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Общинският план за развитие на Община Попово е средносрочен 

планов документ изготвен за периода 2015–2020 г. Той е разработен в 

съответствие с изискванията на Закона за регионално развитие и 

методическите указания на Министерството на регионалното развитие. 

Приет е с Решение № 28/27.01.2016 г. на Общински съвет – Попово. 

Оценките в доклада са на основание Закона за регионално развитие, в 

сила от 31.08.2008 г. (обн. ДВ. бр.50 от 30 май 2008 г., изм. ДВ. бр. 9 от 3 

Февруари 2015 г.) и Правилника за неговото прилагане (приет с ПМС № 

216 от 02.09.2008 г., изм. ДВ. бр.102 от 12 Декември 2014 г.). Годишният 

доклад за наблюдението на изпълнението на общинския план за развитие 

е изготвен съгласно заложените принципи, приоритети и мерки в Плана за 

развитие на община Попово. 

 

 

I. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОПР И В ЧАСТНОСТ 

ПРОМЕНИТЕ В СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИТЕ УСЛОВИЯ В 

ОБЩИНАТА 

 

1. Местоположение, роля в регионален аспект и човешки капитал. 

 

Община Попово е една от петте административно‐териториални 

единици, влизащи в състава на област Търговище – част от 

Североизточния район за планиране. Тя е съставена от 1 град, който е 

административен център – Попово – и 34 села. Националната концепция за 

пространствено развитие за периода 2013‐2025 г. поставя гр. Попово в 

4‐то функционално ниво, т.е. в категорията на „градовете с 

микрорегионално значение за територията на групи общини“. 

Моделът, използван в концепцията за изходното състояние на 

пространственото развитие, показва, че гр. Попово има ролята на 

балансьор на областния център – гр. Търговище. В същото време избрания 

модел (Умерен полицентризъм) на развитие в концепцията затвърждава 

тази роля на общинския център. 

Град Попово изпълнява функции на надобщински обслужващ център в 

сферата на болничното обслужване (МБАЛ „Попово“ ЕООД, с район на 

обслужване общини Попово и Опака), на професионално образование (2 

ПГ, в които се обучават ученици и от други общини), на структури на 

правоохранителната система (Районно полицейско управление, Районна 

служба „Пожарна безопасност и защита на населението“, обслужващи 

общини Попово и Опака). Към обслужващите институции с публичен 

характер с надобщински функции със седалище в гр. Попово са и 

районният съд и районната прокуратура. 



Доклад за изпълнението на ОПР на община Попово – 2015г.  стр. - 4 - 

 

 

Територията на общината е 832,9 км2, което представлява 32,6% от 

общата площ на област Търговище. Тази площ е малко по‐малко 

(приблизително 8 км2) от същата на община Търговище и практически 

двете общини са териториално съизмерими. Едновременно с това, 

отдалечеността от най‐големия град в североизточния район – Варна – 

спомага за задържането влиянието на общината в регионалната икономика 

и върху съседните населени места.  

Общината е разположена периферно в рамките на областта и 

най‐вече в обхвата на Североизточния район. Това има както своите 

положителни, така и своите отрицателни черти. Предимство на това 

местоположение е, че влиянието на големите урбанистични центрове, като 

Варна и Добрич, е по‐слабо, което създава възможности за развитие на 

местната икономика и запазване на трудовия ресурс. Географското 

положение е отредило преминаването на значителни транспортни връзки – 

настоящи и бъдещи – през общината, като автомагистрали, първокласни 

пътища, жп трасета. По‐голяма част от населените места в общината имат 

удобни връзки към тях, създаващи добре развити 

транспортно‐комуникационна система и увеличаване на влиянието върху 

съседните общини чрез нея. 

 

фиг. 1: Регионални връзки на град Попово 
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Връзката на общината Попово със съседната община – Търговище – е 
много силна и се изразява в нивото на обслужване, трудовите и 

културно‐развлекателните пътувания, транспортната комуникация. 

Синергичното влияние на тези два центъра на развитие в област 
Търговище се простира извън границите на областта и засяга голяма част 

от населените места в района. 

 

2. Население на община Попово   

 

Населението на община Попово по постоянен адрес, по данни на ГД 

„ГРАО”1, към края на 2015 г. наброява 32 278 души, което е 21.32% от 

населението на област Търговище. Общината включва 35 населени места – 

1 град и 34 села. Общинският център - град Попово, към края на 2015 г. 

наброява 18 382 жители, което представлява 56.95% от населението на 

общината.  

фиг. 2: Графика на населението по години 

 

 

фиг.3: Равнище на населението 

 2011 2012 2013 2014 2015 

ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ 153 588 152 941 152 452 151 835 151 407 

ОБЩИНА ПОПОВО 33 597 33 220 32 941 32 677 32 278 

 21.87 % 21.72 % 21.61% 21.52 21.32 

                                    
1 По данни на ТСБ-Търговище населението на община Попово към 31.12.2014 г. е 27 225 

души, а на гр. Попово – 14 945 души.  

2010 2011 2012 2013 2014 2015

община Попово 33987 33597 33220 32941 32677 32278
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 Развитието на населението в демографски аспект е повлияно от 

икономическата и социална ситуация. Демографската структура на 

населението е подчинена на установилите се през последните години общи 

тенденции за страната - намаляване на броя на населението, застаряване 

на населението, ниска раждаемост, отрицателен естествен прираст и 

засилени миграционни процеси. Положителна тенденция до 2014 г. се 

наблюдава по отношение на броя сключени бракове (2012 г. – 90, 2013 г. 

– 98, 2014 г. – 120, 2015 - 114).  

 

фиг. 4: Структура на населението 

 

 

 Движение на населението 
В последните година се наблюдава непрекъснато понижаване дела на 

население на община Попово от това на област Търговище. И при двете 

административни нива е налице отрицателен естествен и механичен 

прираст. През 2015 г. продължава тенденцията към миграция на 

гражданите в активна възраст и концентрирането на населението в 

големите градовете за сметка на по-малките и селата. По данни на ГД 

„ГРАО” механичният прираст за общината е отрицателен минус (-24)., като 

стойността на показателя е по-благоприятна от тази през предходните 

години. 

 

 Раждаемост, смъртност и естествен прираст 
Естественият прираст представлява разлика между раждаемостта и 

смъртността за една година на 1000 души от средногодишното население. 

Съответно благоприятно демографско развитие е налице когато този 

индикатор има положителни стойности.  

 

гр. Попово 
57% 

Села 
43% 

Структура на населението в община Попово по 
местоживеене за 2015 г. 



Доклад за изпълнението на ОПР на община Попово – 2015г.  стр. - 7 - 

 

 

За община Попово за 2015 г. по данни на ГД „ГРАО”, показателят 

запазва отрицателната си стойност. Броят на живородените през 

изминалата година е 245 д., а на смъртните случаи 578 д., което води до 

отрицателен естествен прираст (-334). Поддържането на тези стойности е 

резултат от застаряването на населението и промените в репродуктивните 

му нагласи, като последните до голяма степен се дължат на ниския жизнен 

стандарт и негативните тенденции в развитието на селското население.  

 

4. Заетост и безработица 

 
 По данни на ДБТ – Попово за община Попово, в края на 2015 година 

броят на безработните лица е 1 877, а равнището на безработица – 16,3%. 

Най-голям процент от незаетите на територията на общината 

представляват лицата с основно и по-ниско образование 904 лица, 

следвани от лицата със средно специално и професионално образование -

882 лица.  

фиг. 5: Равнище на безработицата в страната 

 
 

Равнището на безработица за област Търговище, на база официално 

публикуваните данни от Агенцията по заетостта за страната, е 17,4%. 

Същевременно, в сравнение с декември 2014 г. равнището на безработица 

е значително по-ниско - с 1,0 процентни пункта./ За декември 2015 г. 

равнището на безработица средно за страната е 10,1 на сто. 

 

Показателят е по-нисък от средното за страната в 9 области: София-

град (2.8%), Габрово (6.0%), Варна (7.2%), Пловдив (7.9%),Перник 

(8.3%), Стара Загора (8.4%), Русе (8.5%), Бургас (8.5%) и Велико 
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Търново (9.7%). В останалите 19 области равнището на безработица е над 

средното за страната и най-високите му стойности продължават да се 

отчитат в областите: Видин (23.5%), Монтана (20.2%), Враца (19.7%), 

Смолян (17.8%), Търговище (17.4%), Сливен (16.5%) и Шумен (16.6%). 

 

Над 8 хиляди и 500 са регистрираните безработни в област 

Търговище, a обявените свободни работни места - 140. По-голяма част от 

безработните са на възраст над 50 години /986 лица в община Попово/. По 

общини равнището на безработица има следния вид: най-високо е в 

община Антоново - 42,7%, следват общините Опака – 36,8%, Омуртаг – 

28,2%, Попово - 16,3%, и най-ниско в община Търговище – 10,9%. 

 

Ниво на безработицата в община Попово 

фиг. 6: Ниво на безработица 

Година 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Равнище на 

безработица в 

% 

9,9 13,93 12,47 12,84 17.94 18.51 17,00 16,30 

Регистрирани 

безработни 

лица 

1 676 2 847 2 168 1 921 2 072 2 137 1 967 1 877 

 

 

Равнище на безработица 
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 Безработицата в община Попово бележи непрекъснато снижаване в 

периода 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 покачване на коефициента на 

безработица, в резултат на икономическата и финансова криза. През 

последните две години регистрираните безработни намаляват, макар и с 

бавни темпове.  

Притеснително висок е и делът на продължително безработните в 

общината, който от 34.6 % през 2009 г. достига до 47,2% през 2014 г. 

Трябва да бъде отчетен и притеснителният факт, че младежката 

безработица в абсолютни стойности също расте. В категория „млади хора”  

влизат близо 5700 души. От тях 54,08 % живеят в гр.Попово, а 45,92 % 

живеят в селата. Като безработни в дирекция „БТ” са регистрирани 10 

лица на възраст до 19 години, а от 20 до 29 години - 172 лица. За 

нерегистрираните е трудно да се предположи. Голяма част от тези млади 

хора не са в общината, а в други градове и в чужбина.  

 

Основни икономически показатели на нефинансовите предприятия 
за 2013 и 2014 г. по икономически дейности  за община Попово. 

 

Икономически 
дейности (А21) 

2013 г. 2014 г. 

Предприятия 
Заети 
лица 

Предприятия 
Заети 
лица 

Брой Б р о й   

Общо за община 

ПОПОВО 
826 5,244 832 5 242 

СЕЛСКО, ГОРСКО И 

РИБНО СТОПАНСТВО 
121 950 127 970 

ПРЕРАБОТВАЩА 

ПРОМИШЛЕНОСТ 
63 2,277 66 2 242 

ПРОИЗВОДСТВО И 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА 
ЕЛЕКТРИЧЕСКА И 

ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ И НА 
ГАЗООБРАЗНИ ГОРИВА 

.. .. .. .. 

ДОСТАВЯНЕ НА ВОДИ; 
КАНАЛИЗАЦИОННИ 

УСЛУГИ, УПРАВЛЕНИЕ НА 

ОТПАДЪЦИ И 
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ 

.. .. .. .. 

СТРОИТЕЛСТВО .. .. .. .. 

ТЪРГОВИЯ; РЕМОНТ НА 

АВТОМОБИЛИ И 
МОТОЦИКЛЕТИ 

346 1,190 334 1 192 

ТРАНСПОРТ, СКЛАДИРАНЕ 53 .. .. .. 
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И ПОЩИ 

ХОТЕЛИЕРСТВО И 

РЕСТОРАНТЬОРСТВО 
55 .. .. .. 

СЪЗДАВАНЕ И 

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА 
ИНФОРМАЦИЯ И 

ТВОРЧЕСКИ ПРОДУКТИ; 
ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯ 

.. .. .. .. 

ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ 
ИМОТИ 

45 .. 49 .. 

АДМИНИСТРАТИВНИ И 
СПОМАГАТЕЛНИ 

ДЕЙНОСТИ 
.. .. .. .. 

ОБРАЗОВАНИЕ .. .. .. .. 

ХУМАННО 
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И 
СОЦИАЛНА РАБОТА 

.. .. .. .. 

ДРУГИ ДЕЙНОСТИ .. ..2 .. .. 2 

 

В община Попово са наети приблизително 1/5 от всички наети лица в 

област Търговище. Заетото население е предимно в преработвателна 

промишленост, търговията, селското стопанство и образованието. По‐голям 

от средното за областта и държавата е делът на квалифицираните 

работници и сродни на тях занаятчии и работници в селско, горско и 

рибно стопанство. 

 

5. Средна годишна работна заплата 

 

Средната годишна работна заплата в община Попово за периода от 

2008 г. до 2014 г., сравнена със средната за страната и областта. 

 

фиг.7: Равнище на СРЗ          (лева) 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

България 6288 7296 7777 8230 8 773 9 301 9 860 

Област Търговище 4909 5389 5620 5913 6 556 7 195 7 465 

Община Попово 4664 4968 5314 5415 6 002 6 606 7 010 

 

                                    
2 .. – Данните са конфиденциални. 
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За целия разглеждан период средната годишна работна заплата 

в община Попово е по-ниска в сравнение със средната годишна работна 

заплата за област Търговище и страната. През периода 2006 – 2007 г. 

се наблюдава намаление в разликата на размера на средната работна 

заплата в общината спрямо средната за областта, с около 1% годишно. 

През следващите две години тази разлика се увеличава – 5% през 

2008 г. и 7,8% през 2009 г. През 2010 г. СРЗ за Попово се увеличава с 

6,9%, за Търговище – с 4,3%, а за страната – с 6,6%. През 2014 г. за 

община Попово тя се е увеличила с близо 6%, но остава по-ниска от 

средната за областта с близо 455 лв. 

 

6. Образование и младежки дейности3 

 
В категорията „млади хора“, по постоянен адрес в община Попово са 

регистрирани 5 700 души на възраст от 15 до 29 години. Трудно е да се 

определи броят на реално пребиваващите, тъй като в различните сезони, 

той е различен. От тях 54,08% живеят в гр.Попово, а 45,92% живеят в 

селата.  

В общината има добре изградена мрежа от учебни заведения, която 

обхваща всички възрастови групи на задължително обучение. На 

територията  на   община Попово функционират 12 училища, 9 основни,  

от които 3 на територията на гр.Попово и 6 в останалите населените места. 

Две от основните училища са със статут на защитени с Решение на МС, а 8 

са средищни. Има и 3 гимназии, 2 професионални и 1 профилирана. За  

предучилищното образование и възпитание има 5 ЦДГ и 1 ОДЗ с три 

                                    
3 Информация от Общински годишен план за младежта за 2015 г. 
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яслени групи. За учебната 2015/2016 година се обучават 2 541 ученика , 

667 са децата посещаващи яслени групи и детски градини на територията 

на община Попово. 

 За  училищата на територията на община Попово процесът на 

отпадане на ученици е много под средния за страната. По информация на 

РИО - гр. Търговище, в областта той е най-нисък.  При 14% за страната, за 

миналата учебна година в общината ни е около 0,01%, което значи 11 

ученици. 

Основната характеристика на младежката общност в община Попово, 

както и предизвикателствата пред нея, не са по-различни от тези на 

младежите по принцип в национален мащаб. Характеристиката и 

дефинирането на предизвикателствата, изтъкнати в Националната 

стратегия, са присъщи и определящи поведението и житейската 

ориентация на младежите и от нашата община.  Стремежът към 

независимост и самореализация е доминираща черта сред младите хора в 

общината ни. За съжаление голяма част от тях са социално и 

икономически зависими от семействата си. Продължава тенденцията на 

емиграция особено сред по-ниско образованата част. Високообразованите 

млади хора от общината не правят изключение от общата за страната 

тенденция да търсят реализация в големите градове на България, а част и 

от тях и в чужбина. Голяма част от младите хора над 22 години проявяват 

интерес към временна трудова миграция в чужбина - те са преди всичко с 

нисък образователен статус  и/или без трудова квалификация. Все още 

липсва практика работодателите да инвестират в обучението и 

квалификацията на младите работници и служители. Голяма част от 

работещите млади хора са демотивирани от заплащането и условията на 

труд. Те са ресурс и на сивата икономика и са принудени да приемат 

временна или неквалифицирана работа, дори и да притежават 

образователен ценз, тъй като специалностите им не са конкурентни към 

момента. 

 

През 2015 г. е приет „Общински годишен план за младежта 2015 

година”, чиято цел е „да подпомогне Община Попово при формулирането и 

успешното прилагане на младежки политики, чрез популяризирането на 

активното европейско гражданство на младите хора в общината и 

прилагането на дейности, допринасящи за социалната интеграция на 

младежите като част от местната общност, дефиниране на техните 

проблеми и предизвикателства и генериране на конкретни действия за 

ефективното им разрешаване.” 
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7. Бюджет на Община Попово за 2015г. 

 

 Бюджетът на Община Попово за 2015 г. е разработен в съответствие 

с принципите на финансова децентрализация, с ясно разграничаване на 

отговорностите - държавни и общински и съобразяване с нормите, 

критериите и изискванията на Закона за държавния бюджет на Република 

България за 2015 г., Закона за публичните финанси и Наредбата на 

Общински съвет гр. Попово за условията и реда за съставяне на 

тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, 

обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет.  

 Същият е приет от Общински съвет гр. Попово с Решение № 563, 

взето по протокол № 43 от 12.02.2015 г. в размер на 15 657 893 лв., от 

които за делегирани от държавата дейности – 8 323 517 лв., за местни 

дейности – 7 131 688 лв. и дофинансиране на държавните дейности – 202 

688 лв. Към 31.12.2015 г. бюджета на Община Попово е 18 961 426 

лв./актуализиран план/. 

 

 Приходи 

 

Изпълнението на приходната част на бюджета към 31.12.2015 г. е в размер 

на 16 100 744 лв., от които 9 658 138 лв. или 59.99 % от общата 

съвкупност приходи са приходи за държавни дейности  и 6 442 606 лв. или 

40.01 % от всички приходи са приходи за местни дейности. Спрямо 

разчетните показатели изпълнението на приходите за държавни дейности 

е 93.8 на сто, а за местни дейности  - 74.4 на сто.  

Общата субсидия за делегираните от държавата дейности, получена 

в съответствие с чл. 50 и чл. 53 от ЗДБРБ за 2015 г. е в размер на 8 240 

211 лв., а получените целеви трансфери (субсидии) от ЦБ са 420 563 лв.  

 

Постъпленията от данъци за отчетния период са 2 202 252 лв., което 

е 34.2 % от общия размер на местните приходи и преизпълнение с 12% от 

предвиденото по разчет.  

 



Доклад за изпълнението на ОПР на община Попово – 2015г.  стр. - 14 - 

 

 

 
 

Неданъчните приходи представляват 45.31 % от общия размер на 

местните приходи, като за отчетния период са постъпили 2 919 028 лв. С 

най-голям относителен дял в неданъчните приходи са приходите от 

общинските такси – 1 401 037 лв. или 48 на сто, като същевременно 

изпълнението им спрямо плана е 82,9 %, следват приходите от продажба 

на имущество – 669 184 лв., което е 22.9 на сто, а изпълнението им 

спрямо плана е 96.6 %. Приходите и доходи от собственост са 15,21 % или 

443 875 лв., като изпълнението им спрямо плана е почти 77 %. Приходите 

от помощи и дарения от чужбина към 31.12.2015 г. са в размер на 254 808 

лв., или 8.73 % от неданъчните приходи. Приходите от глоби, санкции и 

наказателни лихви са 232 408 лв., като изпълнението им спрямо плана е 

над 137 %, а приходите от концесии са в размер на 79 256 лв. или 2.72 % 

от неданъчните приходи, а изпълнението им спрямо плана е 108.6 %. 

 

Спрямо същия период на предходните 2013 и 2014 години се 

забелязва значително различие на местните приходи, което се дължи 

главно на получените приходи от глоби, санкции и наказателни лихви 

постъпили от спечелено дело през 2013 г. на Общината срещу ДФ 

„Земеделие”, както и увеличение  на размера на постъпилите приходи, 

през текущата година, от помощи, дарения и други безвъзмездно получени 

суми от чужбина, което представлява получено дарение от Австрия на Ото 

Водиченски. Те обаче в случая се явяват като извънредни приходи, които 

нямат постоянен характер и не могат да служат за целите на анализа.  

Увеличение спрямо предходната 2014 година има и в приходите от 

имуществени данъци, приходите и доходите от собственост, приходи от 

общински такси, както и от концесии.  

(1) 2.23% 

(2) 39.84% (3) 37.16% 

(4) 0.28% 
(5) 20.47% 

(6) 0.02% (1) патентен данък 

(2) недвижими имоти 

(3) данък прев. ср-ва 

(4) туристически 
данък 

(5) имущ. по дарения 

(6) други данъци 

И М У Щ Е С Т В Е Н И   Д А Н Ъ Ц И  



Доклад за изпълнението на ОПР на община Попово – 2015г.  стр. - 15 - 

 

 

 
 

Общински дълг 

За отчетния период са погасени средства към фонд ФЛАГ- по договор 

за кредит за финансиране на разходите по проект „Подобряване на ВиК 

мрежата на град Попово” – 126 360 лв. Остатъкът е в размер на 400 192 

лв. От изтегления дългосрочен заем по проект „Обособяване на 

късноантична крепост Ковачевско Кале” са погасени 72 000 лв., а 

остатъкът за погасяване  е 344 000 лв. Към 31.12.2015 г. размерът на 

дълга е 744 192 лв.  

 

Просрочените вземания към 31.12.2015 г. са в размер на 402 827 

лв., в т.ч.: 

 Вземания от наеми на общинско имущество – 190 558 лв. 

 Лихви от несъбрани в срок наеми – 65 942 лв.; 

 От концесии – 19 835 лв.; 

 Лихви от несъбрани в срок концесии – 8 111 лв.; 

 Несъбрани глоби от издадени наказателни постановления и такси –

46 405 лв.  

 Просрочени вземания от сключени договори за приватизация в размер 

на 71 976 лв. 

 

2 000 8 000 32 000 128 000 512 000 2 048 000

Имуществени данъци 

Прих. и дох. от собств. 

Общински такси 

Глоби, с-ции и нак. л-ви 

Други нед. приходи 

Прих. от прод. на имущ. 

Приходи от концесии 

Помощи, дарения и др. БПС 

31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013

Изпълнение на местните приходи по години 
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 Изпълнение на разходите 

Актуализираният план на разходите към 31.12.2015 г. е в размер на           

18 961 426 лв. Изпълнението на разходната част на бюджета е 16 100 744 

лв., което е 84.91 % от годишния разчет, като разпределението е 9 658 

138 лв. за делегирани от държавата дейности, 5 907 218 лв. за местни 

дейности и 535 388 лв. дофинансиране на държавни дейности с местни 

приходи. От графиката се вижда, че 33.3% от отчетените към 31.12.2015 

г. по Бюджета на Община Попово разходи са за местни дейности. 

 

 

(1)  
45.87% 

(2) 
 14.82% 

(3) 
 5.13% (4) 

1.83% (5)  
12.66% 

(6)  
19.68% 

(1) ПРОСРОЧЕНИ ВЗЕМАНИЯ ОТ НАЕМИ НА 
ИМУЩЕСТВО 

(2) ЛИХВИ ОТ НЕСЪБРАНИ В СРОК НАЕМИ 

(3) ОТ КОНЦЕСИИ 

(4)ЛИХВИ ОТ НЕСЪБРАНИ В СРОК КОНЦЕСИИ 

(5) ПРОСРОЧЕНИ ВЗЕМАНИЯ ОТ НЕСЪБРАНИ ГЛОБИ ОТ 
ИЗДАДЕНИ НАКАЗАТЕЛНИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ И ТАКСИ 

(6) ПО ДОГОВОРИ ОТ ПРИВАТИЗАЦИЯ 

П Р О С Р О Ч Е Н И    В З Е М А Н И Я 

Делегирани държ. 
дейности 

65.14% 
Местни дейности 

33.3% 

Дофинансиране 
1.55% 

Разпределение на разходите по отчет - 31.12.2015 г.  
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С най-голям относителен дял в общите разходи по бюджета са 

трудовите разходи и разходите за осигуровки – 8 349 662 лв. те заемат 

почти 52 % от общите разходи, следвани от разходите за издръжка – 4 767 

753 лв. – 29.61 %. За заплати и други възнаграждения на персонала, нает 

по трудови и служебни правоотношения са изплатени 6 988 704 лв. 

Разходите за осигурителни плащания възлизат на 1 360 958 лв., от които 

вноските за ДОО – 763 444 лв., за УПФ – 120 802 лв., 

здравноосигурителни вноски – 337 924 лв. и за допълнително 

задължително пенсионно осигуряване – 138 788 лв. На следващо място по 

дял са капиталовите разходи – 3 116 824 и разходите за субсидии за 

организации с нестопанска цел – 437 950 лв. 

По план разходите за държавни дейности /включително 

дофинансирани с местни приходи/ са в размер на 10 193 526 лв. По отчет 

са извършени разходи в размер  10 834 734 лв., което е 94.1 % от 

годишния разчет. 

С най-голям относителен дял в общия обем на текущите разходи са 

трудовите разходи – 7 104 881 лв., което представлява 69.7 %, следват 

разходите за издръжка в размер на 1 471 296 лв. или 14.43 %. 

Преобладаващата част от тях са разходи за външни услуги – 424 535 лв. и 

разходи за вода, горива, ел. енергия – 375 060 лв., следват разходи за 

храна – 279 261 лв. и разходи за материали – 192 258 лв. 

За отчетния период са усвоени субсидии за читалища – 386 950 лв., 

субсидия за вътрешноградски и междуселищни пътнически превози – 8 

334 лв., компенсации за безплатни или по намалени цени превози на 

стойност 183 991 лв., компенсации за безплатни превози на деца и 

ученици до 16-годишна възраст – 357 891 лв., както и разходи за членски 

внос в нетърговски организации – 120 лв. 

 

Към разходите за делегираните от държавата дейности, които 

бележат увеличение спрямо същия период на предходната 2014 г. спадат: 

трудовите разходи, субсидиите на организациите с нестопанска цел и 

стипендиите. Намаление се наблюдава в разходите за издръжка и 

субсидиите за вътрешни превози.  

 

При утвърден разчет за разходи за местни дейности в размер на 

8 126 692 лв., за отчетния период са направени разходи за 5 907 218 лв., 

което представлява 72.69 % от предвиденото. 

 

Трудовите разходи за местни дейности към 31.12.2015 г. са 1 224 

781 лв. или 21.1 % от всички разходи, а разходите за издръжка – 3 926 

457 лв. или 55.8 % от разходите за местни дейности. 
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Капиталовите разходи за месни дейности са в размер на 2 155 832 лв. 

 

В сравнение със същия отчетен период за миналите 2013 г. и 2014 г. 

увеличение се наблюдава при трудовите разходи и разходите за членски 

внос. Намаление бележат разходите за лихви и субсидиите за организации 

с нестопанска цел. 

 

Дофинансиране. 

Разходите за дофинансиране на делегираните от държавата дейности с 

общински приходи за отчетния период са в размер на 535 388 лв., при 

план 536 799  лв., от които 178 259  лв. – за функция I Общи държавни 

служби, 317 062 лв. – за функция III Образование, 846 лв. за функция V 

Социално осигуряване, подпомагане и грижи и 39 221 лв. за функция VII 

Дейности по почивното, културното и религиозното дело. С най-голям 

относителен дял са трудовите разходите – 486 168 лв., следвани от 

капиталовите разходи – 48 980  лв.  

 

Към 31.12.2015 г. Община Попово няма просрочени 

задължения.  

 

Структурата на разходите по функции 

Функции 

2013 2014 2015 

Разходи 

% от 

общите 

разходи 

Разходи 

% от 

общите 

разходи 

Разходи 

% от 

общите 

разход

и 

Общи държавни 

служби 2365860 12,94% 2915826 17.7% 1 545 705 9,6% 

Отбрана и 

сигурност 56064 0,31% 182967 1.1% 929 717 5,8% 

Образование 6330104 34,62% 6449162 39.2% 6 518 473 40,5% 

Здравеопазване 497326 2,72% 286909 1.7% 283 079 2% 

Соц. о-ване и 

грижи 1711795 9,36% 1740777 10.6% 1 770 400 11,0% 

БКС и опазване 

на околната 

среда 
1822787 9,97% 2531367 15.4% 2 992 495 18,6% 

Култура и спорт 619307 3,39% 741656 4.5% 805 206 5,0% 

Икономически 

дейности 4819910 26,36% 1539423 9.4% 1 213 852 7,5% 

Разходи 

некласиф. в 

други дейности 
61705 0,34% 65042 0.4% 41 817 0% 

Общо 18 284 858 100% 16 453 038 100% 16 100 744 100% 
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През отчетната 2015 Община Попово е бенефициент по четири 

оперативни програми, като също изпълнява проекти и по други 

национални кампании и програми.  

 

 

  

ОП „Регионално развитие” 200 000 1,05% 

ОП „Околна среда” 279 205 1,46 

ОП „Развитие на човешките ресурси” 1 940 306 10,18% 

ОП „Административен капацитет” 583 979 3,06% 

Програма за развитие на селските 

райони 
462 912 2,43% 

Национална програма за енергийна 

ефективност на многофамилни 

жилищни сгради 

14 332 656 75,20 

Други /ПУДООС, МИП и др./ 1 260 038 6,61% 

Обща стойност: 19 059 096 100% 
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2. ПОСТИГНАТ НАПРЕДЪК ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЦЕЛИТЕ И 

ПРИОРИТЕТИТЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 

 
Главната цел на ОПР за периода 2015–2020 година е насочена 

към постигане на интегрирано, балансирано и устойчиво местно 

развитие, основано на ефективно използване на вътрешния 

потенциал и сравнителните предимства на общината в 
икономически, социален, екологичен и териториален аспект за 

осигуряване на конкурентоспособност, заетост, инфраструктурна 
свързаност и социална интеграция. 

 
 

ПРИОРИТЕТ 2: Модернизирана инфраструктура и равен достъп до 

услуги с високо качество 
Приоритетът има за цел развитие и модернизация на елементите на 

системите от техническата инфраструктура, с оглед подобряване 

достъпността до основните услуги за по- качествена жизнена среда и 

привличане на инвестиции. В структурата му са заложени 2 специфични 

цели и общо 4 мерки за тяхното изпълнение. 

 

Специфична цел 1: 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. 

 През 2015 г. Община Попово е рехабилитирала приоритетно:   

- 5 820 м2 улици в гр. Попово, на стойност 200 000лв.; 

- 412 м2 от републиканската пътна мрежа, на стойност 6 226 лв.; 

- основен ремонт на настилки в град Попово и селата - около 21 000 

м2, на стойност 800 028 лв.; 

 

 Настилки в гр. Попово и от IV-то класна пътна мрежа на 

общината –на обща стойност 513 991 лв.  
1. Път TGV 3144 /III-4009, Д. Кабда – Априлово/ Марчино: от км. 

1 +200 до км. 2+000 на стойност 162 754 лв.; 

2. Път TGV 1138 / TGV 1137, Водица-Цар Асен/ Водица - Осиково: 
от км. 1+050 до км. 1+750 на стойност 97 840 лв.; 

3. Път TGV 2120 /III -202 Опака – Попово/ Гагово – Паламарца / 
TGV 1121/: от км. 2+590 до км. 3+400 на стойност 141 611 лв.; 

4. Път TGV 2120 /III -202 Опака – Попово/ Гагово – Паламарца / 
TGV 1121/: от км. 0+000 до км. 0+650 на стойност 111 786 лв; 
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Специфична цел 2: Доизграждане и развитие на местната 
инфраструктура за опазване на околната среда 

Целта е чрез подобряването и развитието на базисната 

инфраструктура, Община Попово да създаде своята добавена стойност в 

процеса на изпълнение на националните политики формулирани в 

Стратегия „България 2020”. 

Проект „Реализация на инвестиционен проект във водния 

сектор на град Попово” е  с продължителност 40 месеца – стартиран е 

през 05.2011 г., като средствата от 28 537 437 лв. под формата на 100 % 

БФП са осигурени по ОП „Околна среда” 2007-2013 г. Целта на проекта е 

да се доизгради градската канализационна и водопроводна мрежа на град 

Попово, да се изгради реагентно стопанство на ПСОВ Попово за 

осигуряване отстраняването на фосфор от отпадъчната вода и да се 

доизградят канализационни колектори II и III. Продължителност: от 

05.2011 г. до 09.2014 г. Изпълнението на проекта е временно спряно!  

 

ПРИОРИТЕТ 3: Повишаване качеството на образователната, 

социалната и здравната система в общината, промяна и 

стабилизиране на демографската динамика 

Приоритетът е насочен към осигуряване на равен достъп до качествено 

образование, насърчаване на предприемачеството, подобряване на 

качествените характеристики на човешките ресурси и повишаване на 

трудовата заетост, създаване на равни възможности и приобщаване на 

всички социални групи, инвестиции в социална инфраструктура, здравна и 

образователна инфраструктура. 

 

Специфична цел 1: Създаване и гарантиране на устойчиви работни 

места, социална интеграция на групите в неравностойно 

положение. 

През 2015 г. започна изпълнението на Проект „Нови възможности 

за грижа”, договор № 2014BG05M9OP001-2.2015.001-C0001 по процедура 

за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

2014BG05M9OP001-2.2015.001 „Нови алтернативи" по Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г. Чрез него 58 

лични асистента предоставят социални услуги на 60 потребителя. 

Потребителите са:  

-Хора с увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване; 

-Хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване; 
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-Самотно живеещи тежко болни лица; 

-Семейства на деца, с увреждания; 

Срокът за изпълнение на дейностите е до 17.03.2016 г., а верифицираните 

средства за 2015 г. са 166 259 лв.  

 

Приключи изпълнението на проект „Подкрепа за достоен живот”, 

стартирал през 10.2010г. Бенефициент е „Агенция за социално 

подпомагане”, чрез Дирекция „Анализ, административно и информационно 

обслужване”, а Община Попово е партньор. Проектните разходи за 

Общината не са конкретно определени, а общата им стойност е 1 104 004 

лв. По проекта е осигурена заетост на 73 лични асистенти, които полагат 

грижи за хора с трайни увреждания с над 90% трайно намалена 

работоспособност. 

 

През 2015 г., по различни национални и регионални програми за 

заетост, са изпълнени проекти на стойност над 67 242 лв. /за 2014 г. 

сумата е в размер на 165 100 лв./ 

 

 "От социални помощи към осигуряване на заетост" – 

Аварийни групи. Целта на програмата е сформиране на аварийни групи 

за неотложни действия по предотвратяване и/или преодоляване на 

последствията от аварии и природни бедствия (наводнения, пожари, 

свлачища, тежки зимни условия, земетресения и др.). През 2015 г. по 

програмата са усвоени средства в размер на 12 898 лв. 

 

 Основната цел на програмата "Старт на кариерата" е да 

бъдат осигурени възможности за придобиване на трудов стаж на 

безработни младежи,  завършили средно или висше образование, с цел 

улесняване на прехода между образование и заетост. През годината по 

програмата са работили 4 лица за срок от 9 месеца на пълно работно 

време, а усвоените средства са: 14 555 лв. 

 

 „Национална програма за заетост и обучение на хора с 

трайни увреждания“. Основната цел е повишаване пригодността за 

заетост и осигуряване на заетост на регистрираните в Дирекция „Бюро по 

труда” безработни хора с трайни увреждания или преминалите успешно 

курс на лечение за зависимост към наркотични вещества хора в 

трудоспособна възраст. Целта е преодоляване на социалната им изолация 
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и пълноценното им интегриране в обществото. През 2015 г. 3 лица са 

работили по програмата на пълно работно време, a усвоените средства за 

реализирани на програмата са 4 922 лв.  

 

 Регионална програма за заетост. Целта е създаване на 

условия за намаляване равнището на безработица в гр. Попово, чрез 

разкриване на нови работни места, осигуряване на заетост на безработни 

младежи до 29-години и лица с ниска квалификация или без 

квалификация и др. Дейностите и мероприятията са свързани главно с 

поддръжка на прилежащите паркове, алеи, детски площадки, цветни лехи 

и градински площи. През 2015 г. по програмата са работили 6 лица на 

пълно работно време за срок от 6 месеца, усвоени са 26 893 лв.  

 

 Програма „Клио“ осигурява обучение, последваща заетост и 

социална интеграция на безработни лица. Дейностите са свързани с 

опазване, поддържане, представяне, популяризиране, реставрация и 

обслужване на музеи, художествени галерии и обекти - недвижимо 

културно наследство, съгласно чл.6, т.1-6 от Закона за културното 

наследство. През 2015 г. по програмата са работили 2 лица за срок от 6 

месеца, усвоени са 5 411 лв.  

 

 НП Активиране на неактивните лица. Целта е активиране и 

включване на пазара на труда на неактивни, в т.ч. обезкуражени, и на 

безработни лица посредством индивидуално и групово прилагане на 

инструменти и услуги за привличането и мотивирането им да се 

регистрират в дирекциите „Бюро по труда” и насърчаване на включването 

им в обучение и/или заетост. През 2015 г. е назначен младежки медиатор, 

средствата по програмата са 2 562 лв.  

 

Специфична цел 2: Подобряване качеството на образованието, 

здравеопазването и социалните услуги, допринасящи за 

повишаване привлекателността на общината 
Усилията са насочени към осигуряването на достъпно и 

конкурентоспособно образование и обучение, на достъпно и качествено 

образование, подобряване на социалните услуги, реализация на 

политиката за деинституционализация на деца и възрастни на местно 

ниво.  

В края на 2015 г. приключи изпълнението на проект „ЦНСТ гр. 

Попово – За нашите деца“, финансиран по ОП „Развитие на човешките 
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ресурси” 2007-2013. Чрез създадената услуга се осигурява пълноценна 

физическа, емоционална и социална адаптация в среда близка до 

семейната, чрез осигуряване на грижи и подкрепа. Центърът е с капацитет 

12+2 деца и младежи, като за тях се грижат 12 души персонал. След 

приключване на дейностите по проекта, считано от 01.11.2015 г. услугата 

е делегирана от държавата дейност. Усвоените средства по проекта са 

154 088 лв.  

 
През 2015 г. приключи изпълнението на проект „Преодоляване на 

социалното изключване на лица с умствена изостаналост чрез 

създаване на Център за настаняване от семеен тип в община 

Попово”. Проектът е финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси” 

2007-2013 г. и е на стойност 131 655 лв. 

Основната цел е гарантиране правото на живот в общността на пълнолетни 

лица с умствена изостаналост и осигуряване достъп на лицата до 

рехабилитация, консултация и пълноценно включване в живота на 

общността. За целта по проекта е разкрита нова социална услуга „ЦНСТ”, 

която обхваща 12 лица с умствена изостаналост над 18 години. На 

потребителите са осигурени 12 часови медицински услуги, личен лекар, 

стоматолог, ежегодни прегледи от психиатър и др.  

 

От 09.2011г. Община Попово участва като партньор на „Агенция за 

социално подпомагане“ при изпълнение на Проект „И аз имам 

семейство”. Предоставянето на социалната услуга ”приемна грижа” в 

община Попово е насочена към подобряване на качеството на дейността на 

приемните родители и изграждане на доверителни отношения с тях. Целта 

е социалните работници да осъзнаят отговорността на професията, като 

поставят в центъра потребностите и интересите на децата.  Към края на 

2015 г. средствата са в размер на 276 427 лв., крайният срок за 

изпълнение беше удължен до 12.2015 г. До момента по проекта са 

настанени дванадесет деца в единадесет приемни семейства. 

 

През изминалата година са се изпълнявали и значителен брой проекти 

от училищата в община Попово. Дейности са свързани с:  

 Подобряване и обновяване инфраструктурата на образователните 

институции; 

 Подобряване на материалната база; 

 Подобряване на осигуреността на учебните заведения с подходяща 

техника и обезпеченост на информационните технологии; 
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 Насърчаване на учащите към физическа активност и системно 

практикуване на спорт, като средство за здравословен начин на 

живот, физическо и духовно развитие и др.  

Реализираните дейности са на обща стойност над 1 355 793 лв. и са 

подробно описани в Приложение № 1 към Доклада. 

 

Със собствени и бюджетни средства на Община Попово са 

реализирани и следните дейности, които допринасят за изпълнение на 

целите: 

- изградени пречиствателни съоръжения в детските градини в селата 

Зараево и Светлен, стойност 14 340 лв.; 

- В ЦДГ №2, №3 и №6 гр. Попово са извършени ремонти по 

отоплителните инсталации на стойност 24 000 лв;  
- изградена пожароизвестителна инсталация в Гимназия „Хр. Ботев“ – 

Попово, на стойност 4 799 лв.;  

 

ПРИОРИТЕТ 4: Съхраняване и развитие на природното, културното 

многообразие и самобитност, укрепване на местната идентичност 
Според анализа опазването и валоризирането на природното и културното 

наследство е важен фактор за местното икономическо развитие и все 

повече ще определя избора на средата и качеството на живот. Културното 

и природно наследство е ценен ресурс за развитието на Община Попово, 

който може да бъде използван за повишаване привлекателността на 

общината като цяло – за инвеститори, за туристически посещения и за 

постоянно живеещите на нейната територия, както и за засилване на 

местната идентичност. 

 

Специфична цел 1: Развитие и валоризиране на местното природно 

и културно наследство. 
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 2015 Община Попово изпълнява два проекта, свързани със 

залесяване на неземеделски земи на територията на община Попово: 

 „Първоначално залесяване на неземеделски земи на 

територията на община Попово“, на стойност 38 369 лв. По 

проектът са залесени 48 дка с дървесен вид - акация в землище в с. 
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Ковачевец.  

 „Първоначално залесяване на неземеделски земи на 

територията на община Попово, с. Медовина” на стойност 73 

330 лв. По проекта са залесени 92 дка с дървесен вид - акация в два 

имота в с. Медовина.  

Дейностите включват почистване, почвоподготовка, залесяване, 

ограждане, попълване (3 год.) и отглеждане до 5 години след 

залесяването. 

Безвъзмездната финансова помощ е осигурена по Програмата за развитие 

на селските райони 2007-2013, в съответствие с мярка 223 от Стратегия за 

местно развитие на Фондация „МИГ-Попово”. 

 

Специфична цел 2: Развитие на устойчив туризъм 
Според Общинския план за развитие, районът предлага възможности 

за следните видове туризъм: културен, селски, екотуризъм, ловен и други 

алтернативни форми на туризъм. Понастоящем единствената добре развита 

форма на туризъм е ловният туризъм, което се дължи на няколкото елитни 

ловни бази с добре развита инфраструктура. 

 

За отчетния период е извършен ремонт на екопътека в с. Иванча на 

стойност 19 986 лв.  

 
ПРИОРИТЕТ 5: Балансирано и интегрирано местно развитие на град 

Попово и селищната мрежа, укрепване на взаимовръзките между 

града и селата. 
Мерките по този приоритет целят от една страна превръщане на град 

Попово в опорен център на селищната мрежа, обслужващ околната 

територия и същевременно укрепване на връзките между града и селата, 

което ще допринесе за поддържането на балансирана полицентрична 

селищна мрежа и за развитието на нови взаимоотношения между града и 

селото. 

Балансираното развитие на селския район в рамките на общината и 

укрепването на взаимовръзките между селата и града са главни 

предпоставки за постигане визията за развитие на община Попово. 

 

Специфична цел 1: Подобряване качеството на жизнената среда, 

обновяване и благоустрояване в градската зона на Попово.  

 

Развитието на градската зона като опорен център на селския ареал е 

предпоставка за осигуряването на устойчивост на селищната мрежа и 
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изграждането на качествена селищна среда. Приоритетът ще допълни и 

надгради също така постигнатите резултати от реализацията на проект 

BG161РО001/1.4-02/2008/009 “Интегрирано подобряване и възстановяване 

на взаимосвързани елементи и съоръжения на физическата 

инфраструктура на градската среда на Попово за постигане на устойчиво 

развитие, екологично равновесие и социално включване”, финансиран в 

рамките на ОП Регионално развитие 2007-2013г. и общинския бюджет. 

 

 През годината приключи изпълнението на проект „Саниране на 

спортна зала „Тодор Янев” гр. Попово – ІI етап”. Вторият етап е на 

стойност 67 000 лв. и предвиждаше подмяна на осветителните тела,  

изграждане на газова и отоплителна инсталация, направа на дървена 

спортна настилка и интериорно обновление. Чрез изпълнението на проекта 

сградата се превърна в модернизиран, енергоефективен и съвременен 

спортен обект. 

 

Проект “Привеждане в съответствие с изискванията на 

Наредба № 1 от 12.01.2009 г. на МРРБ и ДАЗД на детска площадка в 

района на мемориален комплекс на ул. „Земеделска“ и детска 

площадка на ул. „Каломенска“, кв. 20, гр. Попово“, допринесе за 

подобряване на привлекателността на средата за живот в гр. Попово, чрез 

рехабилитация и модернизиране на детска площадка в района на 

мемориален комплекс на ул. „Земеделска“. Стойността на проекта е 48 580 

лв.  

 

Дейностите по проект „Благоустройствени мероприятия в кв. 115 

и кв. 116 /Пространството затворено от улици „П. Хитов“, 

”Ген. Баранов“, „Македонска“ и „М. Тасева“ включват реконструкция 

и подмяна на тротоарните настилки (вкл. и бордюрите)  по  ул. „П.Хитов“ и 

„М. Тасева“ и е на стойност 92 652 лв. 

 

Със собствени и бюджетни средства са изпълнени следните дейности: 

- През изминалата година в  НЧ „Св. св. Кирил и Методиий” гр. Попово 

е инсталирано фасадно осветление и е монтиран часовник на обща 

стойност 38 900 лв.; 

- В храм „Успение Богородично” е инсталирано фасадно осветление на 

стойност 6 810 лв.; 

- Изграден е приют за кучета на стойност 9 931 лв.; 
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През 2015 г. стартира изпълнението на „Националната програма 
енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради“.  

Между Община Попово и Българската банка за развитие са подписани 13 

бр. договора за финансиране, като обща прогнозна стойност по 
програмата е 14 332 656 лв. Към настоящият момент предстои да се обявят 

обществените поръчки за проектиране и строителство, като се предвижда 
всички дейности да се завършат до края на първото тримесечие на 2017 г.  

 

 

Специфична цел 2: Обновяване и благоустрояване на селата, 

подобряване достъпа до основни услуги за населението и 

укрепване на връзките с общинския център.  
 

През 2015 г. приключи изпълнението на проект „Благоустрояване 

на централен площад и парк с. Садина, община Попово” на стойност 

53 869 лв., по мярка 322 от СМР на Фондация „МИГ-Попово”. С проектните 

дейности се реконструираха централният площад и настилките пред 

монумента в с. Садина с площ 800 м2. Дейностите включваха  подмяна на 

настилки, изграждане на водни площи, подмяна на водопровод, 

канализация и ел. инсталация. 

 

Община Попово приключи изпълнението на проект „Опазване и 

подобряване на селското наследство, чрез инвестиции в 

материално и нематериално наследство на територията на община 

Попово”, на обща стойност 11 959 лв. По проектът се възстанови 

каменната чешма и настилката пред сградата на НЧ “Познай себе си – 

1893” с. Ковачевец. С цел популяризиране на материалното и 

нематериалното културно наследство се монтира външна реклама в 

централната градска част, и се състоя възстановка на най-големия 

християнски празник  Великден в Попово. 
 

Със собствени и бюджетни средства са изпълнени следните дейности:  

-   основен ремонт на кметствата в селата Априлово, Гагово и Медовина 

на стойност 24 134 хиляди лв.; 

- основен ремонт на пенсионерски клуб в с. Горица – 8 518 лв.; 

- саниране сграда автоспирка с. Ковачевец – 15 063; 

- основен ремонт  покрив на църква с. Глогинка – 9 324 лв.;  
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През 2015 година в община Попово са изпълнени 5 проекта по 

Националната кампания „За чиста околна среда 2015” към МОСВ и 

ПУДООС, съответно в селата Светлен, Кардам, Ковачевец, Водица и гр. 

Попово. Стойността на проектите е близо 39 000 лв. 

 
ПРИОРИТЕТ 6: Укрепване на местния институционален капацитет за 
подобряване процеса на управление и ефективно усвояване на 

фондовете на ЕС. 

Укрепването и повишаването на институционалния капацитет на местно 

ниво ще спомогне за по-добро усвояване на средствата от фондовете на 

Европейския съюз, програмно проектиране, наблюдение и оценка и по-

добрата общинска политика. Това може да се постигне чрез насърчаване 

на дейности по укрепване на административния капацитет и чрез развитие 

на партньорства и междуобщинско сътрудничество. 

 

Специфична цел 1: Укрепване на местния административен 
капацитет за стратегическо планиране и управление на проекти.  

Изпълнението на специфичната цел е свързано с разработването на 

анализ на потребностите от обучение на служителите от общинската 

администрацията и план за обучение в сферата на изпълнение и 

управление на проекти, съфинансирани от ЕС. 

 

Проект „Компетентни служители – модерна Общинска 

администрация Попово” цели Укрепване капацитета на служителите в 

Общинска администрация – Попово чрез провеждане на обучения,  

свързани с повишаване на техните професионални знания и умения - 3 

типа обучения от Каталога на ИПА /обучени служители - 58/, както и 5 

типа специализирани обучения на 93 служителя, като са издадени 280 

сертификат. Към момента на съставяне на доклада, стойността на 

подадените искания за плащане е 190 055 лв.  

 

През 2015 г. продължи изпълнението на проекта за разработване на 

„Общ устройствен план на община Попово”, на обща стойност 173 400 

лв. Към настоящият момент е изработен проект за Общ устройствен план 

на община Попово (ОУПО) на база изработено и утвърдено Задание и 

Опорен план. ОУПО Попово включва всички населени места и всички 

землища на територията на общината. 
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3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПРЕПОРЪКИ: 

 

-  Общинският план за развитие е най-важният стратегически планов 

документ за устойчиво интегрирано местно развитие, служещ от една 

страна като инструмент за решаване на приоритетни за общината 

проблеми и задачи. С него се определят средносрочните цели и 

приоритети за развитие на общината в съответствие с целите и стратегиите 

на плановите документи от по-висок ранг, като се отчитат специфичните 

характеристики и потенциалът на общината; 

 

-  Развитието на населението в демографски аспект е повлияно от 

икономическата и социална ситуация. Демографската структура на 

населението е подчинена на установилите се през последните години общи 

тенденции - намаляване на броя на населението, застаряване на 

населението, ниска раждаемост, отрицателен естествен прираст и 

засилени миграционни процеси. Необходими са действия за забавяне на 

негативните демографски процеси чрез косвени мерки за създаване на по-

добра жизнена среда във всичките й измерения; 

 

-  Въпреки че са реализирани значителен брой дейности за 

подобряване условията на живот и естетизацията на селищната среда, 

Община Попово изостава от средните стойности в страната и региона по 

отношение на икономическо развитие и нивото на доходите. За 2015 

годината е отчетена положителна тенденция към намаляване на 

безработицата (16,3%), макар че нивата и са все още са високи. 

Необходимо е усилията в това направление да продължат и през 2016 г., 

като това от своята страна може да допринесе за ограничаване на 

негативните миграционни и демографски процес. 

 

-  Извършеният анализът показва, че част от цели и задачи поставени 

в плана не са постигнати. Това се дължи главно на широкия обхват на 

приоритетните направление заложени в него, както и на ограничените. 

бюджетни средства, който разпределя Община Попово. Около 40 % от 

бюджета се разходва за дейности по образованието, а основните пера са 

трудовите разходи и разходите за издръжка. В периода 2007 – 2015 г., 

Община Попово пълноценно се възползва от възможностите за 

финансиране на политики и проекти, предоставени от държавен бюджет и 

структурни фондове. Изминалата година остава „нулева“ от гледна точка 
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на плащанията за новия програмен период. Очакванията са през 2016 г. 

да стартира усвояването на средствата от оперативните програми /най-

вече ОПРЧР, ОПНОИР, ОПРР и ДФ „Земеделие“, които представляват 

значителен финансов ресурс за развитие на общината. Необходимо е да 

продължи приоритетното кандидатстване по оперативните програми през 

новия програмен период, с което да се реализират повече мерки заложени 

в ОПР. От съществено значение за периода до 2020г. ще бъде умелото 

съчетаване на различните финансови източници (собствени и привлечени, 

национални и международни) и инструменти, с който да се финансират на 

проекти за местно развитие.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
Изпълнени проекти през 2015 г., 

от образователните институции в община Попово 

№ 
Наименование на 

проекта 

Кратко описание на 

дейностите по проекта 

Източник на 

финансиране 

/ схема 

Брой 

обхванати 

ученици 

Стойност 

на 

проекта/ 

програмата 

Гимназия „Христо Ботев“ гр. Попово 

1. Проект „УСПЕХ“ 

Проектът насърчава учащите 

към физическа активност и 

системно  практикуване на 

спорт, като средство за 

здравословен начин на живот, 

физическо и духовно развитие. 

ОПРЧР / МОН 184 8 196 

Основно училище „Христо Ботев“ – с. Ломци 

1. 

Проект:  

„Подобряване 

качеството на 

образованието в 

средищните училища, 

чрез въвеждане на 

целодневна 

организация на 

учебния процес“  

 ОПРЧР / МОН - 27 652 лв. 
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2. 
Всеки ученик може да 

бъде отличник“ 

Основната цел е намаляване 

отпадането на ромските ученици 

от училище 

- - 1 110 лв. 

3. Онлайн „ОМБУДСМАН“ 

Проектът е насочен към 

намирането на нови, иновативни 

възможности и способи за 

интегрирането на уязвимите 

групи от хора (роми, 

малцинства, възрастни хора, 

младежи, хора в риск от 

бедност) в община Попово към 

съвременните и перспективни 

начини за поставянето на 

проблемите им пред 

институциите и обществото. 

- - 

Стойността 

на проекта е  

10 600 лв. 

4. 

Проект за 

предоставяне на 

средства за 

подпомагане на 

физическото 

възпитание и спорта 

 
МОН 

 
- 102 лв. 

5. 
Оптимизация на 

училищната мрежа 

 

 

 

МОН - 5 538 лв. 
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Професионална гимназия по селско стопанство „Никола Пушкаров“ 

1. 

Проект  BG051РО001-

4.2.05 „Да направим 

училището 

привлекателно за 

младите хора” – УСПЕХ 

Насърчаване на учащите към 

физическа активност и системно  

практикуване на спорт, като 

средство за здравословен начин 

на живот, физическо и духовно 

развитие. 

ОПРЧР 

МОН 
212 14 840 лв. 

2. 

Проект BG051PO001-

3.3.07-0001 

“Ученически практики“ 

Проектът има за цел постигане 

подобряването на качеството на 

професионалното обучение и 

образование и улесняване на 

достъпа до практическо 

обучение на системата на ПОО в 

национален мащаб. Участниците 

в проекта практикуват в реална 

работна среда и получават 

стипендии.  

ОПРЧР / МОН 55 26 000 лв. 

3. 

„Предприемачеството 

– да превърнем идеите 

в успешен агробизнес“  

Двадесет ученика са 

осъществели мобилност с цел 

практика в Италия.  

По програма 

ЕРАЗЪМ + 
20 100 000 лв. 

4. 
„От фермата до 

вилицата“  

Двадесет ученика ще 

осъществят мобилност с цел 

практика в Италия. Проектът е 

по програма ЕРАЗЪМ + и е 

По програма 

ЕРАЗЪМ + 
20 100 000 лв. 
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свързан с практики в етичния и 

устойчив агробизнес.  

5. 

НП „Моделиране на 

материалната база в 

училище“ модул 

„Подобряване на 

училищната среда“ 

/дейност ремонт/ 

Подобряване и обновяване на 

инфраструктурата на 

образователната институция 

през 2015 

 
Обновено бе общежитието на 

ПГСС „Н.Пушкаров” с нова PVC 

дограмата, а в спалните 

помещения бяха преустроени 

нишите в бани и тоалетни. 

Ремонтирано беше и стълбището 

пред общежитието. 

В учебната сграда бе направена 

подмяна на отоплителната 

инсталация и ремонт на 

тоалетните. 

 

В стопанския двор на училището 

бе направен ремонт на учебните 

работилници, в които учениците 

осъществяват практическо 

обучение. 

МОН 412 304 420 лв. 
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6. 

НП „Моделиране на 

материалната база в 

училище“ модул 

„Подобряване на 

училищната среда“ 

/ дейност ученическо 

оборудване/ 

Подобряване на осигуреността 

на учебното заведение с 

подходяща техника и 

обезпеченост на 

информационните технологии 

 
Закупени фитнес уреди за две 

зали /степери, пътеки, 

комбинирани фитнес уред, 

велоергометри, кростренажори, 

лежанки, лостове, тежести за 

лостове, теглилка с ръстомер/. 

В десет кабинета бе подменено 

ученическото обзавеждане. 

Закупени бяха нови маси, 

столове и шкафове. 

Подовите настилките в учебните 

кабинети, които бяха с балатум 

са подменени с гранитогрес. 

МОН 412 44 050 лв. 

7. 

НП „Модернизиране на 

професионалното 

образувание“  

162 ученика ще имат 

възможност да се обучават на 

нова  техника за обработване и 

прибиране на селскостопанска 

продукция 

МОН 162 100 000 лв.  
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8. 
„Училищна зона за 

филантропия“  

Целта на проекта е създаването 

на училищни екипи и 

междуучилищна мрежа за 

осъществяването на различни 

доброволчески каузи. 

Двадесет души са обучени за 

доброволци, като е изграден 

„Център за работа с доброволци“   

НАРД - 142 лв. 

7. 

Проект по Мярка 111 

„Професионално 

обучение, 

информационни 

дейности и 

разпространение на 

научни знания“  

40 фермера са преминали курс 

по:  

1. Агроекологични схеми; 

2. Хуманно отношение към 

животните; 

3.  Пчеларство;  

ДФЗ /  

МИГ-Попово 
40 3 127 лв.   

Основно училище „Антон Страшимиров“ – с. Светлен 

1. 
НП „С грижа за всеки 

ученик“  

 

 МОН  70 лв. 

2. 
НП „На училище без 

отсъствие“ 
 МОН  1 363 лв. 

3. 
НП „На училище без 

отсъствие“ 
 МОН  1 026 лв. 
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4. 

Подобряване 

качеството на 

образованието в 

средните училища, 

чрез въвеждане на 

целодневна 

организация на 

учебния процес 

 ОПРЧР   293 141 лв. 

Професионална гимназия по техника и лека промишленост – гр. Попово 

1. 

„Да направим 

училището 

привлекателно за 

младите хора УСПЕХ“ 

Цели на проекта: 
-  Утвърждаване на ПГЛП като 

привлекателна за младите 
хора общност;  

- Засилване на 
взаимодействието между 

учители, ученици и 
родители;  

- Удовлетворяване на нуждите 

от поле за изява и 
креативност; 

ОПЧР 130 8 190 лв. 

2. „Ученически практики“ 

Проектът цели: 
- По-добри възможности за 

практики в реална работна 
среда;  

- Улесняване на прехода от 
училище към пазара на 

труда;  

ОПЧР 18 15 355 лв. 
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3. 

НП „Модернизиране на 

системата на 

професионално 

образование“  

По проекта са осигурени 

работни места за 
практическо обучение на 

ученици. Това допринася за 
създаване на пряка връзка 

между ученици и 
работодатели, както и за 

придобиване на 
професионални умения в 

реална работна среда.   

МОН  - 80 756 лв.  

Училище Основно училище „Христо Ботев” с.Садина 

1. 

Проект „Подобряване 

качеството на 

образованието в 

средищните училища, 

чрез въвеждане на 

целодневна 

организация на 

учебния процес“ – BG 

051PO001-3.1.06 

Обучение по предприемачество 

в два модула- I-IV клас и  V-VIII 

клас 

ОПРЧР - 16 354 лв. 

2. 
НП „Оптимизация  на 

училищната мрежа” 

Модернизирана е материалната 

база – компютърен кабинет и 

спортна площадка.  

МОН - 99 лв. 

3. 

НП „Оптимизация  на 

училищната мрежа” 

Модул оптимизация на 

Средствата включват изплатено 

обезщетение при пенсиониране. 
МОН - 2 303 лв. 



Доклад за изпълнението на ОПР на община Попово – 2015г.  стр. - 41 - 

 

 

вътрешната структура 

на училища, детски 

градини и самост. 

общежития“ 

4. НП „ИКТ в училище“ 

Целта на проекта е подобряване 

условията на труд и обучение – 

средствата са за училищен 

интернет 

МОН - 160 лв. 

5. 

Проект за 

предоставяне на 

средства за 

подпомагане на 

физическото 

възпитание и спорта 

Обезпечени са плануваните 

спортни състезания и прояви – 

спортни уреди, пособия и др.  

МОН - 129 лв. 

6. 

НП „Модернизация на 

материалната база в 

училище“. Модул – 

„Осигуряване на 

транспортните 

средства за превоз на 

деца и ученици в 

задължителна 

предучилищна 

възраст“  

Целта на проекта е подобряване 

на МТБ и условията на пътуване 

на учениците – предоставен е 

училищен автобус 

МОН - - 
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ОУ „Свети Климент Охридски“ – гр. Попово 

1. 

Проект BG 051PO001-

3.1.06 „Подобряване 

на качеството на 

образованието в 

средищните училища 

Обхванати са 300 ученика и 12 

възпитатели 
ОПРЧР 300 81 990 лв. 

2. 

Проект  BG051PO001-

4.1.07-0001 

„Включващо обучение” 

по Оперативна 

програма „Развитие на 

човешките ресурси” 

2007-2013 

Целта на проекта е:  
1. Създаване на благоприятна 

среда в училище за 

адаптивно обучение на деца 
със СОП;  

2. Осигуряване на условия и 
подкрепа за преход от 

интегрирано към включващо 
обучение на пилотни 

общообразователни училища; 

ОПРЧР 41 54 253 лв. 

ОУ „Любен Каравелов“ – гр. Попово 

1. 

НП „На училище без 

отсъствия“, мярка 

„Без свободен час“ 

Осигуряване на заместване в 

учебни часове на отсъстващи 

учители 

НП „На 

училище без 

отсъствия“, 

мярка „Без 

свободен час“, 

МОН 

- 773  лв. 
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2. 

НП „С грижа за всеки 

ученик“ 
Модул 3 
„Осигуряване на 

допълнително 

обучение на 

ученици от начален 

етап на основното 

образование“ 
- 2 групи в III клас 

по математика; 

- 2 групи в IV клас  
по БЕЛ и 

математика 

 

 

Подпомогнати: 

10 ученици от III клас в 2 

групи: 
 5 ученика по БЕЛ; 

 5 ученика по 
математика; 

 

8 ученици от IV клас в 2 

групи: 

 4 ученика по БЕЛ; 

 4 ученика по 

математика;  

НП „С грижа за 

всеки ученик“, 

МОН 

 

 

18 

 

 

 

 

 

3 080 лв. 

 

 

 

3. 

 

НП „С грижа за всеки 

ученик“ 

Модул 1 

„Осигуряване на 

обучение на 

талантливи ученици 

за участие в 

ученически 

олимпиади“ 

Подпомогнати 2ма ученика 

класирани в националната 

програма по  Информационни 

технологии. 

НП „С грижа за 

всеки ученик“, 

МОН 

2 650 лв. 

4. 
Проект „УСПЕХ“ - 

„Да направим 

220 ученици бяха включени в 

ИИД с цел осмисляне на 

ОПРЧР 

МОН 
220 11 526 лв. 
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училището 

привлекателно за 

младите хора“ 

свободното време; 

организиране на тематични 

занятия; представителни 

изяви 

 

Основно училище „Отец Паисий“- с. Водица 

1. 

Проект 

„Природата е нашата 

радост“  

По проекта са монтирани 

беседки, пейки и кошчета за 

отпадъци. Засадени са цветя 

и храсти.  

ПУДООС -  4 996 лв. 

ОУ „В. Левски“ с. Славяново 

1. 

Проект 

„Подобряване 

качеството на 

образованието в 

средищните 

училища, чрез 

въвеждане на 

целодневна 

организация на 

учебния процес“ 

 

Проектът допринася за 

подобряване качеството на 

образование на учениците. 

Целта е задържане на 

учениците в училище чрез 

подпомагане на обедното 

хранене на същите, както и 

подобряване на материално-

техническата база. 

 

ОПРЧР -  9 723 лв. 
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2. 

Проекта за 

подпомагане на 

физическото 

възпитание и спорта 

Проектът обезпечава част от 

спортните мероприятия на 

учениците 

 

 

МОН -  450 

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Зараево 

1. 
Проект BG051PO001-

3.1.06 
- ОПРЧР / МОН -  21 654 лв. 

2. 

Проект за 

предоставяне на 

средства за 

подпомагане на 

физическото 

възпитание и спорта 

- МОН -  230 лв. 

3. 

НП „Оптимизация на 

училищната мрежа“ 

– Модул I 

- МОН -  740 лв. 

4. 

НП „Оптимизация на 

училищната мрежа“  

Модул II 

- МОН -  645 лв. 

5. НП ИКТ в училище - МОН -  360 лв. 

 


