговище, от

съседните области Разград и Велико Търново.

 Път TGV1127 /ІІІ-204, Ломци – Попово/ - Кардам - /ІІІ-204/ от км 0+000

до км 0+850 и

 Път TGV1127 /ІІІ-204, Ломци – Попово/ - Кардам - /ІІІ-204/ от км 2+200

до км 2+600 – с рехабилтацията на тези 2 пътни участъка от път TGV1127 се

подобрява достъпа до село Кардам, което е едно от най-големите населени

места на община Попово (1600 души) с 52% малцинствено население,

преобладаващо ромско, с основно училище предоставящо образователни

услуги за деца от с. Кардам и съседни населени места. В селото се

стопанисват около 8000 дка земя от кооперации. Ще се подобри

същевременно и достъпа на с. Кардам до гр. Попово, предоставящ

образователни, социални и др. услуги за местното население;

 Път TGV2133 /TGV3132, Славяново – Бракница/ - Горица – Манастирца

– Граница община /Попово – Стражица/ - /VTR2283/ от км. 0+000 до км.

1+942 и

 Път TGV2133 /TGV3132, Славяново – Бракница/ - Горица – Манастирца

– Граница община /Попово – Стражица/ - /VTR2283/ от км.2+639 до

км.6+225 – с рехабилтацията на тези 2 пътни участъка се подобрява

достъпността на крайни, изолирани населени мяста в периферията на

общинската територия едновременно до с. Славяново, представляващо

«опорен център» на общината с локализирани производства на

преработвателната промищленост и разположено в близост до основна жп

линия София-Г.Оряховица-Варна (с поддържана жп гара), а оттук и до

общинския център град Попово
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 Път TGV3132 Славяново - Бракница от км 0+000 до км 7+824 –

рехабилитацията му води до подобряване на достъпността на крайно,

периферно населено място до с.Славяново, а оттук и до общинския център

град Попово

 Път TGV2134 /ІІІ-204, Попово - Долец/ Славяново – Баба Тонка от км.

5+840 до км 8+450 – подобрена достъпност до създадена по поречието на

Голяма река «Екопътека Голяма река».

 Път TGV3144 /ІІІ-4009, Долна Кабда – Априлово/ - Марчино от км.

0+000 до км.1+200 – подобрена е достъпността на крайно, периферно

населено място до с. Попово дефинирано като «вторичен опорен център» на

селищната мрежа на Попово, а оттук и до общинския център град Попово

 Път TGV1123 /ІІІ-204, Благоево - Попово/ Ломци – Садина /ІІІ-2002/ от

км 0+510 до км 2+890 и Път TGV1123 /ІІІ-204, Благоево - Попово/ Ломци

– Садина /ІІІ-2002/ от км 4+740 до км 7+646 – рехабилитацията на двете

пътни отсечки води до подобряване на достъпността и мобилността между

две ключови населени места в община Попово с. Ломци и с. Садина, в които

са съсредоточени важни за община Попово икономически дейности в

сферата на селското и горското стопанство.

 Път RAZ1111 /ІІІ-204, Разград - Благоево/ Граница Община /Разград-

Попово/ Еленово-Дриново /ІІІ-204/ от км 8+250 до км 9+230 – подобрена е

достъпността и мобилността между две ключови населени места в община

Попово Еленово и Дриново, където се намира една от най-известните ловни

бази в България – обект на «елитен» ловен туризъм.

Изготвен е 5-годишен средносрочен план за действие за поддръжка на

рехабилитираните в резултат на настоящия проект пътни участъци и

рехабилитация/реконструция на дефинирани приоритетни участъци от

общинската пътна мрежа; гарантирана устойчивост на проектните

резултати

 Извършен е основен ремонт на стойност 362 993 лв, на следните участъци от

общинската пътна мрежа на територията на община Попово :

- Път - TGV-21258 - Ломци-Еленово-Маково от км. 3+600 до км. 3+800  на

стойност 20 951 лв

- Път - RAZ-1111 Тръстика-Еленово-Дриново от км. 5+200 до км. 6+000 и от

км. 6+850 до км. 8+250 на стойност 317 802 лв

- Път RAZ-1111 Тръстика-Еленово-Дриново от км. 14+300 до км. 16+000 на
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стойност 24 240 лв.

Специфична цел 2: Изграждане, подобряване и модернизация на инфраструктурата

свързана с развитието на бизнеса.

Изпълнението на специфичната цел е свързано с  подобряване

конкурентноспобността на местната икономика чрез инвестиции във физическа

инфраструктура свързана с бизнеса за подобряване на достъпа до зоните с концентрация

на икономически дейности и подобряване функционирането на зоните на бизнес

инициативи.

 През 2007 г. приключи успешно реализиран по Програма ФАР проект

“Интегрирано подобряване на техническа инфраструктура обслужваща

бизнес развитието в индустриалната зона на Попово” на стойност 574 613

лева, в рамките на който бе възстановено улично водоснабдяване и

канализационна система в индустриална зона Попово; възстановен бе и

реконструиран уличен участък в индустриална зона Попово.

Специфична цел 3: Доизграждане и развитие на местната инфраструктура за опазване

на околната среда.

За изпълнението на целта са предвидени следните мерки: рационално използване и

ефективно управление на водните ресурси, подобряване на водоснабдителната система и

качеството на питейната вода; доизграждане на канализационната мрежа и интегрирано

управление на отпадните води; осигуряване на ефективно управление на отпадъците;

подобряване на енергийната ефективност и насърчаване използването на възобновяеми

енергийни източници

 Проект “Ликвидиране на неорганизираните сметища в селата Баба Тонка,

Берковски, Бракница, Горица, Долец, Иванча, Манастирца, Медовина,

Посабина, Славяново, Водица, Гагово, Осиково, Ковачевец, Цар Асен,

Зараево, Захари Стояново, Садина и в кварталите “Невски” и “Сеячи” в

град Попово” финансиран по линия на Националния доверителен екофонд

приключи през 2007г. Усвоените средства са 1 225 250 лева. Ликвидирани бяха

неорганизирани сметища в селата Баба Тонка, Берковски, Бракница,

Горица, Долец, Иванча, Манастирца, Медовина, Посабина, Славяново,

Водица, Гагово, Осиково, Ковачевец, Цар Асен, Зараево, Захари Стояново,

Садина и в кварталите “Невски” и “Сеячи” в град Попово.

 На 29.03.2010 г. Община Попово подписа петгодишен договор с организацията
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по оползотворяване на отпадъците /Ооп/ „ЕКОКОЛЕКТ” АД. Общината

предоставя правото, а организацията приема да организира за своя сметка на

територията на Общината, система за разделно събиране на отпадъци и опаковки,

образувани от домакинствата, обществените и административните учреждения,

училищата, търговските, промишлените и туристически обекти, находящи се на

територията. Целта е  да се намалят количествата отпадъци, постъпващи за

депониране на депото за ТБО, като разделно събираните рециклируеми

материали се оползотворяват при крайните преработватели, с които

„ЕКОКОЛЕКТ” АД има сключени договори; да се намали вредното въздействие

върху околната среда и да се  подобри чистота на града.

 В рамките на Програма ИСПА на ЕС е реализиран проект “Събиране и

преработване на отпадъчните води в Попово” на стойност 23 196 990 лева

безвъзмездна финансова помощ, в резултат на който е изградена градска

пречиствателна станция за преработване на отпадъчните води, изтичащи в

гр. Попово, което елиминира изхвърлянето на необработени канални води в река

Дунав.

 През 2007 г. бе реализиран със средства от ПУДООС проект “Канализация по

ул. “Панайот Хитов” в отсечката от бул. “България” до река Поповска град

Попово” на стойност 453 705 лв. В резултат от изпълнените проектни дейности

бе Изградена нова канализация за смесени води – 360 м, нова канализация за

дъждовни води – 259 м; изградени бяха 5 нови сградни канализационни

отклонения и включване към канализацията на всички тангиращи имоти, които

не са заустени в канализация; изградени 9 нови двойни улични оттоци; изградени

10 нови ревизионни шахти и 1 нова шахта дъждопреливник.

 Проект “Подобряване водоснабдителната и канализационна мрежа на град

Попово” e на стойност 11 176 904 лв., като 10 017 512 лв. са безвъзмездна

финансова помощ по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, а останалите 1 159 392 лв

(10.4 %) са собствен принос на Община Попово, които трябва да бъдат

възстановявани на по-късен етап от приходите на водоснабдителното дружество,

което ще експлоатира новоизградената по проекта инфраструктура. Проектът

следва да приключи през декември 2011г. Целта на проекта е да се извърши

рехабилитация на ВиК мрежите в град Попово като се изградят 16.5 км. нови

приоритетни водопроводи и се подменят амортизирани такива, както и 6,5

км нови канализационни колектори и се подменят такива с недостатъчен

капацитет .
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 По проект “Водопровод захранващ Пречиствателната станция за отпадни

води – град Попово” е изграден нов водопровод с дължина 771 м, който да

захранва новоизградената ПСОВ, хижа “Маринка Лъка”, подстанцията и поливна

помпена станция.  Общата сума от 81 245,47 лв. е под формата на безвъзмездна

финансова помощ от Предприятие за управления дейностите за опазване на

околна среда /ПУДООС/. Проектът стартира през 11.2009 г. и приключи успешно

през 02.2010 г.

 През 2009 г. приключи проект “Корекция на река Поповска от км

5+302.49 до км 5+519.61 град Попово” на стойност 489 990 лева финансиран по

линия на ПУДООС. Осъществено бе почистване на съществуващата саморасла

растителност, предотвратяване на ерозията на речното русло на р. Поповска,

осигуряване на безпрепятствено провеждане на протичащите  водни количества

и подобряване на ландшафта  в централната част на гр. Попово. Създаване на

възможност за подобряване на емисионното състояние на водата във водния

обект.

 През юни 2011 г. стартира договор за предоставяне на безвъзмездна

финансова помощ по проект „Реализация на мерки за предотвратяване на

наводнения от р. Поповска в рамките на регулацията на гр. Попово от км.

4+115 до км. 6+567” финансиран по ОП „Регионално развитие” на обща

стойност 877 709 лв. като собственият принос на Общината е в размер на 5% - 43

885 лева. Този проект надгражда и допълва приключилия през 2009 г. проект за

корекция на реката описан по-горе.

В рамките на проектните дейности се  предвижда:

- Рехабилитация и възстановяване проводимостта на речното корито от км

4+115.00 до км 4+728.80, дължина 613м;

- Корекция и реконструкция по речното корито на реката от км 4+728.80до

км 5+056.00, дължина 328м;

- Възстановяване проводимостта на речното корито от км 5+926,00 до км

6+205,00 – 279 м.

ПРИОРИТЕТ 3: Повишаване атрактивността на общината и жизнения стандарт на

местното население, подобряване качеството на човешките ресурси и засилване на

социалната интеграция.

Приоритетът е насочен към интегрираното управление на природното и културното

наследство за неговото опазване и съхраняване, както към осигуряване на равен достъп до
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качествено образование, насърчаване на предприемачеството, подобряване на качествените

характеристики на човешките ресурси и повишаване на трудовата заетост, интеграция и

реинтеграция на групи в социална изолация, инвестиции в социална инфраструктура,

подобряване ефективността на образователната система и здравното обслужване, насочване

на образованието към подготовка на специалисти за устойчиво развиващите се сектори в

икономиката на общината.

В структурата му са заложени 3 специфични цели и общо 9 мерки за тяхното

изпълнение.

Специфична цел 1: Опазване и валоризиране на местното природно и културно

наследство. Интегрирано развитие на местния туристически потенциал

Специфичната цел е насочена към опазване и интегрирано управление на

природното богатство и културното наследство като фактори за съхраняване на местната

идентичност и въз основа на тяхното подходящо социализиране и експониране – развитие

на устойчиви форми на туризъм.

 През 2007г. успешно приключи финансирания по Програма ФАР на ЕС

съвместен проект на Община Попово и Община Лозница “Интегрирано

развитие на регионален иновационен туристически продукт, основано на

наследството “Да изживеем многообразието на етничността в Лудогорието”.

В резултат на проекта автентична капанска къща в село Садина бе преустроена в

Архитектурно-етнографския капански комплекс.

 През 2008г. приключи проект “Комплексен център за култура, художествени

занаяти, търговия и туризъм град Попово” на стойност 198 987,34 лева,

финансиран по 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.

 Проект “Интегрирано подобряване на културната инфраструктура в

община Попово за осигуряване на равен достъп и социално включване”,

финансиран по ОП „Регионално развитие”, стартира през юли 2008 г. и

приключи успешно през юли 2010 г. Общата стойност на проекта възлиза на

5 050 409 лв., като 4 719 737 са безвъзмездно финансирани по ОП „Регионално

развитие 2007-2013 г.”, а 330 672 лв. са собствен принос на Община Попово.

В резултат на изпълнението на проекта беше извършен основен ремонт,

изпълнени бяха мерки за енергийна ефективност и закупено и монтирано

оборудване на следните културни институции в община Попово: Народно
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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.

Проектът допринесе също така за интегрирано подобряване на материално-

техническата база на културни институции както в град Попово, така и в

околната територия на градския център, включително в населените места

дефинирани в Общинския план за развитие на община Попово като «вторични

опорни центрове» на селищната система на община Попово – селата Медовина,

Кардам, Садина, Водица.

 Монтирани бяха столове за зрителните зали в читалище „Св. Св. Кирил и

Методий” и „Дом на културата” в гр. Попово на обща стойност 117 432 лв. В

„Дом на културата” е монтирана и въведена в експлоатация  асансьорна уредба на

стойност 38 725 лв., осигуряваща достъпа на хора с увреждания.

 През 2009 г. библиотеките при народните читалища към община Попово

кандидатстваха по Националната програма „Българските библиотеки – място

за достъп до информация и комуникация за всеки”. Програмата бе на два

етапа, като на първи етап бяха доставени компютърни конфигурации на

библиотеките към НЧ „Просвета – 1984 г.” с. Водица и НЧ „Иван Братанов -

1898г”. На втори етап през 2010г. бяха одобрени библиотеките към НЧ “Св. Св.

Кирил и Методий-1881” гр. Попово, НЧ “Съединение-1889” с. Садина, НЧ

„Искра-1893” с. Паламарца, на които ще бъдат предоставени компютърни

конфигурации в рамките на 2011г. С допълнително предоставени  целеви

средства, читалищата на територията на общината бяха подпомогнати за

закупуване на компютърна техника на стойност 5 790 лв.

 В рамките на Проект „Мрежа за култура, спорт и туризъм” на стойност

150 204 лева финансиран по Програма „Европа за гражданите” на ЕК.

Организирани бяха и проведени следните културни събития: Празник на Деня на

Европа в Неготино; Фестивал на побратимените и приятелски градове на Попово;

Етно фестивал в Берово; Дискусионен форум на тема „Нашата култура, нашето

историческо и културно наследство и традиции и тяхната роля в икономическото

и туристическо развитие на регионите” – Трзебница; Международен панаир за

еко и културен туризъм в Къмпулунг; Спортни и културни дейности в Две

Могили.

 Изготвен бе работен проект „Обособяване на късноантична крепост „Ковачевско
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кале” като атрактивен туристически комплекс”, с който през 2009 г. се

кандидатства пред ОП „Регионално развитие 2007-2013 г.” в рамките на проектно

предложение „Обособяване на късноантичната крепост „Ковачевско кале”

като атрактивен туристически комплекс”. Проектът е на стойност 129 180 лв.,

като средствата са осигурени със субсидия от Републиканския бюджет и от

извънбюджетната сметка на общината.

 През юни 2011г. стартира изпълнението на договор за безвъзмездна финансова

помощ по ОП „Регионално развитие” в рамките на проект „Обособяване на

късноантичната крепост „Ковачевско кале” като атрактивен туристически

комплекс” на обща стойност 3 937 872 лева, от които 15% е собственото

съфинансиране на Община Попово. С реализацията на този проект ще бъде

създаден и развит комплексен интегриран и конкурентноспособен продукт на

културния туризъм и цялостен маркетинг на дестинацията. Очаква се

повишената атрактивност на Крепостта „Ковачевско кале” в резултат от

изпълнените дейности свързани с неговото опазване, валоризиране като

недвижима културна ценност, както и социализиране, подобрено експониране и

обоготяването му със съпътстващи атракции и събития в района на крепостта,

да създадат условия за повишаване на неговата популярност, за привличане на

повече посетители и туристи в района на Попово.

Специфична цел 2: Създаване и гарантиране на устойчиви работни места, социална

интеграция на групите в неравностойно положение по отношение на достъпа до

заетост.

Мерките, включени в специфичната цел акцентират върху насърчаване на местни

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

положение, както и подобряване на адаптивността и пригодността за заетост на работната

сила.

Специфична цел 3: Подобряване качеството на образованието и здравеопазването,

допринасящи за повишаване привлекателността на общината.

Заложените мерки са насочени към увеличаване на инвестициите в образованието,

подобряване предоставянето на здравни услуги за повишаване жизнения стандарт на

населението, развитие на социалните услуги и подкрепа за социално включване на групите

в неравностойно положение.

През 2008 г. приключиха следните проекти:
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 Проект “Основен ремонт на Гимназия “Христо Ботев” гр. Попово”

финансиран по линия на Социално-инвестиционния фонд на стойност 390 990

лева, като 20% от средствата са съфинансиране от общинския бюджет.

Осъществено бе саниране на сградния комплекс и подобряване на външния

изглед на сградата.

 Проект “Саниране сграда на ЦДГ 5 – ОДЗ “Слънце” – град Попово” на

стойност 398 772 лева, съфинансиран по Програма „Красива България” и 58%

от общинския бюджет. В рамките на проекта бе монтирана нова PVC дограма,

поставена топлоизолация и ремонтирани фасади, поставен ламиниран паркет по

подовете в стаите, извършен бе основен ремонт на санитарните помещения и

частично сменена санитарна мебел, извършен бе основен ремонт и на

пешеходните настилки в двора и на детските съоръжения.

 Проект “Дом за възрастни с умствена изостаналост - село Медовина,

община Попово“ на стойност 34 678 лева по линия на Фонд “Социално

подпомагане”, МТСП. Закупено бе оборудване и обзавеждане за

Специализирания комплекс за предоставяне на социални услуги в село

Медовина, състоящ се от Дом за възрастни с умствена изостаналост и 2

Защитени жилища за възрастни с умствена изостаналост.

 През юли 2010 г. приключи проект „Ремонт, обновяване и енергийна

ефективност на част от материалната база на образователната

инфраструктура в община Попово в подкрепа на устойчивото градско

развитие и социално включване" на стойност 4 580 985 лв., като 100% от

средствата са под формата на безвъзмездна финансова помощ от ОП „Регионално

развитие 2007-2013 г.” Извършен бе основен ремонт, внедряване на мерки за

енергийна ефективност и доставено оборудване на следните учебни заведения:

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. Следователно в

резултат на изпълнението на проекта бе подобрена материално-техническата база

и повишена енергийната ефективност на 4 детски градини и 3 основни училища в

град Попово, както и на 2 основни училища в 2 от най-големите села на

територията на градския ареал – Светлен и Ломци. Двете населени места –

Светлен и Ломци  са дефинирани в Общинския план за развитие на община

Попово като «вторични опорни центрове» на селищната система на община
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Попово. Обновените 9 образователни институции обучават около 30% от общия

брой деца  и 52 % от общия брой ученици в община Попово.

 Извършен бе основен ремонт на отоплителната инсталация на ЦДГ №2 гр.

Попово, както и основен ремонт на съществуващия котел, фукса към него,

тръбна арматура и помпени системи, както и основен ремонт и преустройство

на отоплителната инсталация- изграждане на тръбна мрежа от тръби PPR,

доставка на панелни радиатори, демонтаж и монтаж на радиатор. Общата

стойност на ремонта на сградата е 27 958 лв, като 14 374 са под формата на

субсидия от Републиканския бюджет, а останалите 13 584 лв. са собствени

бюджетни средства.

 През 2009 г. бяха извършени довършителни работи на пристройка на ОУ с.

Зараево. Завършена е покривната конструкция на сградата, направени са

хидроизолационни и тенекеджийски работи по бордове и холкери. Поставен е

ламиниран паркет в класните стаи, дюшеме във физкултурния салон, PVC

дограма и др. Сумата на всички дейности по обекта е в размер на 776 672.11 лв.

През 2010 г. дейностите по обекта бяха приключени с изплащането на 9 842 лв.

за строителен и авторски надзор.

 Със собствени средства училищата на територията на общината закупиха през

2010 оборудване, както следва:

- За подобряване на материално-техническата база Гимназия „Христо Ботев”

закупи на обща стойност 5 906 лв., телевизор, четири климатика и скеле.

- Оборудвани с компютърни системи на обща сума 5 213 лв. са ОУ „Н. Й.

Вапцаров” гр. Попово, ОУ „Св. Климент Охридски” гр. Попово, ОУ „Отец

Паисий” с. Водица и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Зараево. В ОУ „Л.

Каравелов” гр. Попово е закупен счетоводен софтуер.

- В ОУ „Отец Паисий” с. Водица е инталирана охранителна система за

наблюдение и е закупена копирна машина.

- В ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Зараево е закупен проектор.

- Монтирани са интерактивни дъски на обща стойност 13 971 лв. в ОУ „Н. Й.

Вапцаров” гр. Попово, ОУ „Л. Каравелов” гр. Попово и ОУ „А.

Страшимиров” с. Светлен.

 Проект “По следите на миналото за достойно бъдеще” стартира на

24.09.2009 г. и приключи през 23.09.2010 г.,  като в училищата бяха разработени

дейности и инициативи за извънкласна работа. Издадени бяха книги,

организирани са викторини, походи, създадени са работни групи във всички
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основни пунктове по пътя на походите-Силистра, Тутракан, Исперих, Разград и

Попово. Основните дейности – походи, викторини и семинари ще се провеждат

по традиция всяка година. Сумата по проекта е на стойност 317 000,00 лв. като

100% са безвъзмездно финансиране по ОП “Развитие на човешките ресурси

2007-2013 г.”

 През май 2011 г. приключи проект “Саниране и преустройство на сграден

фонд в социалната сфера с цел предоставяне на услуги за деца лишени от

родителски грижи” финансиран по ОП „Регионално развитие” на стойност

1 408 678 лева. Извършено бе саниране и реконструкция на сградата на Дом за

деца лишени от родителски грижи в град Попово, доставено оборудване и

създадени по-добри условия за живот.

 По ОП „Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г.”  Община Попово реализира

проект “По-добро бъдеще за децата от ДДЛРГ град Попово” на стойност

227 488,01 лв. Проектът стартира през юни 2009  и завърши успешно през август

2010г. Бяха сформирани групи по танци, художествени дейности и проведени

курсове по готварство и фризьорство. Общо четиридесет  и шест деца получиха

документ за придобита квалификация. Други осем деца преминаха курс за

придобиване на свидетелство за управление на МПС. На всеки три месеца се

провеждаха курсове за персонала, с цел усъвършенстването на уменията им за

работа с децата. Всеки понеделник социален работник и психолог придружаваха

децата до домовете им, с цел адаптирането им към семейството. В сградата е

извършен освежаващ ремонт и  е доставено кухненско оборудване.

 Община Попово успешно приключи проект „Грижа в семейна среда за

самотноживеещи  хора и хора с увреждания в Община Попово – дейност

„Домашен помощник” съгласно  сключен договор с Агенция за социално

подпомагане. Проектът се финансира по Оперативна програма „Развитие на

човешките ресурси”. Общата стойност на проекта е 82 970,08 лева, а периодът на

реализация от 01.10.2009 до 30.09.2010 година. Териториален обхват – гр. Попово

- кв. „Невски” и кв. „Сеячи” и селата в Общината – Ковачевец, Водица,

Славяново, Априлово, Глогинка, Посабина, Кардам, Гагово, Медовина, Светлен,

Садина, Зараево, Ломци, Палапмарца, Козица, Захари Стояново, Осиково,

Тръстика. Основната цел на проекта бе да се подобри качеството на живот на

самотно живеещи хора и хора с увреждания в община Попово чрез предоставяне

на грижи в семейна среда и помощ в домакинството. В хода на проекта бяха

проведени 3 обучения на общо 22 кандидати за домашни помощници. С успешно
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преминалите обучението бяха сключени трудови договори за изпълняване

длъжността „Домашен помощник” за срок от 10 месеца, считано от 01.12.2009 г.

С изпълнението на проекта са постигнати заложените индикатори и очаквания

ефект върху целевите групи. Създадени бяха по-добри условия на живот на 67

лица в неравностойно положение, самотноживеещи в напреднала възраст от

Община Попово.

 Проект „Обществена трапезария” стартира през 11.2009 г. и приключи през

05.2010. Първоначалната крайна дата на проекта беше 31.03.2010 г., но в

последствие срокът беше удължен с още един месец и с 1 624 лв. за месец

април.  Общата сума по проекта, заедно със сумата за месец април е 8 282,40

лв., като 7 854 лв. са безвъзмездна помощ от МТСП/Фонд „Социално

подпомагане”, а останалите 428,40 лв. се осигуряват от Община Попово. През

този период беше предоставена храна за обяд на 35 лица в тежко социално

положение, живущи в следните населени места на община Попово: град

Попово: 15 лица; село Светлен: 12 лица; село Славяново: 4 лица; село Гагово: 4

лица.

 Сдружение „Алтернатива 21 век” реализира проект „Социална закрила, чрез

социални услуги в община Попово” в партньорство с Община Попово на

стойност 175 087 лева финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси”.

Проектът стартира ноември 2010г. и ще приключи през февруари 2011г. В

рамките на проекта се извършва предоставяне на услугите социален асистент

и домашен помощник. Назначените социални асистенти и домашни

помощници предоставят социалните услуги, съгласно предварително

подписани договори. Услугите ще бъдат предоставени на 58 лица от целевата

група.

 Предоставяне на услугите социален асистент и домашен помощник се

реализира и в рамките на проекта „Първи стъпки” на Фондация „Младежки

център” също финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси” на

стойност 133 968 лева.

 В рамките на ОП „Човешки ресурси” понастоящем се изпълнява проект

„Подкрепа за достоен живот” на стойност 235 871,18 лева. Проектът стартира

през ноември 2010г. и следва да приключи през юли 2012г. Той прилага нов

подход за предоставяне на услуги в семейна среда чрез въвеждане на принципа

„индивидуален бюджет за личен асистент” с цел разчупване на създадените

стереотипи за услугата „Личен асистент”.
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 По ОП „Развитие на човешките ресурси” ПГТЛП – Попово изпълнява проект

„Конкурентоспособни на пазара на труда” на стойност 43 453 лв. Проектът

стартира на 09.10.2009 г. и приключи на 08.10.2010 г.

Целите заложени по проекта бяха да се улесни прехода от училището към

работното място; увеличаване броя на часовете за практическо обучение в реални

работни условия; засилване на връзките между училището и бизнеса. Петдесет и

пет ученици бяха разпределени в различни предприятия за 35 работни дни, като

на всеки ученик се заплащаше по 10 лв. на работен ден.

 ПГСС – Попово спечели проект по мярка „Професионално обучение,

информационни дейности и научни знания” от „Програма развитие на

селските райони 2007-2013 г.” на стойност 28 202 лв. През месец март 2011

година ще се проведат курсове по „Пчеларство”, „Зеленчукопроизводство” и

„Овощарство” на млади фермери регистрирани, като земеделски производители,

спечелили проекти по мярка 112 или мярка 141 по програмата за РСР.

Продължителността на курсовете ще бъде 180 часа.

 По ОП „Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г.” ОУ „Л. Каравелов”- гр.

Попово реализира проект „Работилница за идеи” на стойност 27 200 лева в

партньорство с Община Попово и НЧ „Св.св. К.и Методий”. Проектът стартира

през месец октомври .2009 година и завърши успешно през юни 2010 година.

Проектните дейности включваха развиване на извънкласни дейности с активното

участие на родителите и съдействие от общността. Бяха създадени и

функционират седем студия: Студио „Чиполино” – театрална дейност – за

ученици от І до VІІІ клас – 25 ученика; Студио „Робинзон” – спортна и

екологична дейност – ученици от І клас – 30 ученика; Студио „Компютърен свят”

– занимания с компютри – ученици от ІІ до ІV клас – 20 ученика; Студио

„Родолюбче” – занимания, свързани с изучаване на традициите, ценностите,

обичайте на родния край – ученици от ІV клас – 30 ученика; Студио „Магията на

словото” – художествено слово – за ученици от V до VІІІ клас – 15 ученика;

Студио „Аз помня и преоткривам” – дейности, свързани с изучаване

историческото минало на поповския край и създаване на духовна нагласа у

учениците да съпреживеят и пресъздадат моменти от изучаваните събития – за

ученици от V до VІІІ клас – 30 ученика; Студио „Приятели на природата” –

дейности с екологична насоченост – за ученици V–VІІІ клас – 20 ученика; Във

всяко студио се организират дейности съобразно интересите, потребностите и

възрастовите особености на учениците – походи, екскурзии, проучвателна
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дейност, състезания, изготвяне на табла, изложби, концертни изяви: и пр.

 По ЦРЧР – Учене през целия живот – Коменски, Гимназия „Христо Ботев”

реализира два проекта: „Обединени в Европа чрез култура и традиции” на

стойност 12000 € и „Пей, танцувай и бъди щастлив: различието от култури

ни обединява” на стойност 20000 €. И двата проекта стартираха на 01.08.2010  и

се очаква да приключат на 31.07.2012 г. Проведени са по две работни срещи: По

първият проект между България и Белгия, както и по вторият между Литва и

България

 За нуждите на „Център за социална рехабилитация и интеграция” (ЦСРИ) е

закупен специализиран автомобил на стойност 28 410 лв. и оборудване за

двигателна рехабилитация на стойност 7 871 лв.

 Осъществен е капиталов трансфер за медицинска техника – ехограф на МБАЛ –

Попово на стойност 10 174 лв.

ПРИОРИТЕТ 4: Засилване на икономическия потенциал на градската зона и

укрепване на взаимовръзките й със селската територия, разнообразяване на

икономическите дейности и развитие на инфраструктурата на селата.

Приоритетът акцентира върху осигуряване на устойчивост на селищната мрежа и

изграждането на качествена селищна среда, гарантираща устойчиво социално-

икономическо и екологично развитие и достоен жизнен стандарт.

В структурата му са заложени 3 специфични цели и общо 7 мерки за тяхното

изпълнение.

Специфична цел 1: Стимулиране развитието на градската зона като опорен център за

селския ареал и укрепване на взаимовръзките между селата и града

 По проект “Интегрирано подобряване и възстановяване на взаимносвързани

елементи и съоръжения на физическата инфраструктура на градската среда

на Попово за постигане на устойчиво развитие, екологично равновесие и

социално включване”, в процес на реализация, се извършва основен ремонт на

следните 5 обекта в град Попово:

 “Рехабилитация на настилки в ж.к. “Русаля”, детски площадки,

озеленяване и паркова мебел град Попово”

 “Рехабилитация на улици: ул. “Асен Златаров” от околовръстен път до

автогара, ул. “Панайот Волов” и ул. “Пирин планина” град Попово”
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 “Архитектурно-ландшафтно обновяване на парк Градска градина град

Попово”

 “Инженерна инфраструктура и архитектурно-пространствено

оформление на пешеходна зона по бул. “България” от ул. “Ал.

Стамболийски” до пл. “Трети март” град Попово, зона “А””

 “Благоустрояване жилищен комплекс кв. „110” и кв. „111” по плана на

град Попово”

Този интегриран по своя характер проект за градско развитие на Община Попово

кореспондира изцяло с политиката за интегрирано градско развитие на ЕС, отразена в

Лайпцигската харта за устойчиви европейски градове, Декларацията от Толедо и новия

Териториален дневен ред 2020, като с рехабилитацията и обновяването на взаимосвързани

елементи от физическата инфраструктура на градската среда допринася за превръщането

на град Попово в притегателен център за развитие с компактна градска структура и

подобрена околна среда. По този начин Община Попово на местно равнище реализира

своя принос за прилагане на националната политика по отношение на интегрираното

градско развитие с оглед укрепване на градското измерение на Политиката за устойчиво

развитие на ЕС, Лайпцигската харта за устойчиви европейски градове и новия

Териториален дневен ред 2020.

Целта е превръщане на град Попово в опорен център на селищната мрежа,

обслужващ околната територия. Превръщането на градската зона в опорен център,

обслужващ градския ареал, ще даде възможност за поддържането на балансирана

полицентрична селищна мрежа в унисон с европейските устройствени постановки.

Проектът стартира през октомври 2009 г. на стойност 9 008 818 лв., като цялата сума е под

формата на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Регионално развитие 2007-2013”,

бюджетна линия BG161РО001/1.4-02/2008. Краен срок на завършване на дейностите по

проекта – август 2012 г.

 През 1994 г. започна строеж на ЖБ. 112, състоящ се от четири входа. От 1995

г до 2005 г. дейностите по обекта бяха спрени, като през 2007 г. тяло №1 е

завършено и предадено в експлоатация. През 2010 г. се изградиха в груб

строеж тяло №2 и тяло №3 на стойност 258 028 лв.

 През 2007г. със собствени общински средства в размер на 149 850 лв. бе

обновена парковата зона в близост до кооперативния пазар в резултат на

реализацията на Проект “Ремонт на крайречен парк до Кооперативен

пазар – град Попово”

 През 2009 г. успешно приключи проект “Ремонт на крайречен парк в кв.
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104, УПИ VIII, от пл. “Ал. Стамболийски” до пл. “3 март” град Попово”

на стойност 199 834 лв. финансиран по Програма Красива България, като

52% са средства от общинския бюджет. В резултат на проектните дейности в

1/2 от парка е възстановена алейната мрежа на парка, доставена е и

монтирана нова паркова мебел – пейки и кошчета за отпадъци, оформени са

тревните площи.

Специфична цел 2: Насърчаване диверсификацията на икономическите дейности.

Мерките, включени в Специфична цел 2 поставят акцент върху подобряване на

пазарната и технологична инфраструктура за производство, преработка и маркетинг на

земеделска продукция и горски продукти, както и насърчаване на частни инициативи,

осигуряващи допълнителни земеделски приходи, за укрепване на икономиката и

общностите в селата.

Специфична цел 3: Подобряване на достъпността и атрактивността на селския район

чрез развитие на инфраструктурата.

Изпълнението на специфичната цел е свързано с възстановяване и развитие на

селата, опазване и възобновяване на селското наследство за подобряване на селската среда и

качеството на живот на местното население, развитие и подобряване на съществуващата

междуселищна инфраструктура, както и  ускоряване на разпространението на

телекомуникационните мрежи и услуги в селата.

 По Програма САПАРД на ЕК през 2008г. н проект “Залесяване на

изоставени земеделски земи” на стойност 185 388 лева, в резултат на който

бяха залесени 286 дка изоставени земеделски земи.

 През 2008г. приключи проектът “Рехабилитация на улични настилки село

Помощица” финансиран по Програма Сапард на стойност 120 000 лева,

в резултат на който бе рехабилитирана улица с дължина 700м в село

Помощица.

 “Вътрешно селищна улична мрежа село Козица” на стойност 499 200

лева, приключил през 2007г., в резултат на който бе възстановена улична

пътна настилка в село Козица с обща дължина 4 555 м. Проектът е

финансиран от “Публични инвестиционни проекти” ЕАД.

 „Благоустройствени мероприятия свързани с осъществяване на нова

организация на движението в ЦГЧ” - През 2009 г. започна ремонтирането
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на участъци от уличната мрежа – тротоарни настилки, улични бордюри,

осветление, водопровод и канализация. През 2010  дейностите приключиха,

като за годината са извършени разходи в размер на 43 940 лв. Общата сума

на всички дейности по обекта за двете години е в размер на 137 436 лв.

 Проект „Алтернативно водоснабдяване на група села от шахтов

кладенец „Манастирца” стартира през декември 2010г. и следва да

приключи през юни 2012г. Финансира се в рамките на Програмата за

развитие на селските райони и е на стойност 3 218 794 лева. Ще се изгради

водопровод, започващ от шахтов кладенец „Манастирца”, с дължина 26 583

м. и подобрено водоснабдяването в селата Манастирца, Горица, Долец,

Бракница, Баба Тонка, Иванча и Берковски.

 Проект „Интегрирано водоснабдяване на група села от дълбок сондаж

на помпена станция „Посабина” също стартира през декември 2010г. и

следва да приключи през юни 2012г. Финансира се в рамките на Програмата

за развитие на селските райони и е на стойност 2 306 624 лева. Ще се

изгради водопровод, започващ от дълбок сондаж на помпена станция

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

Ковачевец, Водица и Осиково.

 Извършен ремонт на покривната конструкция на църква в с. Водица.

Предстои строително-монтажни работи по ел. инсталациите, подмяна на

дограма и всички довършителни работи. Общата стойност на ремонта

възлиза на 196 838 лева. Обектът ще се изпълнява и  финансира поетапно,

като за 2010г. в бюджета бяха заложени и усвоени 50 000 лв.

 В рамките на проект „Придобиване на умения и постигане на обществена

активност за потенциална местна инициативна група на територията на

община Попово” финансиран по Програмата за развитие на селските райони

на стойност 181 830 лева е сформирана местна инициативна група на

територията на община Попово и изготвена стратегия за местно развитие.

ПРИОРИТЕТ 5: Укрепване на местния институционален капацитет за подобряване

процеса на управление и ефективно усвояване на фондовете на ЕС

Специфична цел 1: Развитие на местния административен капацитет за стратегическо

планиране, програмиране и управление на проекти.

Развитието на капацитета на общинската администрация следва да се обвързва с

повишаването на конкурентоспособността на общината в национален и европейски
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контекст, както и с ускореното придобиване на знания и умения за прилагане принципите

на стратегическото планиране и програмиране, за управление на проекти и осъществяване

на ефективен мониторинг и оценка на реализацията им.

Приоритетът е свързан със засилването на институционалния капацитет за

осъществяване на процесите на стратегическо планиране и програмиране на регионалното

развитие, както и с разработването и управлението на проекти за целите на интегрираното

местно развитие. Разработване на координирана политика основана на взаимодействието

между публичните власти, нестопанските организации и бизнеса, включително и към

създаването на местни и регионални партньорски мрежи.

В структурата му са заложени 2 специфични цели и 5 мерки за тяхното изпълнение.

Специфична цел 2: Изграждане на местни партньорства с мрежи за развитие

За изпълнението на целта са предвидени следните мерки:

- Създаване на публично-частни партньорства

- Побратимяване с градове от ЕС, установяване на активни връзки с водещи

компании в сферата на преработвателната промишленост и услугите

 По Програма Европа за гражданите (2007-2013), Община Попово реализира

проект „Мрежа за култура, спорт и туризъм”. Проектът стартира през 02.2010

г. и ще завърши през 08.2011 г. Общата сума по договора e в размер на 150 204

лв. под формата на безвъзмездна финансова помощ по програмата. Целта на

проекта е установяване на нови и развитие на съществуващи контакти и

сътрудничество в областта на културата, спорта и туризма, промотиране на

европейските ценности, увеличаване на разбирането относно въздействието на

европейската политика в обществото, промотиране на културни събития и

инициативи в целевите общини: Попово и Две Могили (България), община

Неготино (Македония), община Берово (Македония), община Трзебница

(Полша), община Къмпулунг (Румъния),

Организирани и проведени са следните мероприятия в целевите общини:

Празник на Деня на Европа в Неготино; Фестивал на побратимените и

приятелски градове на Попово; Етно фестивал в Берово; Дискусионен форум на

тема „Нашата култура, нашето историческо и културно наследство и традиции и

тяхната роля в икономическото и туристическо развитие на регионите” –

Трзебница и др.



66

Оценката на изпълнението на приоритетите на ОСР показва следните резултати:

ПРИОРИТЕТ 1: - Този приоритет звучи актуално, но показва най-слабо

изпълнение по отношение на брой изпълнени проекти и вложени ресурси. Данните от

оценката на индикаторите по специфичните цели показват слаб напредък и изпълнение.

ПРИОРИТЕТ 2: - Бележи значителен напредък по отношение на

инфраструктурата и опазването на околната среда. Този приоритет е на първо място по

инвестиции (около 57%). Данните от оценката на индикаторите по специфичните цели

показват много добро изпълнение.

ПРИОРИТЕТ 3: - Бележи напредък най-вече по отношение ремонта на

обществени сгради - предимно училища, детски градини, културни институти и социални

заведения. По брой изпълнени проекти и вложени ресурси (23%) той заема второ място.

ПРИОРИТЕТ 4: - Бележи напредък по извършването на голям обем

благоустройствени дейности в градския център – град Попово, но е необходимо

доизграждане и модернизация на инфраструктурата в малките населени места,

подобряване на връзките център-периферия, град-село, укрепване на така дефинираните в

ОПР „вторични опорни центрове” в селския район – “Водица-Ковачевец”, “Славяново-

Медовина”, “Зараево-Садина”, “Ломци”. Препоръчва се в периода до 2013 г. за градската

зона – град Попово – да се изготви стратегия/план за интегрирано градско възстановяване

и развитие. През следващия програмен период 2014-2020 г. политиката за регионално

развитие ще подкрепя интргирания подход за развитие и модернизация на

инфраструктурата на градската зона, образователната инфраструктура, опазване на

паметниците на културата и културното наследство в градовете.

ПРИОРИТЕТ 5: - Бележи известен напредък по отношение на укрепването на

институционалния капацитет на общинско равнище.

Прилагането на принципа на публично-частните партньорства трябва да се

разглежда като въпрос от непрекъснато нарастваща степен на значимост. В настоящия

момент, участието на частния сектор  в изпълнението на ОПР и проектите свързани с него

е ограничено. Липсват съвместни проекти между местната власт и частния капитал в

сферата на публичния сектор. Въпреки това тази възможност за система за финансиране

на регионалното развитие трябва да бъде проучена и използвана в по-задълбочена степен

при изготвянето на ОПР за следващия програмен период 2014-2020 г.

Заключения:

 В периода 2007г.-2013 г. са реализирани значителен брой дейности за

подобряване условията за живот, естетизацията на селищната среда и
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повишаване на сигурността;

 Извършено е цялостно обновяване, внедряване на мерки за енергийна

ефективност, модернизация на материално-техническата база на образователните

институции и социалните заведения, като през 2011 г. са въведени мерки за

енергийната ефективност на МБАЛ – Попово.

 Подобрява се пътната инфраструктура в община Попово. Извършени са

значителен по обем ремонтни дейности – рехабилитация на улици в града и на

общински пътища между населените места.

 От Ръководството на Община Попово е създадена много добра организация

за реализирането на одобрени проекти, финансирани от Европейските

фондове, чрез оперативните програми и Програмата за развитие на селските

райони.

 Значителни са усилията по намаляване безработицата и стабилизиране и

нарастване на заетостта в общината, чрез включване в различните национални

програми.

 Подобрява се качеството на административните услуги. Проучва се мнението на

потребителите на услуги, създадени са автоматизирани онлайн услуги за бизнеса

и гражданите.

Препоръки:

 Да продължи активната работа за участие с проекти по мерките на оперативните

програми – „Регионално развитие”, „Околна среда”, „Развитие на човешките

ресурси”, „Административен капацитет” и по Програмата за развитие на селските

райони.

 Да продължи последователната дългосрочно ориентирана, адекватна и

отговаряща на обективните социално – икономически и обществени условия

политика на ръководството на Община Попово за постигане в максимално голяма

степен към 2013г. на визията на Общинския план за развитие : „Попово ще бъде

община с модернизирана и диверсифицирана икономическа структура, добре

изградена и функционираща инфраструктура, качествена жизнена среда, висока

степен на заетост и социална сигурност. Въз основа на устойчиво интегрирано

развитие на икономиката при опазване на околната среда, съхраняване и

валоризиране на природното и културното наследство ще се постигне

икономически растеж и ще се повиши стандарта на живот на населението.”

 Да продължи приоритетното кандидатстване по оперативните програми и по
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Програмата за развитие на селските райони, което ще допринесе за реализиране

на заложените цели в Общинския план за развитие на Попово.

V. ОЦЕНКА НА ОБЩОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ.

Оценката на общото въздействие от изпълнението на Общинския план за развитие

в община Попово за периода 2007-2013 г. е насочена към широк кръг заинтересовани

страни и цели да се оцени какво е въздействието на политиките, които провежда общината

за подобряване качеството на живот на гражданите. Оценката гарантира проучване на

възможните последици от предприемането на едно или друго управленско действие, което

води до правилен избор.

Анализът на социално-икономическото развитие, направените анкети и разговори с

гражданите и представители на неправителствените организации и сдружения в община

Попово потвърждават изводите за добри резултати, за продължаващите усилия на

общината и общинския съвет, за по-добро разбиране на ползите от провежданите

дейности, разходите и рисковете при решаването на проблемите. Единствената цел е

превръщането на община Попово в по-добро място за живот.

Потвърждение на казаното до тук са заложените приоритети в ОПР свързани с: по-

доброто качество на живот и реализация в общината, чрез развитие на базисната

инфраструктура; по-висока заетост и по-висок жизнен стандарт на населението чрез

съдействие за екологична и конкурентно способна икономика, по-широко използване на

ВЕИ; подобряване качеството на човешкия капитал и възможностите за социална,

образователна и техническа инфраструктура.

Изпълнението на конкретните цели, мерки и изпълнението на индикаторите към

края на месец декември 2013 г. в голямата си част оказват положително въздействие върху

подобряването на живота на гражданите.

Общата тенденция в област Търговище за застаряване и намаляване на

населението, характерна и за община Попово, изисква в следващия програмен период

анализиране и на други приоритети и мерки за икономическа активност на гражданите в

напреднала възраст.

Настоящата оценка показва повишена резултатност и ползи за:

· Потребителите – с увеличен достъп до информацията (обществено обсъждане при

приемането на ОПР, провеждане на обсъждания на общинския бюджет, стратегии,

програми, провеждане на дискусии), подобряване на социалните услуги, грижа за

инфраструктурата, образованието, здравните услуги и други;
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· Полза за общината – правилно насочени разходи, което води до тяхното намаление и

повишаване нивото на съобразяването;

 Полза за бизнеса – по-голяма нормативна прозрачност, запознаване с решенията на

органа на местно самоуправление - Общинския съвет, сигурност и предсказуемост,

дискусии, срещи с местни и външни инвеститори и други;

 Ползи за обществото – по-голям достъп до услуги или възможност за по-

икономично изразходване на ресурсите, по-приемлив и предсказуем икономически

растеж, както и повишаване стандарта на живот на гражданите в община Попово.

Добра практика в общината е въвеждането на отчитане на резултатите от изпълнението на

дейностите от ОПР за 2007-2013 г. Приемането на годишните доклади и отчети за

изпълнението на ОПР е възможност за оценка на изпълнените дейности и тяхното

въздействие върху общността. Извършеният количествен и качествен анализ показва, че

са използвани средства основно по няколко Оперативни програми: Оперативна програма

„Регионално развитие” (ОПРР), Оперативна програма „Административен капацитет”

(ОПАК), Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОПРЧР), Оперативна

програма „Околна среда” (ОПОС) и други. Измерването на ползите е по-трудно доказуемо

от измерването на разходите предвид факта, че социалните и екологични ползи не се

изчисляват, а се анализират. Направена е оценка на степента на постигане целите и

устойчивостта на резултатите, както и оценка на ефективността и ефикасността на

използваните ресурси.

Оценката за общото въздействие по изпълнение на ОПР на община Попово показва

какви са ползите и разходите за общността и са добра основа за планиране на дейностите

през следващия програмен период.

VІ. ОЦЕНКА НА ЕФЕКТИВНОСТТА И ЕФИКАСНОСТТА НА

ИЗПОЛЗВАНИТЕ РЕСУРСИ.

1. ОЦЕНКА НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ ФИНАНСОВИ РЕСУРСИ И ОБОБЩЕНА

ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПР.

Ресурсното осигуряване на средствата при реализацията на мерките в рамките на

ОПР на Община Попово се осъществява чрез разработената Индикативна финансова

таблица. Тя е числен финансов израз на предвидените за реализация мерки по съответните

приоритети. Основните източници за финансиране, заложени в нея са:

 Общински бюджет;

 Републикански бюджет;
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 Частен бизнес;

 Финансиране от ЕС и други външни източници.

Планът за развитие на Община Попово предвижда осъществяването на проекти и

програми на обща стойност 31 954 438 лева. През първата година е заложена сравнително

по-малка сума – 1 781 626 лв. Размерът на усвояваните средства през годините постепенно

се увеличава за да достигне 8 993 009 лв. през 2013 г. До 2010 г. включително е

предвидено усвояването на 11 287 523 лв.

Предвидените средства за реализация на общинския план са най-големи по стойност

за втори приоритет “Развитие и модернизация на инфраструктурата като фактор за

засилване на местната конкурентоспособност и привличане на инвестиции” – 16 791 500

лв. Следват финансовите ресурси предвидени за четвърти приоритет “Засилване на

икономическия потенциал на градската зона и укрепване на взаимовръзките й със селската

територия, разнообразяване на икономическите дейности и развитие на инфраструктурата

на селата” – 5 945 081 лв., с еднаква тежест в разпределението на средствата са първи и

трети приоритет, съответно “Развитие на конкурентоспособна местна икономика,

модернизация на производствената база, подобряване на достъпа до информация и знания”

– 4 117 683 лв. и “Повишаване атрактивността на общината и жизнения стандарт на

местното население, подобряване качеството на човешките ресурси и засилване на

социалната интеграция” – 4 300 601хил.лв. Следва приоритет 5 “Укрепване на местния

институционален капацитет за подобряване процеса на управление и ефективно усвояване

на фондовете на ЕС” – 799 573 лв.
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Фигура 8

От направения преглед на изпълнението на приоритети на ОПР е видно, че за

периода 2007-юни 2011 г. са договорени общо 83 782 127 лв., като са усвоени около 60%

от тях, останалите са договори в процес на изпълнение основно по оперативните

програми. Това означава, че Община Попово е изпълнила като цяло предвидените за

усвояванe инвестиции в ОПР до 2010 г. включително – 11,287,523 лв. и е постигнала

ръст предвидено в ОПР/изпълнено към края на 2010 г. над 4,5 пъти. Същевременно

Община Попово е договорила инвестиции надхвърлящи предвиденото в ОПР за

седемгодишния период над 2,5 пъти.

Най-много средства са договорени по приоритет 2 – 47 663 350 лв., следва

приоритет 3 – 19 422 491 лв. приоритет 4 – 16 195 802 лв., приоритет 1 – 350 280 лв. и

приоритет 5 – 150 204 лв. Следователно изграждането и подобряването на базовата

инфраструктура продължава да бъде ключовият приоритет за Попово.

Разпределение на финанцовите ресурси по приоритети

13%

52%

13%

19%
3%

ПРИО РИТЕТ 1: Развитие на конкурентоспособна местна икономика, модернизация
на производствената база, подобряване на достъпа до информация и знания

ПРИО РИТЕТ 2 Развитие и модернизация на инфраструктурата като фактор за
засилване на местната конкурентоспособност и привличане на инвестиции

ПРИО РИТЕТ 3  Повишаване атрактивността на общината и жизнения стандарт на
местното население, подобряване качеството на човешките ресурси и засилване на
социалната интеграция
ПРИО РИТЕТ 4  Засилване на икономическия потенциал на градската зона и
укрепване на взаимовръзките й със селската територия, разнообразяване на
икономическите дейности и развитие на инфраструктурата на селата
ПРИО РИТЕТ 5 Укрепване на местния административен капацитет за подобряване
процеса на управление и ефективно усвояване на фондовете на ЕС
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Фигура 9

Около 57% от договорените средства до средата на 2011 г. са насочени към

изграждане на пътната инфраструктура и инфраструктурата за опазване на

околната среда. За периода до 2013г. е необходимо да продължи модернизацията им,

като се засилят изискванията за устойчиво развитие и достигане до европейски стандарти

на предоставяните услуги, както на територията на общинския център, така и в селата в

общината.

Изводите, които могат да се направят от наличната информация, показват, че все

още в общината не се търсят възможности за въвеждане на възобновяеми енергийни

източници. Предизвикателство както пред общинската администрация, така и пред

частния бизнес е използването на възобновяемите енергийни източници.

В сферата на образованието, културата и здравеопазването са реализирани редица

дейности, предвидени в ОПР, но те все още не са достатъчни за постигане на желаното

ниво в тези направления. Инвестициите в социалната инфраструктура и социалните

Договорени средства до юни 2011г. по приоритетни оси

0.42%

56.89%
23.18%

19.33%

0.18%

ПРИОРИТЕТ 1: Развитие на конкурентоспособна местна икономика, модернизация на
производствената база, подобряване на достъпа до информация и знания

ПРИОРИТЕТ 2 Развитие и модернизация на инфраструктурата като фактор за засилване на
местната конкурентоспособност и привличане на инвестиции

ПРИОРИТЕТ 3  Повишаване атрактивността на общината и жизнения стандарт на местното
население, подобряване качеството на човешките ресурси и засилване на социалната
интеграция
ПРИОРИТЕТ 4  Засилване на икономическия потенциал на градската зона и укрепване на
взаимовръзките й със селската територия, разнообразяване на икономическите дейности
и развитие на инфраструктурата на селата
ПРИОРИТЕТ 5 Укрепване на местния институционален капацитет за подобряване процеса
на управление и ефективно усвояване на фондовете на ЕС
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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.

Недостатъчно като обем са инвестициите по Приоритет 1 на ОПР насочен към

развитието на бизнеса и бизнес услугите. 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;

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;
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Важна задача през оставащия период от действието на ОПР е развитието на

градската зона като опорен център за околната територия, укрепването на връзките град-

село, диверсифицирането на икономиката и развитие на нови алтернативни икономически

дейности, които да се базират на използването на местния потенциал.

Прегледът на изпълнението показва, че общината е търсила различни

възможности за финансовото обезпечаване на изпълнението на ОПР. Използвани са

средства от общинския и републиканския бюджет, предприсъединителните програми

САПАРД и ФАР, „Красива България”, Социално-инвестиционния фонд”, ПУДООС, от

Структурните и Кохезионния фондове чрез Оперативни програми „Регионално развитие”,

„Околна среда”, „Човешки ресурси”, „Административен капацитет” и от Европейския

земеделски фонд чрез Програмата за развитие на селските райони. Твърде нисък делът на

приходите в общинския бюджет от управлението и стопанисването на общинската

собственост.

Постигнатите резултати се основават на инициативността на местната власт и

на последователно провежданата целенасочена политика за развитието на общината.

В оставащия период до 2013г. е необходимо да се поддържа активността в привличането

на средства чрез проекти от оперативните програми, тъй като те дават възможност за

финансиране на широк кръг от дейности, които не могат да бъдат реализирани с

общинския бюджет. За по-голяма ефективност и ефикасност при усвояване на средствата

от фондовете на ЕС ще спомогне разработването на План за действие за реализацията на

ОПР до 2013г., в който тясно да бъдат обвързани заложените приоритети с конкретни

проекти, ориентирани към съответните оперативни програми и Програмата за развитие на

селските райони.

Справка в Информационната система за наблюдение на Структурните и

Кохезионния фондове на ЕС показва изключително високата активност на Община

Попово. Към 31.07.2014г. договорените средства от Община Попово и бенефициенти на

територията на общината по оперативните програми са 61 521 386 лева, от които реално

платени 32 530 948 лева или 53%. През програмния период слючините договори са 25. За

сравнение договорените средства на територията на областния център – община

Търговище са в размер на 29 768 604 лева, а на други по-големи общини съответно в

Североизточен и Северен централен райони: Община Шумен – 107 788 302 лева,

изплатени – 32 933 195 лева и сключени 22 договора, община Добрич-град – 21 826 007

лева, община Русе – 67 379 847 лева,а изплатени – 32 710 117 лева при 27 сключени

договора, община Разград – 66 846 505 лева и изплатени – 23 116 697 ,община Силистра –

89 352 667 лева, а изплатените средства са – 24 531 058 лева и брой договори 24.
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Таблица 10

Име /

Съкращение

Брой

проекти
Обща сума Реално изплатени суми

Община Попово 25 61 521 386 лв. 32 530 948 лв.

Списък проекти, в които Община Попово участва като бенефициент

Наименование

на проекта
Начало

Обща

стойност
БФП

Финансиране

от

бенефициент

Плащания
Продълж.

(месеци)
Статус

Ремонт,

обновяване и

енергийна

ефективност на

част от

материалната

база на

образователната

инфраструктура

в община Попово

в подкрепа на

устойчивото

градско развитие

и социално

включване

16.07.2008 4 580 985 4 580 985 0 4 580 985 24,00 Приключен

Интегрирано

подобряване на

културната

инфраструктура

в община Попово

за осигуряване на

равен достъп и

социално

включване

16.07.2008 4 712 146 4 712 146 0 3 511 945 24,00 Приключен

Интегрирано

подобряване на

общинската

пътна мрежа за

по-добра

достъпност и

04.06.2008 378 014 378 014 0 3 834 704 21,00 Приключен
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мобилност на

територията на

община Попово

Подобряване на

ВиК мрежата на

град Попово

29.12.2008 7 966 036 7 117 652 1 159 392 7 117 652 47,00 Приключен

Подобряване

водопроводната

и

канализационна

мрежа на град

Попово

29.12.2008 0 0 0 0 34,00 Прекратен

Саниране и

преустройство на

сграден фонд в

социалната сфера

с цел

предоставяне на

услуги за деца

лишени от

родителски

грижи

22.05.2009 889 213 889 213 0 751 081 24,00 Приключен

"По-добро

бъдеще за децата

от ДДЛРГ,

гр.Попово"

18.06.2009 227 488 227 488 0 198 211 14,00
В процес на

изпълнение

Община Попово -

модерна

администрация в

услуга на

гражданите и

бизнеса

12.06.2009 331 904 331 904 0 331 904 30,00 Приключен

“Грижа в

семейна среда за

самотно

живеещи хора и

хора с

увреждания в

община Попово –

дейност

29.06.2009 78 721 70 920 8 220 70 915 12,00 Приключен
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“Домашен

помощник””

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

21.10.2009 6 602 115 6 602 115 0 6 602 115 27,10 Приключен

„По следите на

миналото за

достойно

бъдеще”

24.09.2009 283 308 283 308 0 283 159 12,00 Приключен

Реализация на

мерки за

предотвратяване

на наводнения от

р.Поповска в

рамките на

регулацията на

гр.Попово от

км.4+115 до

км.6+567

03.06.2011 788 532 784 359 4 174 748 874 18,00 Приключен

Обособяване на

късноантичната

крепост

„Ковачевско

кале” като

атрактивен

туристически

14.06.2011 4 015 355 3 710 637 306 791 3 154 041 29,37 Приключен
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комплекс

"Нови

възможности и

насърчаване на

лица от рискови

групи чрез

създаване на

социално

предприятие в

община Попово"

14.12.2011 219 093 219 093 0 219 080 14,00 Приключен

Осигуряване на

ефективна

социална

инфраструктура

в община Попово

чрез изграждане

на ЦНСТ

16.02.2012 800 533 800 533 0 403 477 26,80
В процес на

изпълнение

„Грижа в

семейна среда за

независим живот

на хора с

увреждания и

възрастни

самотни лица”

07.12.2012 128 967 128 967 0 103 173 16,00
В процес на

изпълнение

ПОВИШАВАНЕ

НА

КВАЛИФИКАЦ

ИЯТА НА

СЛУЖИТЕЛИТЕ

В ОБЩИНА

ПОПОВО

05.04.2013 88 661 88 661 0 88 661 12,00 Приключен

"Разработване на

интегриран план

за градско

възстановяване и

развитие

/ИПГВР/ на гр.

Попово"

12.06.2013 200 000 200 000 0 123 500 20,00 Регистриран

Преодоляване на

социалното
20.06.2013 147 531 147 531 0 29 506 16,00

В процес на

изпълнение
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изключване на

лица с умствена

изостаналост

чрез създаване на

Център за

настаняване от

семеен тип в

община Попово

„ЦНСТ гр.

Попово – За

нашите деца”

16.06.2014 233 803 233 803 0 0 16,77 Регистриран

Списък проекти, в които Община Попово участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус

Заедно можем повече 17.06.2008 12,00 Приключен

Работилница за идеи 19.06.2008 12,00 Приключен

Техническа помощ на инвестиционен проект за интегрирано

управление и обезвреждане на отпадъци на община Търговище

и община Попово

29.12.2008 34,00 Приключен

„Социална закрила, чрез социални услуги в община Попово” 03.11.2010 14,00 Приключен

Заключения

Много високa активност на Община Попово в договарянето на средства по

оперативните програми – ОПРР, ОПРЧР, ОПОС, ОПАК и по Програмата за развитие на

селските райони.

Все още състоянието на пътната и уличната мрежа в общината в известна степен е

ограничител за мобилността и достъпа до различните видове услуги. За да се премахнат

ограниченията, трябва да се осигурят инвестиции за изпълнение на следните дейности и

проекти:

 Продължаване на дейностите за рехабилитация на пътната мрежа, уличната

мрежа и обновяване на градската среда;

 Повишаване на енергийната ефективност чрез внедряване на ВЕИ.

 Стимулиране на социалната интеграция и изграждане на достъпна среда за

хората с увреждания;

 Цялостна подмяна на амортизираната водопроводна мрежа;

 Доизграждане на канализационната мрежа.

 Благоустрояване на малките населени места и укрепване на връзките град-село.
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 Създаване на специализирано звено за обслужване на бизнеса и инвеститори;

 Необходимост от създаване информационна база данни за свободни терени с

възможности за инвестиране;

 Насърчаване публично-частното партньорство във всичките му форми;

 Привличане на инвеститори в преработвателната промишленост;

 Въвеждане на система за обратна връзка – за измерване и анализ на степента на

удовлетвореност на гражданите относно предоставянето на услуги, чрез

анкетни карти;

Справка в Единната информационна система за управление и наблюдение на

структурните фондове в България (ИСУН) показва, че за периода 2007-2013 г. са

реализирани и приключени 25 проекта в община Попово и 6 проекта са в процес на

изпълнение.

VIІ. ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ.

Голяма част от стратегическите цели, мерки и проекти в ОПР на община Попово са

изпълнени или в процес на изпълнение. Резултатите от изпълнените дейности оказват

положително влияние върху социално-икономическото развитие на общината.

При определяне на приоритетите за развитие на община Попово успешно е

постигната връзка с набелязаните стратегически цели, като всеки един от тях допринася за

постигането им и оказва определено положително социално-икономическо въздействие

върху целевата територия и нейното население. Правилно идентифицираните основни

проблеми, потенциал и предимства в развитието на община Попово са позволили

определяне на конкретни приоритети за балансирано и устойчиво развитие. Определените

индикатори за наблюдение на ОПР в голяма част са изпълнени. Предвидените финансови

средства за реализация на ОПР са съобразени със социално-икономическото и

инфраструктурно развитие на общината. Препоръките за развитие на община Попово са

следните:

 Осигуряване на приемственост в политиката за развитие на общината по основни

приоритети и цели и съгласуване и интегриране с всички действащи програмни и

стратегически документи на Община Попово.

 Да активизира участието на граждани, неправителствени организации,

партньорски организации, местния бизнес и други заинтересовани страни при

формирането на местни политики;



81

 Да включи всички заинтересовани в провеждането на местните политики, в

мобилизиране и ефективно използване на собствените ресурси, както и за

привличане на външни национални и международни ресурси в подкрепа

осъществяването на набелязаните цели, мерки и дейности;

 Включване на допълнителни дейности при прилагане на принципа за информация

и публичност при провеждане на местни политики;

 Привличане на местни и чуждестранни инвестиции за изпълнението на местните

политики.

Настоящата последваща оценка на Общинския план за развитие за периода 2007-

2013 г. е изготвена със съдействието на ръководството на Община Попово и експерти от

общинската администрация. Използвани са данни от Териториално статистическо бюро

Търговище, работни документи и бележки на общинската администрация и други

институции, както и данни от публичния портал на Информационна система за

управление и наблюдение на Структурните и Кохезионния фондове в България (ИСУН).




