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1. ВЪВЕДЕНИЕ
Настоящата Последваща оценка (ПО) на изпълнението на целите на ОПР на община
Попово за периода 2014-2020 г. се извършва в изпълнение на ангажиментите на Общинската
администрация, съгласно чл. 34, ал 1 от Закона за регионалното развитие. В него е
регламентирано, че „за изпълнението на стратегическите документи за регионално и
пространствено развитие се извършва последваща оценка на въздействието не по-късно от
една година след изтичането на периода на тяхното действие“.
Документът включва следните задължителни компоненти:

▪
▪
▪
▪

оценка на степента на постигане целите и устойчивостта на резултатите;
оценка на общото въздействие;
оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси;
изводи и препоръки относно провеждането на политиката за регионално и местно
развитие.
Последващата оценка по своята същност представлява последен (след предварителната и
междинната оценки) и цялостен анализ на постигнатото изпълнение на общинския план за
развитие. На тази база се дават препоръки към бъдещите актуализации на плановете за
интегрирано развитие на общините (ПИРО) (в програмния период 2014-2020 наричани
„общински планове за развитие“) за новия програмен период – 2021-2027 година.
Изготвянето на настоящата последваща оценка се базира на годишните доклади по
изпълнението на ОПР на община Попово, доклада за междинна оценка на ОПР на община Попово
за периода 2014-2020, актуалното социално-икономическо състояние и изводите направени в
разработения план за интегрирано развитие на община Попово за периода 2021-2027 година.
Съдържанието на документа следва нормативните изисквания, регламентирани в ЗРР и
съвременните практики за извършване на мониторинг и контрол на местните политики.
Настоящата последваща оценка има следната структура:

▪ Въведение, нормативна обосновка за необходимостта от разработката;
▪ Описание на методическия подход, който очертава целите и задачите на последващата
▪
▪
▪
▪
▪
▪

оценка и прилаганите методи на изследване и технологичната последователност на
действията;
Обща структура и процес на наблюдение на ОПР на община Попово;
Анализ и оценка на степента на постигане на целите и устойчивостта на резултатите;
Оценка на общото въздействие на ОПР върху развитието на общината;
Анализ и оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси;
Основни изводи и препоръки относно провеждането на политиката за регионално и
местно развитие;
Приложения – пълен списък с реализираните проекти и дейности за периода 2014-2020 и
обобщена таблица за изпълнението на ОПР.
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2. МЕТОДИЧЕСКИ ПОДХОД
Към момента на разработване на последващата оценка, в действащата нормативна уредба
липсва утвърдена методика за изработване на подобен вид документи на национално, регионално
и местно ниво. Затова екипът, изготвящ настоящия доклад, е разработил и прилага собствена
методика.
Използваният методическият подход включва следните компоненти: определяне на
целите и задачите на документа; формулиране на прилаганите методи за изследване; представяне
на последващата оценка под формата на доклад за изпълнението на общинския план за развитие
на община Попово за периода 2014-2020 г.; очертаване на структурата (основните раздели) на
оценката и формулиране на цели и задачи и определени ясни критерии за оценка на извършените
действия и ефектът от изпълнението на ОПР Попово за общината.
2.1. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ НА ПОСЛЕДВАЩАТА ОЦЕНКА
Цел
Последващата оценка на ОПР има за цел да направи комплексен и структуриран преглед
на процеса и резултатите от реализацията на стратегията на плана и да оцени изпълнението му в
контекста на постигнатото развитие на община Попово.
Задачи за изпълнение в последващата оценка

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Преглед на общата структура на ОПР и процесите по неговото наблюдение и оценка;
Определяне на въздействието или степента на постигане на целите чрез заложените мерки;
Определяне на резултатите или ефектите от прилагането на мерките;
Общо сравнение на настоящата социално-икономическа обстановка в общината с тази
през 2013 година;
Очертаване на общото въздействие на общинския план върху социално-икономическото
развитие;
Определяне ефективността и ефикасността на заложените мерки;
Представяне на ефектите от използване на финансовия и ресурсния потенциал за
постигане на целите и приоритетите на ОПР на община Попово;
Формулиране на изводи и препоръки по отношение на политиките за регионално развие и
по възприетите критерии за оценка.

2.2. ПРИЛАГАНИ МЕТОДИ НА ИЗСЛЕДВАНЕ
Методите, приложени в изпълнение на целта и задачите по оценката, са:

▪ Документален – анализ на съществуващите стратегически и нормативни документи,
отчети, доклади и пр., които имат отношение към реализацията на ОПР.
▪ Аналитичен и синтезен – анализ на съществуващата информация и преценка доколко тя
е полезна за оценката и синтез на постигнатите резултати и цели.
При анализа и оценката на документите се разглеждат: тяхната актуалност, достоверност,
източник на информацията, изчерпателност и съответствието на ОПР с методическите указания
за неговото изготвяне. Извършена е оценка на изпълнението на ОПР и преглед на всички
съпътстващи документи на община, които допринасят за неговото изпълнение. Анализирани са
направените инвестиции на територията на общината на базата на проектите (изпълнени и в
процес на изпълнение), източниците на финансиране, ефекта и устойчивостта от тези
инвестиции. Направено е обобщаване на отчетените резултати от изпълнението на общинския
план за развитие.
Събирането и обработването на информацията е извършено чрез интернет, работа с
документи и други подходи.
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▪ Експертен – при изготвянето на последващата оценка е приложен подход на експертната
оценка, там където липсват конкретни достоверни данни.
2.3. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПОСЛЕДВАЩАТА ОЦЕНКА
Резултатите от извършената последваща оценка са представени под формата на доклад за
изпълнението на общинския план за развитие на община Попово за периода 2014-2020 г.
Документът дава информация и препоръки, които могат да се ползват при извършването на
евентуални актуализации на ПИРО за следващия планов период – 2021-2027 г.
Последващата оценка изцяло е фокусирана върху Общинския план за развитие на община
Попово за периода 2014-2020 година.
Източници на информация

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Общински план за развитие на община Попово за периода 2014-2020 година;
Актуализации на ОПР на община Попово за периода 2014-2020 година;
Годишни доклади за изпълнението на Общински план за развитие за периода 2014-2020;
Междинна оценка за изпълнението на Общински план за развитие на Община Попово
2014 – 2020 г.;
Отчети за капиталовите разходи на Общината;
Други справки и отчети на Община Попово
Попълнени въпросници от страната на общинските служители;
Текуща статистика на НСИ;
Информационна система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на
ЕС в България (ИСУН);
Системата за електронни услуги на Държавен фонд „Земеделие“;
Официалната интернет страница на Община Попово;
Друга информация и данни, предоставени от Община Попово.

2.4. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА
За постигане на обективност при разработването на настоящия документ са определени
ясни критерии за оценка на извършените действия и ефектът от изпълнението на ОПР Попово.
Използваните критерии за извършването на последващата оценка дават отговор на определени
въпроси, а именно:

▪ обоснованост – доколко целите на ОПР съответстват на установените социално▪
▪
▪
▪

икономически условия и тенденции в развитието на общината и региона;
ефективност – постигнатите резултати водят ли до изпълнение на поставените цели;
ефикасност – дали резултатите са постигнати чрез оптимално използване на ресурсите –
човешки, финансови, материални и др., при спазване на изискванията за качество и
законосъобразност;
устойчивост – дали постигнатите резултати са устойчиви във времето;
прозрачност – дали в хода на изпълнение на ОПР е създадена възможност за
информиране на обществото чрез осигуряване на публичен достъп до информация.
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3. ОБЩА СТРУКТУРА И ПРОЦЕС НА НАБЛЮДЕНИЕ НА ОПР НА ОБЩИНА ПОПОВО
Общинският план за развитие на община Попово 2014-2020 г. е съставен от няколко
основни раздела, както следва:

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Обща характеристика/профил на общината;
Анализ на икономическото и социалното развитие на общината;
Развитие на социалната сфера и човешките ресурси;
Инфраструктурно развитие, свързаност и достъпност на територията;
Интегрирано градско обновяване и развитие на град Попово;
Административен капацитет;
Общински бюджет;
Оценка на силните и слабите страни, възможностите и заплахите (SWOT анализ);
Визия за развитие на Община Попово;
Цели и приоритети за развитие на Община Попово за периода 2014-2020 г.;
Приоритети на развитие;
Индикативна финансова таблица;
Индикатори за наблюдението и оценката на плана;
Необходими действия по наблюдението, оценката и актуализацията на Общинския план
за развитие на Община Попово за периода 2014-2020 г.;
Действия за прилагане принципа на партньорство и осигуряване на информация и
публичност;
Приложения.

Предхожда ги кратък раздел, които е въвеждащ и изяснява защо, как и кога се прави един
общински план за развитие.
Първите няколко раздела са посветени на анализ на икономическото и социално
развитие на общината, нейното инфраструктурно развитие и административен капацитет.
Подчертано е развитието на общинския център – гр. Попово и извършен анализ на общинския
бюджет.
SWOT анализът обобщава накратко силните и слаби на страни, изведени от анализа и
очертава потенциалните възможности и заплахи за развитието на общината в периода 2014-2020
година.
Визията, определена в ОПР за периода 2014-2020 г. е: „Попово – динамично развиваща се
община с модерна инфраструктура и конкурентноспособна икономика, висока степен на
заетост и социална сигурност съхранено природно и културно наследство, качествена
екологосъобразна среда за живеене, бизнес и отдих.“
Разделът за цели и приоритети започва с определена от авторите на ОПР една главна
стратегическа цел, която е: „Постигане на интегрирано, балансирано и устойчиво местно
развитие, основано на ефективно използване на вътрешния потенциал и сравнителните
предимства на общината в икономически, социален, екологичен и териториален аспект за
осигуряване на конкурентоспособност, заетост, инфраструктурна свързаност и социална
интеграция.“
Според ОПР тя следва да се постигне чрез „реализирането на следните стратегически
цели:“
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▪ Стратегическа цел 1: Повишаване на инвестиционната активност чрез осигуряване на
▪
▪

качествена базисна инфраструктура за конкурентоспособна икономика, природосъобразна и здравословна околна среда;
Стратегическа цел 2: Съхраняване на природното и културното наследство и укрепване на
местната идентичност, повишаване равнището на заетост и осигуряване на по-високо
качество на живот на местното население;
Стратегическа цел 3: Осигуряване на балансирано развитие на селищната мрежа в
общината чрез укрепване на връзките град-село, диверсификация на икономическите
дейности и благоустройство на населените места.

Към всяка от стратегическите цели авторите са разписани основни количествени
индикатори, чрез които те да бъдат измервани. Но същите не кореспондират с т.нар. „специфични
количествени индикатори“, които са определени в раздел 13 „Индикатори за наблюдението и
оценката на плана“. Допълнително, липсват конкретни изходни и целеви стойности, което прави
практически невъзможно оценяването на стратегическите цели по тях.
За постигането на стратегическите цели са определени шест приоритета, които са
определени с конкретна стратегическа цел. Те са:

▪ Приоритет 1: Развитие на местна икономика на основата на иновациите и подобрена
енергийната ефективност, насърчаване на публично-частното партньорство и
подобряване на инвестиционната активност;
▪ Приоритет 2: Модернизирана инфраструктура и равен достъп до услуги с високо качество;
▪ Приоритет 3: Повишаване качеството на образователната, социалната и здравната система
в общината, промяна и стабилизиране на демографската динамика;
▪ Приоритет 4: Съхраняване и развитие на природното, културното многообразие и
самобитност, укрепване на местната идентичност;
▪ Приоритет 5: Балансирано и интегрирано местно развитие на град Попово и селищната
мрежа, укрепване на взаимовръзките между града и селата;
▪ Приоритет 6: Укрепване на местния институционален капацитет за подобряване процеса
на управление и ефективно усвояване на фондовете на ЕС.
Следва да се подчертае, че приоритетите не са обвързани с конкретни стратегически цели
(СЦ) – възможно е един приоритет да допринася за повече от една СЦ. Едновременно с това всеки
приоритет се състои от няколко специфични цели с мерки към тях. Те са обобщени в следващата
таблица.
Таблица 1. Матрица на приоритетите, специфичните цели и мерки в ОПР
Специфични
Приоритети
Мерки
цели
2
5
Приоритет 1
2
5
Приоритет 2
2
5
Приоритет 3
2
4
Приоритет 4
3
6
Приоритет 5
2
4
Приоритет 6
Общо
11
29
Източник: ОПР Попово 2015-2020

Наблюдава се баланс по отношение на заложените мерки в ОПР – средно 2-3 към всяка
специфична цел. Това дава възможност за балансирано изпълнение на плана.

10

Индикативната финансова таблица, обобщава необходимите ресурси за реализация на
ОПР, разпределени по приоритети, мерки, години и финансови източници. Поради значителната
ѝ подробност, същата е представена като приложение към ОПР.
В частта „Индикатори за наблюдение и оценка на плана“ се представя разработената
система от индикатори за проследяване на ОПР в периода на неговото изпълнение и последващо
отчитане. За целите на отчитане на плана индикаторите са разделени на 2 типа:

▪ Индикатори за резултат – измерващи постигнатото на ниво приоритет и мярка; и
▪ Индикатори за въздействие – измерващи отделните специфични цели.
Допълнително са включени и други индикатори, произтичащи от Стратегия „Европа
2020“, но за тях не е изготвена методика на събиране на данни и оценка, което ги прави
неприложими за настоящата последваща оценка.
В частта „Необходими действия по наблюдението, оценката и актуализацията на
Общинския план за развитие на Община Попово за периода 2014-2020 г“ подробно са
описани административните дейности, които могат и следва да се извършват в периода 20142020 година за по-доброто изпълнение на ОПР.
Частта „Действия за прилагане принципа на партньорство и осигуряване на
информация и публичност“ подробно описва всички действия, които са предприети за
включването на възможно най-широк кръг от заинтересовани страни при подготовката и
разработването на ОПР, както и необходимите последващи действия по време на неговото
изпълнение.
Частта с приложенията обхваща три приложения:

▪ Приложение 1. Индикативна финансова таблица;
▪ Приложение 2. Индикатори за наблюдение на Общинския план за развитие;
▪ Приложение 3. Източници на информация.
Наблюдение на ОПР
Част от наблюдението на общинския план е и неговата предварителна оценка, която се
изготвя преди приемането му от Общински съвет. Тя се прави от независим екип, който би
могъл да посочи слабостите в стратегическата и/или аналитичната част. При изготвянето на
ОПР на община Попово не е извършена такава.
През октомври 2015 г. е направена първата по-сериозна актуализация на ОПР Попово.
При нея два от приоритетите се обединяват. Това са приоритет 5 „Устойчиво и интегрирано
градско развитие на град Попово като вторичен опорен център в област Търговище“ и приоритет
6 „Балансирано развитие на селския район в рамките на общината и укрепване на взаимовръзките
между селата и града“, които се трансформират в „Приоритет 5: Балансирано и интегрирано
местно развитие на град Попово и селищната мрежа, укрепване на взаимовръзките между
града и селата“. Настоящата последващата оценка разглежда именно този вариант – с шест
приоритета. Промяната в приоритетите на плана водят и до преформулиране на третата
стратегическа цел, която в първоначалния вариант е „Интегрирано и устойчиво градско
развитие на град Попово като вторичен опорен център в рамките на област Търговище и
осигуряване на балансирано развитие на селищната мрежа чрез укрепване на връзките градсело, диверсификация на икономическите дейности и благоустройство на селата“.
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През 2017 година е извършена междинна оценка на ОПР на община Попово, съгласно
Закона за регионалното развитие. Оценката е положителна, но в нея се отправят и редица бележки
към структурата и съдържанието на ОПР, които могат да бъдат обобщени така:

▪ Липсва Програма за реализация към ОПР, която да включва конкретни проектни
▪
▪
▪

предложения и идеи за развитието на общината – задължителен елемент към плана;
Планираните средства за реализация на ОПР са силно занижени, поради което
междинната оценка отчита финансово преизпълнение на почти всички приоритети;
Препоръчва се подобряване на плана в частта му с мерки, свързани с наблюдението на
ОПР и осигуряване на информация, публичност и партньорство относно реализацията на
му;
Добавяне на мярка, свързана с борбата за изменение на климата.

Бележките са взети предвид и е изготвена втората актуализация на ОПР, в която е
изготвена програма за реализация, в която са включени планирани за реализация проекти. В
актуализацията се осъвременяват стойностите в индикативната финансова таблица. Добавена е
още липсващата мярка за борба с климатичните промени.
Няма данни за трета актуализация на ОПР. Поради тази причина настоящият доклад за
последваща оценка оценява втората актуализация на ОПР на община Попово, приета през 2017
година.
Положителна характеристика на мониторинга е, че за периода 2014-2020 г., всяка година
са изготвяни годишни доклади за изпълнението на плана, които значително подпомагат
цялостното отчитане на изпълнението на ОПР. Тези доклади са съществен източник на точна
информация както за конкретно осъществените дейности и постигнатите резултати, така и за
тенденциите в хода на общото развитие на общината през наблюдавания планов период.
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4. ОЦЕНКА НА СТЕПЕНТА НА ПОСТИГАНЕ ЦЕЛИТЕ И УСТОЙЧИВОСТТА НА
РЕЗУЛТАТИТЕ
Анализите и оценките на документите, свързани с изпълнението на ОПР на община
Попово, предоставени от Общинската администрация за извършване на последващата оценка,
дават възможност да бъдат направени определени констатации както за изпълнението, така и за
постигнатите до този момент резултати по отделните стратегически цели, произтичащите от тях
приоритети и свързаните с тях мерки. За целта се прави съпоставка между заложените в ОПР
цели, приоритети и мерки и документите отнасящи се до неговото изпълнение.
В съответствие с възприетия методически подход от авторите на ОПР, при изготвянето на
стратегическата част, както и невъзможността за групиране на приоритетите, анализът на
изпълнението на ОПР на община Попово е извършен по приоритети и специфични цели.
Реализираните конкретни дейности и проекти, групирани по приоритети и специфични
цели са представени изчерпателно в табличен вид в приложение 1 на настоящата последваща
оценка.
Оценката на постигане на всяка мярка е направена на базата на следните фактори:

▪ Реализирани проекти/дейности, които са определени в ОПР Попово 2014-2020;
▪ Реализирани проекти/дейности, които не са изрично посочени в ОПР Попово 2014-2020,
▪
▪
▪

но могат да се отнесат към някоя от мерките;
Финансови резултати;
Потенциално влияние върху постигането на заложените индикатори;
Експертна оценка.
Изготвената оценъчна скала е петстепенна, както следва:

▪ Специфичната цел е напълно постигната – предвидените в ОПР дейности или

▪

▪

▪
▪

проекти/инициативи са реализирани изцяло или почти изцяло; проектите водят до
постигане на целта от по-високо равнище или оказват влияние върху предвидените
индикатори на ОПР, или се очаква да имат влияние в бъдеще време.
Специфичната цел в значителна степен е постигната – голяма част от предвидените в
ОПР дейности или проекти/инициативи са реализирани. В същото време те водят до
постигане на целта от по-високо равнище или оказват влияние върху предвидените
индикатори на ОПР, или се очаква да имат влияние в бъдеще време.
Специфичната цел е постигната в ниска степен – реализирани са частично,
предвидените в ОПР дейности или проекти/инициативи; привличането на финансов
ресурс е незначително в сравнение с други цели/приоритети; реализираните проекти могат
да не оказват влияние върху индикаторите на ОПР.
Специфичната цел е постигната в много ниска степен – реализирани са единични
дейности/проекти на ниска стойности, които може и да не окажат влияние върху
дефинираните индикатори на плана.
Специфичната цел не е постигната – предвидените в ОПР дейности или
проекти/инициативи не са реализирани, или тяхната реализация е с незначителен
финансов принос към плана, или няма принос към индикаторите на плана.
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4.1. ПРИОРИТЕТ 1. РАЗВИТИЕ НА МЕСТНА ИКОНОМИКА НА ОСНОВАТА НА
ИНОВАЦИИТЕ И ПОДОБРЕНА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ, НАСЪРЧАВАНЕ НА
ПУБЛИЧНО-ЧАСТНОТО
ПАРТНЬОРСТВО
И
ПОДОБРЯВАНЕ
НА
ИНВЕСТИЦИОННAТА АКТИВНОСТ
4.1.1. Специфична цел 1. Подобряване на бизнес средата и на достъпа до информация и
услуги, стимулиране на предприемачеството и развитието на малки и средни предприятия
Констатации: в рамките на тази специфична цел е реализиран само 1 проект на млад земеделски
стопанин и той е за създаване на стопанство за отглеждане на малини. Финансовото изпълнение
на целта е едва на 4,79% от предварителните разчети.
Оценка на постигане на целта: на база на резултатите от оценката, целта е постигната в много
ниска степен.
4.1.2. Специфична цел 2. Насърчаване на инвестициите в енергийна ефективност,
технологичен трансфер и иновации, подкрепа за създаването и развитието на местни
клъстери и бизнес мрежи
Констатации: към тази цел са реализирани или се осъществят 4 проекта, които са финансирани
основно чрез ПРСР. Финансовото изпълнение възлиза на 8,54% от първоначално предвидените
средства.
Оценка на постигане на целта: целта е постигната в много ниска степен.

4.2. ПРИОРИТЕТ 2. МОДЕРНИЗИРАНА ИНФРАСТРУКТУРА И РАВЕН ДОСТЪП ДО
УСЛУГИ С ВИСОКО КАЧЕСТВО
4.2.1. Специфична цел 1. Развитие и модернизация на транспортната инфраструктура
Констатации: за изпълнението на тази СЦ в ОПР са предвидени близо 11 млн. лв. За периода
2014 – 2020 г. са изпълнени 47 проекта на общата стойност 4,4 млн. лв. Това съставлява 40,55%
от първоначалните разчети. Пълният им списък е представен в приложение 1 от настоящия
доклад.
Оценка на постигане на целта: СЦ е постигната в значителна степен.
4.2.2. Специфична цел 2. Доизграждане и развитие на местната инфраструктура за опазване
на околната среда
Констатации: в рамките на тази СЦ са реализирани 3 проекта, 2 от които са за корекция на р.
Поповска, а един за изработване на технически проект за рекултивация на старо сметище за
неопасни отпадъци в землището на с. Славяново. Общата им стойност е 818 хил. лв., при
планиран бюджет за цялата СЦ от 6,5 млн. лв., т.е. изпълнението ѝ е 12,52%
Оценка на постигане на целта: горните констатации дават основание да се заключи, че СЦ е
постигната в ниска степен.

4.3. ПРИОРИТЕТ 3. ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА,
СОЦИАЛНАТА И ЗДРАВНАТА СИСТЕМА В ОБЩИНАТА, ПРОМЯНА И
СТАБИЛИЗИРАНЕ НА ДЕМОГРАФСКАТА ДИНАМИКА
4.3.1. Специфична цел 1 Създаване и гарантиране на устойчиви работни места, социална
интеграция на групите в неравностойно положение
Констатации: В рамките на тази СЦ са реализирани 7 проекта и дейности. Сам един от тях е
финансиран от общинския бюджет (закупуване на устройство за изкачване на стълби за
инвалидни колички /скаламобил/). Останалите са с безвъзмездна финансова помощ и собствени
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средства. Те са свързани предимно с реализацията на проекти по ОПРЧР 2014 – 2020 и са, както
следва:

▪ Подобряване на уменията в Десислава ЕООД
▪ Конкурентни предимства на пазара на труда за „БМ Интернешънъл“ ЕООД, чрез
предоставяне на професионална квалификация
▪ Развиване на уменията в „ДЕСИ СЛАВА М И С“ ООД
▪ Подобряване на адаптивността и компетентността на служителите на „Мебел стил“ ООД
чрез включване в обучения по професия и ключови компетенции
▪ Развитие на социалното предприемачество в община Попово
▪ Нови работни места в ПЛАМКО.
Общата стойност на проектите е за близо 2,4 млн. лв. при първоначално предвидени 1,4
млн. лв. или се отчита финансово преизпълнение от 70%.
Оценка на постигане на целта: горните констатации дават възможност да се обобщи, че СЦ е
напълно постигната.
4.3.2. Специфична цел 2. Подобряване качеството на образованието, здравеопазването и
социалните услуги, допринасящи за повишаване привлекателността на общината
Констатации: по тази специфична цел са предвидени 9,1 млн. лв. (9,04% от целия индикативен
бюджет на ОПР) като за реализацията ѝ са осъществени 116 проекта и инициативи на обща
стойност от 6,5 млн. лв. Всички те са представени в приложение 1. Финансовото изпълнение е на
почти 71%.
Оценка на постигане на целта: експертната оценка е, че СЦ е постигната в значителна степен.

4.4. ПРИОРИТЕТ 4. СЪХРАНЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ПРИРОДНОТО, КУЛТУРНОТО
МНОГООБРАЗИЕ И САМОБИТНОСТ, УКРЕПВАНЕ НА МЕСТНАТА ИДЕНТИЧНОСТ
4.4.1. Специфична цел 1. Развитие и валоризиране на местното природно и културно
наследство
Констатации: предвидените средства за реализацията на тази СЦ са 1,1 млн. лв. или 1,13% от
общия индикативен бюджет на ОПР. За осъществяването ѝ са изпълнени или са в процес на
изпълнение 20 проекта и инициативи. Тяхната обща стойност е размер на 314 хил. лв., което е
малко над една четвърт (27,59%) от индикативните средства.
Оценка на постигане на целта: общата оценка е, че целта е постигната в значителна степен,
4.4.2. Специфична цел 2. Развитие на устойчив туризъм
Констатации: Общо предвидените средства за постигането на целта са едва 0,68% (685 хил. лв.)
от целия бюджет на ОПР. За постигането ѝ са реализирани едва 2 инициативи:

▪ Изграждане зони за отдих язовир „Каваците“;
▪ Основен ремонт на еко пътека село Иванча.
Тяхната обща стойност (64 291 лв.) е достатъчна за отчитане на финансово изпълнение от
9,39%.
Оценка на постигане на целта: горните констатации дават основание да се заключи, че СЦ е
постигната в ниска степен.
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4.5. ПРИОРИТЕТ 5. ПРИОРИТЕТ 5: БАЛАНСИРАНО И ИНТЕГРИРАНО МЕСТНО
РАЗВИТИЕ НА ГРАД ПОПОВО И СЕЛИЩНАТА МРЕЖА, УКРЕПВАНЕ НА
ВЗАИМОВРЪЗКИТЕ МЕЖДУ ГРАДА И СЕЛАТА
4.5.1. Специфична цел 1. Подобряване качеството на жизнената среда, обновяване и
благоустрояване в градската зона на Попово
Констатации: за тази цел първоначално е предвиден най-голям ресурс – над 30 млн. лв. или
почти 30% от цялостния, заложен в ОПР. За изпълнението ѝ са реализирани редица проекти и
инициативи – 62 броя, чиято обща стойност е близо 19 млн. лв. Това представлява изпълнение от
62,96%. Пълен списък на проектите е представен в приложение 1 от настоящия доклад.
Оценка на постигане на целта: горните констатации позволят целта да се оцени като постигната
в значителна степен.
4.5.2. Специфична цел 2. Обновяване и благоустрояване на селата, подобряване достъпа до
основни услуги за населението и укрепване на връзките с общинския център
Констатации: това е една от СЦ с най-малък индикативен ресурс, едва 252 хил. лв. В същото
време за периода 2014 – 2020 година са реализирани 8 проекта на обща стойност от 2,2 млн. лв.
Това e близо 9 пъти преизпълнение на целта.
Оценка на изпълнение на мярката: горните констатации позволят целта да се оцени като
напълно постигната.
4.5.3. Специфична цел 3. Развитие на селското стопанство при устойчиво управление на
природните ресурси, насърчаване диверсификацията на икономическите дейности
Констатации: тази СЦ напълно контрастира с предходната. Първоначално заложеният бюджет
за нея е близо 22%, докато изпълнението ѝ е в рамките на едва 1,32%.
Оценка на постигане на целта: гореизложеното обосновава целта да се определи като
непостигната.
4.6. ПРИОРИТЕТ 6: УКРЕПВАНЕ НА МЕСТНИЯ ИНСТИТУЦИОНАЛЕН КАПАЦИТЕТ
ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ПРОЦЕСА НА УПРАВЛЕНИЕ И ЕФЕКТИВНО УСВОЯВАНЕ НА
ФОНДОВЕТЕ НА ЕС
4.6.1. Специфична цел 1. Специфична цел 1. Укрепване на местния административен
капацитет за стратегическо планиране и управление на проекти
Констатации: първоначално предвидения бюджет за тази цел е 1,12 млн. лв., които леко
са надхвърлени в края на 2020 г. – вложени са 1,29 млн. лв. в 38 проекта. Това е надхвърляне с
10% от първоначално заложените планове.
Оценка на постигане на целта: горните констатации дават възможност да се обобщи, че
СЦ е напълно постигната.
4.6.2. Специфична цел 2. Създаване и развитие на партньорства, засилване на
междуобщинското сътрудничество
Констатации: това е целта с най-малък бюджет, едва 0,04% от цялата сума, заложена в
ОПР. За нея са предвидени 41 хил. лв., като при реализацията на ОПР е осъществен само един
проект на обща стойност от 40,32 хил. лв. или 98,33%.
Оценка на постигане на целта: горните констатации позволят целта да се оцени като
напълно постигната.
Пълният списък на реализираните проекти за периода 2014-2020 година в община
Попово е поместен в приложение 1 от настоящия доклад.
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4.7. ОБОБЩЕНА ФИНАНСОВА ОЦЕНКА НА СТЕПЕНТА НА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОПР ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 ГОДИНА
В следващата таблица е представена обобщена справка на финансовата реализация на ОПР на община Попово за периода 2014-2020 година.
Следва да се направят следните уточнения. При изчисляването на общата стойност на проектите:

▪
▪
▪
▪
▪

Не са взети предвид финансовите корекции (ако такива са наложени) по проекти, защото те могат да бъдат обжалвани;
Не са включени стойностите по договори, подписани след 31.12.2020 година;
Не са взети под внимание потенциалните икономии, които са се реализирали при обявяване на обществени поръчки;
Не са включени стойностите за плащанията за единица площ (по ПРСР), които прогнозно са около 100 млн. лв.;
Covid-19 мерките включват всички проекти, реализирани във връзка с преодоляване последствията от ковид, налични в ИСУН, както и
относимите разходи на Общината за това (ако има такива).
Приоритет/специфична цел

Приоритет 1. Развитие на местна икономика на основата на иновациите и подобрена енергийната
ефективност, насърчаване на публично-частното партньорство и подобряване на инвестиционната
активност
Специфична цел 1. Подобряване на бизнес средата и на достъпа до информация и услуги,
стимулиране на предприемачеството и развитието на малки и средни предприятия

Индикативна
Брой
Стойност
стойност
изпълнени
(хил. лв.)
(хил. лв.)
проекти

% на
изпълнение

17 555

5

1 461,57

8,33%

1 020

1

48,90

4,79%

Специфична цел 2. Насърчаване на инвестициите в енергийна ефективност, технологичен трансфер
и иновации, подкрепа за създаването и развитието на местни клъстери и бизнес мрежи

16 535

4

1 412,67

8,54%

Приоритет 2. Модернизирана инфраструктура и равен достъп до услуги с високо качество

17 380

50

5 215,70

30,01%

Специфична цел 1. Развитие и модернизация на транспортната инфраструктура

10 842

47

4 396,90

40,55%

6 538

3

818,80

12,52%

10 548

123

8 851,26

83,91%

1 403

7

2 387,40

170,16%

9 145

116

6 463,85

70,68%

1 824

22

378,59

20,76%

1 139
685

20
2

314,30
64,29

27,59%
9,39%

Специфична цел 2. Доизграждане и развитие на местната инфраструктура за опазване на околната
среда
Приоритет 3. Повишаване качеството на образователната, социалната и здравната система в
общината, промяна и стабилизиране на демографската динамика
Специфична цел 1 Създаване и гарантиране на устойчиви работни места, социална интеграция на
групите в неравностойно положение
Специфична цел 2. Подобряване качеството на образованието, здравеопазването и социалните
услуги, допринасящи за повишаване привлекателността на общината
Приоритет 4. Съхраняване и развитие на природното, културното многообразие и самобитност,
укрепване на местната идентичност
Специфична цел 1. Развитие и валоризиране на местното природно и културно наследство
Специфична цел 2. Развитие на устойчив туризъм

17

Приоритет/специфична цел

Индикативна
Брой
Стойност
стойност
изпълнени
(хил. лв.)
(хил. лв.)
проекти

Приоритет 5. Балансирано и интегрирано местно развитие на град Попово и селищната мрежа,
укрепване на взаимовръзките между града и селата
Специфична цел 1. Подобряване качеството на жизнената среда, обновяване и благоустрояване в
градската зона на Попово
Специфична цел 2. Обновяване и благоустрояване на селата, подобряване достъпа до основни
услуги за населението и укрепване на връзките с общинския център
Специфична цел 3. Развитие на селското стопанство при устойчиво управление на природните
ресурси, насърчаване диверсификацията на икономическите дейности
Приоритет 6. Укрепване на местния институционален капацитет за подобряване процеса на
управление и ефективно усвояване на фондовете на ЕС
Специфична цел 1. Укрепване на местния административен капацитет за стратегическо планиране и
управление на проекти
Специфична цел 2. Създаване и развитие на партньорства, засилване на междуобщинското
сътрудничество
Covid-19 мерки

-

ОБЩО

101 172

% на
изпълнение

52 654

76

21 495,67

40,82%

30 164

62

18 992,55

62,96%

252

8

2 209,38

876,74%

22 238

6

293,73

1,32%

1 211

39

1 330,60

109,88%

1 170

38

1 290,29

110,28%

41

1

40,32

98,33%

28

249

343

38 982,47

38,53%
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4.8. ФИНАНСОВА ОЦЕНКА НА СТЕПЕНТА НА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОПР ПО ГОДИНИ
(ОТ 2014 ДО 2020 ГОДИНА)
Анализът на финансовото изпълнение по години дава възможност да се проследи
изпълнението на ОПР през целия период 2014-2020 година. Също така при изчисляването на
стойностите по години са използвани отчетите за капиталовите разходи на Община Попово,
както и реално изплатените суми по проектите, администрирани чрез ИСУН 2020. С известни
ограничения, това дава възможност да се направи по-реална преценка на инвестираните в
общината средства. Трябва да се има предвид, че по част от проектите тепърва предстоят
плащания (възстановяване на разходи), други проекти може да не приключат успешно или да има
наложени финансови корекции. Също така, изпълнението на договорите сключени по мерките,
свързани с Covid-19 след 31.12.2020 г., се очаква допълнително да увеличат общия финансов
принос в рамките на ОПР.
Съпоставката между двете финансови оценки – обобщената (в точка 4.7.) и по години –
дава отклонение от 7 354 260,63 лв. Значителната разлика се дължи на няколко фактора:

▪ Икономии по възлагане на обществени поръчки;
▪ Финансови корекции при изпълнението на проекти;
▪ Все още неразплатени суми по част от текущите проекти – част от тях с голям бюджет,
предимно на местния бизнес и проектите, реализиращи се по ОПРР 2014-2020.
В този смисъл, реалното финансово изпълнение на ОПР към 31.12.2020 г. е малко пониско от посочените стойности.
Анализът на финансовата реализация на ОПР по години показва значителния принос на
специфична цел 1 (от приоритет 5), което се дължи на доброто изпълнение на Интегрирания
план за градско възстановяване и устойчивост за периода 2014 – 2020 година. При нея, след 2016
година се наблюдава постоянно увеличение на направените инвестиции. Вложенията по тази
специфична цел водят до нейното много добро изпълнение – 63% от предварително заложения
бюджет.
Другата специфична цел 2 от приоритет 5 също допринася значително за изпълнението
на ОПР. А самото ѝ изпълнение надвишава 8 пъти предварително отделените средства за нея.
Характерното за нея е, че средствата инвестирани по нея са направено в началото на програмния
период (2014 – 2015 г.) и след това едва в края (2019 – 2020 г.).
С друг сериозен принос към финансовото изпълнение на ОПР е специфична цел 2 от
приоритет 3. Тя е насочена към образованието, социалните и здравните услуги в общината. При
нея се наблюдава ритмично разходване на средствата, което води до 71% финансово изпълнение.
Специфична цел 1 от приоритет 2, насочена към развитие и модернизация на
транспортната инфраструктура в общината също допринася чувствително за изпълнението на
ОПР. Това се дължи на регулярните ремонти, които се извършват в общината. Въпреки това
нейното финансово изпълнение е на 40,6% спрямо заложените индикативни стойности.
Последната специфична цел, която има осезаемо влияние върху изпълнението на ОПР, е
1 от приоритет 6. Тя е свързана с изготвянето на различни инвестиционни проекти и е пряко
свързана с изпълнението на голяма част от строителните дейности в общината. Следва да се
отбележи, че финансовото ѝ изпълнение (110%) кореспондира със заложения в ОПР бюджет.
Това показва, че Общината много правилно е разчела възможностите си.
Напредъкът по останалите специфични цели има незначителен принос към финансовото
изпълнение на ОПР.
19

Обобщено, при изпълнението на ОПР през годините се наблюдава забавяне до 2016
година, което вероятно се дължи на по-късното публикуване на процедурите по
оперативните програми. След това, обаче започва ускоряване на изпълнението на
дейностите, заложените в ОПР.
Фигура 1. Финансово изпълнение на заложените приоритети в периода 2014-2020 г. (с натрупване)
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Анализирайки приноса на всеки приоритет към общото финансово изпълнение на ОПР,
могат да се откроят 3 водещи приоритета – трети и пети (на дясната скала на фиг. 2) и втори. Това
са приоритетите, насочени към подобряване на физическата среда в общината – публичните
пространства, инфраструктурите и сградния фонд.
Характерно за приоритетите с по-нисък принос към изпълнението на ОПР е, че в тях се
влагат сходни средства всяка година, въпреки това те са значително по-малко, отколкото по
останалите приоритети.
Фигура 2. Финансово изпълнение на приоритетите в периода 2014-2020 г. (с натрупване)
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5. ОЦЕНКА НА ОБЩОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ
Дълготрайното въздействие, което оказва реализацията на ОПР 2014-2020, не може да
бъде оценено непосредствено след приключване на плановия период, защото част от проектите
имат хоризонт на изпълнение до 2022-23 година, други – трябва да мине време, за да се преценят
икономическите и социални ефекти от тях. Допълнително, 2020 година беше уникална с това, че
през месец март се обяви световната пандемия от ковид, която засегна значителна част от
социално-икономическия живот у нас. Това неминуемо оказа влияние върху планирането на
капиталовите разходи на общините, текущите разходи и изпълнението на приетите бюджети.
Голяма част от средствата на национално и местно ниво се насочиха към преодоляване на
последствията и борба с вируса.
За изготвяне на по-точна оценка на общото въздействие на ОПР съществува и
технологично ограничение – официалните статистически данни за 2020 г. започват да се
публикуват след март месец, а икономическите – през есента. Поради тази причина, за да се
използват данните за 2020 г., която е последната от действието на ОПР на община Попово, следва
да се изчака поне до края на 2021 година. Това е невъзможно поради разпоредбите в ЗРР, които
задължават последващата оценка да се извърши до края на 2021 г. В този смисъл са използвани
последните официални, налични данни и те следва да бъдат интерпретирани с мисълта, че не
обхващат пълния период на действие на плана.
Настоящата общата оценка на въздействието на ОПР обхваща два етапа. Първият
представя най-обобщено социално-икономическото състояние в общината по ключови
демографски, социални и икономически показатели. Въпреки че те не са повлияни само от ОПР,
може да се приеме, че тези показатели най-точно отразяват резултатите от провеждането на
политики на регионално и местно ниво.
Вторият етап представя резултатите от изготвените конкретни специфични за ОПР
индикатори, които би следвало да отразяват неговото приложение и резултатите на територията
на Попово.
Прегледът на ключовите показалите показва, че за периода на действие на ОПР
населението на общината е намаляло със 3 237 души, което се дължи основно на отрицателния
естествен прираст, чиито стойности се влошават в последните години. В същото време
механичният прираст се подобрява, но той е недостатъчен, за да компенсира естествените
процеси.
Положителна характеристика за състоянието на общината е, че нивото на безработица
спада, а заплатите се увеличават.
Местната икономика също е във възход според данните. Стойността на произведената
продукция се увеличава, броят на предприятията също.
Интересът към общината от страната на туристите, обаче е в негативен тренд. Броят на
реализираните нощувки намаляват, както и приходите от тях, но като цяло тази дейност не
допринася значително за местната икономика.
Таблица 2. Ключови социално-икономически показатели за развитието на община Попово
Мерна
Изменение
Показател
2013 г.
2020 г.
единица
Δ
брой
Население към 31.12.
27 688
24 451
-3237
брой
Механичен прираст
-126
88
214
‰
Коефициент на раждаемост
8,8
6,3
-2,5
‰
Коефициент на смъртност
17,8
23,1
5,3
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Показател

Мерна
единица
‰
‰
%
лева
брой

Коефициент на механичен прираст
Коефициент на естествен прираст
Ниво на безработица
Средногодишна заплата (данни за 2019 г.)
Брой на предприятията (за 2019 г.)
Произведена продукция от предприятията (за 2014 г. и
хил. лв.
за 2019 г.)
брой
Реализирани нощувки (за 2019 г.)
лева
Приходи от нощувки (за 2019 г.)
Източник: НСИ, Агенция по заетостта, собствени изчисления

-4,52
-9
17,9
6 606
826

3,58
-16,7
11,1
13 304
875

Изменение
Δ
8,1
-7,7
-6,1
6698
49

241 269
3 776
124 936

311 526
3 580
109 956

70 257
-196
-14 980

2013 г.

2020 г.

При изготвянето на системата за наблюдение и оценка на ОПР, съгласно методическите
указания, са определени 2 вида индикатори – за въздействие („отчитат изпълнението на
специфичните и стратегическите цели и имат значение за цялостната оценка…“) и за резултат
(отнасят се „до наблюдението и оценката на изпълнението на определените приоритети и
мерки за развитие на общината“).
Системата от индикатори в ОПР Попово обхваща 71 индикатора за резултат, които
са предимно без базова стойност. Целевата стойност е зададена за 2022 г., което е отвъд хоризонта
на действия на ОПР, както и извън времевия обхват на настоящата оценка. Поради тази причина,
при отчитането на постигнатите стойностите на индикаторите трябва да се има предвид, че в ОПР
са предвидени още 2 години за изпълнението на целевите стойности.
Може да се приеме, че в ОПР Попово 2014-2020 година са заложени 10 индикатора за
въздействие, които са наречени от авторите „специфични количествени индикатори“. Проблем
при отчитането е, че за част от тях данни се събират само при националните преброявания на
населението (следващото предстои през тази година) и е невъзможно да бъдат отчетени. За
други, изходните стойности са взети много преди да започне изготвянето на ОПР – 3 до 4 години.
По отношение на индикаторите за въздействие, към всяка стратегическа цел са изброени
редица „основни количествени индикатори, по които ще се измерва постигането на целта“, но
всъщност те са без начална стойност, което ги прави неприложими за наблюдението на ОПР.
Друг проблем при отчитането на индикаторите е, че за тях не се предоставят данни на
общинско ниво, което компрометира оценката.
Следва да се направо уточнението, че за някои индикатори, „отчетени“ в междинна оценка
на ОПР, не се намират данни или те не са достоверни. В тези случаи е приета стойността на
индикатора от междинната оценка.
Анализът на постигнатия прогрес на ОПР, измерен чрез индикаторите за резултат,
показва, че за над половината индикатори не може да се отчете напредък. Това се дължи или
на невъзможност той да бъде изчислен (липсват базови и/или целеви стойности, конкретни данни
и др.), или на реална липса на прогрес.
За 17 от индикаторите има данни за отбелязан напредък, а за 13 от тях се отчита
преизпълнение.
При отчитането на индикаторите за резултат се наблюдават екстремни стойности при част
от тях – надхвърлящи в пъти заложените стойности. Това показва, че при планирането силно са
били занижени очакванията към конкретните резултати от изпълнението на ОПР.

22

Експертната оценка е, че изпълнението на ОПР за периода 2014-2020 година е
задоволително, спрямо поставените индикатори.
Таблица 3. Разпределение на индикаторите за резултат според техния напредък
Индикатори по
Процент (дял) от
Процент изпълнение
Цвят
приоритети
всички
(за резултат) (брой)
0% или не може да бъде изчислен

41

57,75%

Между 0% и 100%

17

23,94%

≥100% (преизпълнение)

13

18,31%

В последващата таблица са представени всички индикатори от ОПР с тяхната отчетена
стойност (където има данни) и степента на постигането им спрямо заложените стойности.
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Таблица 4. Индикатори за въздействие и резултат, заложени в ОПР Попово и тяхното изпълнение
Индикатор /описание/

Мерна
единица

Базова
стойност

Целева стойност 2022г.

Междинна
оценка
(отчетена)

Отчетена
стойност към
31.12.2020 г.

Изпълнение

ПРИОРИТЕТ 1: Развитие на местна икономика на основата на иновациите и подобрена енергийната ефективност, насърчаване на публичночастното партньорство и подобряване на инвестиционната активност
Мярка 1.1.1 Подобряване на услугите за местния бизнес, въвеждане на системи за управление на качеството и схеми за подобряване на
организацията и управлението, достъп до финансови ресурси
Брой предприятия, получили безвъзмездна
финансова помощ

бр.

Н/П

Брой предприятия, получили друг вид финансова
помощ

бр.

Н/П

Брой създадени нови МСП

бр.

Н/П

Брой работни места, създадени в подпомагани
предприятия

бр.

Н/П

Разработен общински план за насърчаване на
инвестициите за периода до 2020г. и план за действие

бр.

Н/П

Създаден местен офис на предприемача

бр.

Н/П

6

3

7

117%

3
10

0
1

невъзможно
0 да се изчисли
6
60%

80

0

0

0%

1

0

0

0%

1

0

0

0%

Мярка 1.1.2 Насърчаване достъпа до и ефективно използване на информационни и комуникационни технологии от МСП, развитие на публични
онлайн услуги
Дял от населението с осигурен широколентов достъп
(със скорост поне 30 Mbps)
Брой на създадените "онлайн" услуги за бизнеса и
населението
Дял от жилищата с достъп до Интернет (базова
стойност от Преброяване 2011г.) (междинна стойност
по данни на НСИ за Североизточна България)

%

Н/П

бр.

Н/П

%

27,7

30

неприложимо

невъзможно
да се изчисли

неприложимо

5

22

22

440%

40

67,3

77,7

194%

3

100%

Мярка 1.2.1 Подпомагане на иновациите и технологичното модернизиране на местните предприятия
Брой финансирани и изпълнени проекти на
предприятия за въвеждане на иновации и/или
модерно технологично оборудване

бр.

Н/П
3

1
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Индикатор /описание/
Брой предприятия въвели нови за фирмите или
значително подобрени продукти в резултат на
иновационни или научно-изследователски проекти

Мерна
единица

Базова
стойност

бр.

Н/П

Целева стойност 2022г.

Междинна
оценка
(отчетена)

Отчетена
стойност към
31.12.2020 г.

2

0

Изпълнение

1

50%

Мярка 1.2.2 Подобряване на енергийната ефективност и насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници в предприятията
Увеличаване дела на инвестициите в
енергоспестяващи технологии в предприятията

%

Н/П

Брой предприятия с внедрени мерки за енергийна
ефективност

бр.

Н/П

30

неприложимо

6

невъзможно
да се изчисли

неприложимо

0

0

0%

Мярка 1.2.3 Подкрепа за изграждането на бизнес мрежа и местни клъстери. Насърчаване на публично-частните партньорства.
Брой създадени ПЧП

бр.

Н/П

3

0

0

0%

29,09

88,85

254%

50

50

500%

4

23,84

79%

неприложимо

неприложимо

невъзможно
да се изчисли

ПРИОРИТЕТ 2: Модернизирана инфраструктура и равен достъп до услуги с високо качество
Мярка 2.1.1 Реконструкция и рехабилитация на участъци от републиканската пътна мрежа
Обща дължина на реконструирани или подобрени
пътища II и III клас

км

Н/П

Намаляване на времетраенето на пътуванията (по
ремонтираните пътища)

%

Н/П

Обща дължина на реконструирани или подобрени
общински пътища

км

Н/П

Допълнителен дял от населението с подобрен
транспортен достъп

%

Н/П

35

10
Мярка 2.1.2 Реконструкция и рехабилитация на общинските пътища
30
30

Мярка 2.2.1 Рационално използване и ефективно управление на водните ресурси, подобряване на водоснабдителната система и качеството на
питейната вода. Доизграждане на канализационната мрежа и интегрирано управление на отпадните води.
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Мерна
единица

Индикатор /описание/

Базова
стойност

Обща дължина на реконструирана и/или
рехабилитирана водопроводна мрежа

км

Н/П

Допълнителен дял от населението с подобрено
водоснабдяване

%

Н/П

Обща дължина новоизградена канализационна мрежа

км

Н/П

Допълнителен дял от населението включено към
канализационни мрежи

%

Н/П

Целева стойност 2022г.

Междинна
оценка
(отчетена)

Отчетена
стойност към
31.12.2020 г.

20

0

30

0

15

0

20

0

Изпълнение

6,2
неприложимо
0
неприложимо

31%
невъзможно
да се изчисли
0%
невъзможно
да се изчисли

Мярка 2.2.2 Осигуряване на ефективно управление на отпадъците
Увеличение на мощностите за събиране на
отпадъците и/или рециклиране

%

Н/П

Увеличение на дела на рекултивирани терени

%

Н/П

Допълнителен дял на обслужени домакинства по
събиране на твърдите битови отпадъци

%

Н/П

Създаден общински компостен център

бр.

Н/П

30

0

25

0

невъзможно
да се изчисли
невъзможно
да се изчисли

неприложимо
неприложимо

невъзможно
да се изчисли

неприложимо
30

0

1

0

0

0%

ПРИОРИТЕТ 3: Повишаване качеството на образователната, социалната и здравната система в общината, промяна и стабилизиране на
демографската динамика
Мярка 3.1.1 Насърчаване на местни инициативи за заетост, засилване на социалната интеграция на хората в неравностойно положение
Участие в съвместни инициативи за местна заетост и
професионално обучение (вкл. квалификация и
преквалификация)

бр.

Лица започнали стопанска дейност самостоятелно
или съвместно с други лица

бр.

Намаление на относителния дял на продължително
безработните лица към общия брой на безработните
и средна продължителност на периода на
безработица

%

Н/П
100

0

0

0%

20

0

6

30%

Н/П

Н/П

неприложимо

неприложимо

невъзможно
да се изчисли

10
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Индикатор /описание/

Мерна
единица

Базова
стойност

Целева стойност 2022г.

Междинна
оценка
(отчетена)

Отчетена
стойност към
31.12.2020 г.

Изпълнение

Мярка 3.1.2 Подобряване на адаптивността и пригодността за заетост на работната сила, развиване на умения за нуждите на местната икономика и
инвестиционния процес
Дял на обучени продължително безработни за
придобиване на нова квалификация и/или
%
Н/П
повишаване на квалификацията
30
6,6
6,6
22%
невъзможно
Работещи лица включени в програми за обучение
бр.
Н/П
няма данни
няма данни
80
да се изчисли
Предприятия, които получават подкрепа за обучение

бр.

Н/П

10

2

2

20%

Мярка 3.2.1 Подобряване достъпността и качеството на образователните услуги за населението
Обновени и модернизирани сгради на учебни
заведения, детски градини
Разработени учебни програми, преодоляващи
несъответствията между уменията и нуждите на
местния пазар на труда

бр.

Н/П

бр.

Н/П

5

1

3

60%

4

0

0

0%

Мярка 3.2.2 Подобряване предоставянето на здравни услуги за повишаване жизнения стандарт на населението
Допълнителен дял на населението, получило нов
достъп до здравни услуги
Увеличен дял на инвестициите в модерно
медицинско оборудване и модернизация на
материалната база

%

Н/П

%

Н/П

30

25

0

неприложимо

невъзможно
да се изчисли

неприложимо

невъзможно
да се изчисли

0

Мярка 3.2.3 Развитие на качествени и достъпни социални услуги, превенция на социалното изключване
Създадени нови социални услуги на местно равнище

бр.

Н/П

Обществени места със създадена архитектурна среда
за хора с увреждания

бр.

Н/П

Разкрити център за обществена подкрепа, преходно
жилище, дневен център за възрастни лица

бр.

Н/П

5

0

10

0

3

0

1

20%
невъзможно
да се изчисли

0

0%

неприложимо
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Мерна
единица

Индикатор /описание/

Базова
стойност

Целева стойност 2022г.

Междинна
оценка
(отчетена)

Отчетена
стойност към
31.12.2020 г.

Изпълнение

ПРИОРИТЕТ 4: Съхраняване и развитие на природното, културното многообразие и самобитност, укрепване на местната идентичност
Мярка 4.1.1 Опазване на местното природно наследство и поддържане на биоразнообразието
Инициативи за опазване на редките породи и
растителни видове

бр.

Изпълнени мерки за увеличение популациите на
видовете дивеч

бр.

Н/П
3
Н/П

3

няма данни

невъзможно
да се изчисли

няма данни

невъзможно
да се изчисли

0
0

Мярка 4.1.2 Възстановяване и опазване на местното културно наследство
Подпомогнати културни събития

бр.

Н/П

Посещения на подпомогнатите културни обекти
(годишно)

бр.

Н/П

Подобрени туристически обекти/атракции

бр.

Н/П

Подобрени/изградени туристически съоръжения за
социализация на туристическите обекти

бр.

Н/П

3

0

20

667%
невъзможно
да се изчисли

няма данни
няма данни
3 000
Мярка 4.2.1 Изграждане, реконструкция и подобряване на туристическа инфраструктура, развитие на туристически атракции
2

0

1

50%

4
0
1
25%
Мярка 4.2.2. Създаване и развитие на местни туристически продукти, включване в регионални и национални туристически маршрути и пакети
Увеличение на броя посетители на експонираните и
%
Н/П
маркетирани туристически обекти
30
15
15
50%
невъзможно
Увеличение на броя на чуждите туристи
%
Н/П
неприложимо
20
0
да се изчисли
ПРИОРИТЕТ 5: Балансирано и интегрирано местно развитие на град Попово и селищната мрежа, укрепване на взаимовръзките между града и
селата
Мярка 5.1.1 Подобряване на енергийната ефективност на обществени и жилищни сгради, внедряване на инсталации на базата на ВЕИ
Икономия на енергия в резултат на внедрени мерки
за енергийна ефективност и/или инсталации на
основата на ВЕИ

Квт/ч.

Н/П

няма данни
3 500 000

0

невъзможно
да се изчисли
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Индикатор /описание/
Сгради с внедрени мерки за енергийна
ефективност/инсталации на базата на ВЕИ

Мерна
единица
бр.

Базова
стойност

Целева стойност 2022г.

Междинна
оценка
(отчетена)

Отчетена
стойност към
31.12.2020 г.

Изпълнение

Н/П
20

0

37

185%

Мярка 5.1.2 Благоустрояване и естетизиране на градската среда, вкл. жилищните квартали и зоните с потенциал за икономическо развитие
Рехабилитирани/реконструирани улици
Подобрени км улици, водопроводна и
канализационна мрежа водещи към
производствените зони
Изградени нови връзки към газоснабдителна,
водоснабдителна и канализационна мрежа

км

Н/П

км

Н/П

0

няма данни

невъзможно
да се изчисли

км

Н/П

0

няма данни

невъзможно
да се изчисли

50

1,2

18

36%

Мярка 5.2.1 Подобряване на съществуващата междуселищна инфраструктура и на достъпа до информационни технологии
Подобрена водопроводна мрежа

км

Н/П

Подобрена пътна инфраструктура

км

Н/П

Население обхванато от допълнително изградена
широколентова мрежа в селския район

%

Н/П

Подобрена водоснабдителна мрежа в населените
места

км

Н/П

0

Канализация - подобрена/ ново строителство

км

Н/П

0

Подобрени улици

км

Н/П

0
60

0

невъзможно
6,2 да се изчисли
88,85

148%

20
0
0
0%
Мярка 5.2.2 Възстановяване и развитие на селата, опазване и възобновяване на селското наследство за подобряване на селската среда и качеството
на живот на местното население

50

4,66

невъзможно
да се изчисли

няма данни

невъзможно
0 да се изчисли
9
18%

Мярка 5.3.1 Повишаване на конкурентоспособността на малките и средните предприятия в селскостопанския сектор
Създадени МСП в сферата на преработката и
маркетинга на селскостопанска продукция

бр.

Н/П
3

10

10

333%
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Мерна
единица

Индикатор /описание/

Базова
стойност

Създадени нови микропредприятия в селското и
горското стопанство

бр.

Н/П

Бизнес организации/предприятия с диверсифицирана
дейност

бр.

Н/П

Целева стойност 2022г.

Междинна
оценка
(отчетена)

3
Мярка 5.3.2 Насърчаване диверсификацията на икономическите дейности
4

Отчетена
стойност към
31.12.2020 г.

Изпълнение

10

10

333%

0

0

0%

ПРИОРИТЕТ 6: Укрепване на местния институционален капацитет за подобряване процеса на управление и ефективно усвояване на фондовете на
ЕС
Мярка 6.1.1 Укрепване на местните структури за консултации и партньорство
Брой обучителни сесии
бр.
Н/П
70
0
Проведени дискусионни форуми
бр.
Н/П
30
0
Мярка 6.1.2 Изграждане и усъвършенстване на местен програмен и проектен капацитет

няма данни
няма данни

0%
0%

Обучени служители на общинската администрация

бр.

Н/П

20

38

170

850%

Реализирани планови и програмни документи

бр.

Н/П

5

10

10

200%

Предварителни проучвания получили техническа
помощ за подготовката им

бр.

Н/П
0

0

0%

1

1

33%

10

10

40%

3
Мярка 6.2.1 Създаване на публично-частни партньорства
Реализирани съвместни проекти между общинската
администрация, частния сектор и неправителствения
бр.
Н/П
сектор
3
Обучени лица по разработване, финансиране и
управление на съвместни проекти и прилагане на
бр.
Н/П
интегрирани програми за развитие
25

Мярка 6.2.2 Побратимяване с градове от ЕС, установяване на активни връзки с водещи компании в сферата на преработвателната промишленост и
услугите
Реализирани съвместни проекти с други
градове/региони

бр.

Н/П

2

0

1

50%

30

Индикатор /описание/
Реализирани съвместни проекти с други съседни
общини – междуобщински проекти
Сключени споразумения за сътрудничество с
туроператори, браншови туристически организации,
туристически дружества за развитие
* Н/П е „неприложимо“.

Мерна
единица

Базова
стойност

бр.

Н/П

бр.

Н/П

Целева стойност 2022г.

Междинна
оценка
(отчетена)

Отчетена
стойност към
31.12.2020 г.

Изпълнение

3

0

0

0%

3

0

0

0%

Източник: ОПР, Междинна оценка на ОПР, Общинска администрация, НСИ, ДБТ, ОД „Земеделие“, собствени изчисления
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6. ОЦЕНКА НА ЕФЕКТИВНОСТТА И ЕФИКАСНОСТТА НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ
РЕСУРСИ
Оценката на ефективността и ефикасността е изготвена на базата на количествен анализ.
Той включва оценка на ефективността, която се базира на сравняването на 2 показателя –
използваните ресурси и постигнатото изпълнение по приоритети. Чрез оценката се илюстрира
доколко ефективно са вложени ресурсите, като измерва изразходвания бюджет за постигането на
всеки от приоритетите, респективно целите. Този анализ представя общата финансова
реализация по приоритети, включвайки и проектите, които не са били първоначално заложени в
ОПР, включително осъществени в рамките на изпълнените мерки за справяне/преодоляване с
ковид.
Оценка на ефикасността
Прегледът на реализираните проекти и сравнението им с предварително планираните
мерки и дейности, да ва възможност експертно да се оцени ефикасността на изразходваните
ресурси – доколко те вложени по мерки предвидени в ОПР.
По този критерии може да се обобщи, че ефикасността на изразходваните средства е
много добра, защото не се отчита значителен финансов ресурс, които да е насочен за реализация
на проекти към мерки, непредвидени в ОПР.
Оценка на ефективността
Оценката на ефективността, базирайки се на сравнението на двата показателя –
използвани ресурси и постигнато изпълнение, дава представа за финансовата ефективност на
ОПР в периода 2014-2020 г. Важно е да се подчертае, че не винаги финансовата ефективност е
еквивалентна на социалните ползи – ново разкрити работни места, спестено време при
административно обслужване, получаване на подкрепа и други.
Поради тази причина следващата графика следва да се интерпретира с мисълта, че някои
ефекти от ОПР не са финансово измерими.
Въпреки това графиката дава отправна точка и по същество тя прави сравнение между
вложените ресурси в проекти, техния брой и в каква степен те са допринесли за изпълнението на
съответния приоритет. В нея големината на кръга показва броя на реализираните проекти към
съответния приоритет. Колкото по-голям е кръгът, толкова повече реализирани проекти има към
определения приоритет. В същото време колко по-нагоре е по ординатната ос, толкова по-висок
е процентът на финансово изпълнение. А колкото по-надясно по абсцисата – толкова повече
средства са изразходвани в абсолютна стойност.
Ефективността е измерена без да бъдат взети под внимание средствата, получени от
физическите и юридическите лица по т.нар. „плащания за единица площ“, които прогнозно
възлизат на около 100 млн. лв. за периода 2014-2020 г. Това е така, защото те изначално не са
били изрично планирани в ОПР, доколкото те са по-скоро компенсаторни и не влияят в
значителна степен за социално-икономическото развитие на общината, а и Общинска
администрация няма как да влияе върху парични потоци по тях.
Измерването на ефективността не включва още средствата, които са получени по
различни мерки, свързани с преодоляване на ковид кризата – в размер на 249 хил. лв. – тъй като
тези разходи възникват при форсмажорни обстоятелства и няма как да бъдат планирани или
отчетени към даден приоритет в ОПР.
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Фигура 3. Сравнение между вложените ресурси в проекти, техния брой и приноса им към
изпълнението на приоритетите на ОПР
Приоритет 6
1 330,60
109,88%

110%

Приоритет 3
8 851,26
83,91%

90%

70%

%

Приоритет 5
21 495,67
40,82%

50%
Приоритет 4
378,59
20,76%

Приоритет 2
5 215,70
30,01%

30%

10%

-10%
-1000

Приоритет 1
1 461,57
8,33%
4000

9000

14000
хил. лв.

19000

24000

Графиката визуализира дисбаланса при изпълнението на ОПР на община Попово по
приоритети. Следва да се подчертае, че този дисбаланс се дължи основно на предвидените и
изразходваните средства по отделните приоритети. В този смисъл ниската ефективност, показана
на графиката, може да се интерпретира и като лошо планиране на средствата при изготвяне на
ОПР 2014-2020 година.
Приоритет 1 „Развитие на местна икономика на основата на иновациите и подобрена
енергийната ефективност, насърчаване на публично-частното партньорство и подобряване на
инвестиционната активност“ е изпълнен едва на 8,33%. При планирани средства от 17,56 млн.
лв., стойността на проектите към 2020 г. е само за 48,90 хил. лв. Проектите реализирани в рамките
на този приоритет са само пет.
По приоритет 2 „Модернизирана инфраструктура и равен достъп до услуги с високо
качество“ са изразходвани малко над 5,22 млн. лв., при планирани почти 17,4 млн. лв. Това
съставлява 30,01% изпълнение от предварително заложената сума в индикативната финансова
таблица на ОПР.
Приоритет 3 „Повишаване качеството на образователната, социалната и здравната
система в общината, промяна и стабилизиране на демографската динамика“ – изразходваните
средства по него са 83,91% от предварително планираните, но в същото време това е един от найресурсоемките приоритети, в който са вложени над 8,8 млн. лв. По този приоритет са реализирани
и най-много проекти и инициативи – 123 броя.
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В рамките на приоритет 4 „Съхраняване и развитие на природното, културното
многообразие и самобитност, укрепване на местната идентичност“ са изразходвани 378 590 лв.,
което е почти 21% от индикативните разходи по него.
Приоритет 5 „Балансирано и интегрирано местно развитие на град Попово и селищната
мрежа, укрепване на взаимовръзките между града и селата“ е финансово най-абсорбиращият
приоритет, по който са изразходвани средства в размер на близо 21,5 млн. лв., при планирани
близо 52,7 млн. лв. или изпълнението възлиза на 40,82%.
По приоритет 6 „Укрепване на местния институционален капацитет за подобряване
процеса на управление и ефективно усвояване на фондовете на ЕС“ са изразходвани малко над
1,3 млн. лв. в рамките на 39 проекта (38 от тях по специфична цел 1 „Укрепване на местния
административен капацитет за стратегическо планиране и управление на проекти“). По
приоритета се отчита преизпълнение с близо 10%, което показва добро планиране на разходите.
Оценката на ефективността на изразходваните средства може да се направи и чрез още
една гледна точка – тази на произхода на финансовите ресурси за подпомагане на общинските
приоритети за развитие. От тази гледна точка Община Попово има задоволителна ефективност
при изразходването на собствен ресурс, тъй като за всеки похарчен лев от общинския ресурс е
успяла да привлече 5,59 лв. от европейските фондове или други източници. Следва да се
направи уточнение, че в тези средства се включват и средствата, привлечени от бизнеса, чрез
различни оперативни програми и ПРСР 2014-2020.
Разпределението на средствата по източници показва високата зависимост при
изпълнението на ОПР и политиките за регионално развитие на местно ниво от ЕСИФ. Над 63%
от изразходваните средства в общината (24,91 млн. лв.) идват от този източник. Положително е,
че общината не е толкова зависима от държавния бюджет, защото се отчита превес на
собствените средства спрямо държавните, кои биват изразходвани за развитието ѝ. Основно
средства от държавния бюджет се отпускат за ремонти на транспортна и техническа
инфраструктури.
Позитивно впечатление в баланса на източниците на финансиране прави делът на
разходите от „други източници“ – 3,66%. Предимно това са средства от спечелени проекти към
ПУДООС (Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда).
Частните инвестиции са допринесли за едва 2,76% (1,076 млн. лв.) от общото финансово
изпълнение на ОПР 2014-2020 г.
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Фигура 4. Разпределение на финансовите средства за реализацията на ОПР според източника на
финансиране

3,66%
2,76%

17,89%

Общински бюджет

11,78%

Фондове на ЕС и други
финансиращи програми
Централен бюджет
Частни инвестиции
Други източници
63,91%

Източник: Община Попово, ИСУН, СЕУ към ДФЗ, собствени изчисления

От аналитична гледна точка е целесъобразно да се направи съпоставка и между
планираните индикативни средства и реално изразходваните такива, според източника на
финансиране. Така може да се направи преценка доколкото изпълнението на ОПР се придържа
към финансовите рамки, които са заложени в него и най-вече до каква степен предвижданията са
били реалистични, за да може да се изведат съответните изводи при бъдещо планиране на
разходите.
По отношение на средствата от общинския бюджет, за периода 2014-2020 година
Общината е преизпълнила финансовия план на ОПР почти 2 пъти (192,1%). Това е
изключително изпълнение, но в същото време може да се дължи и на липсата на адекватно
планиране на бюджета при изготвянето на ОПР и последващите му актуализации.
За отчетния период в рамките на общината са реализирани проекти и инициативи,
получаващи средства от ЕСИФ, на стойност малко над половината от предварителните разчети
(54,7%). Възможно е тази сума да е леко занижена заради забавянето на оперативните програми
и мерки от ПРСР, но въпреки това показва добро придържане към първоначалната цел. Следва
да се отбележи, че в стойността се включват и средствата, които фирмите са получили за справяне
с ковид кризата през 2020 година и допринасят допълнително за по-добрия показател. Друга
характеристика на отчета е, че част от проектите, реализирани в началото на програмния период
2014-2020 г. всъщност са започнали през предходния (или договорите са подписани в неговия
хоризонт). Те са отчетени в настоящия доклад, защото са планирани в ОПР на община Попово за
периода 2014-2020.
Изпълнението на финансовата програма по отношение на централния бюджет е ниско
(14%). При планирани малко над 32,9 млн. лв. са привлечени едва 4,59 млн. лв. Оценката е, че
при формирането на бюджета на ОПР, приносът на републиканският бюджет е силно надценен
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или по-скоро прекалено се е разчитало на него. Поради тази причина се препоръчва неговото
преосмисляне при последващи разработки и актуализации.
Предвидените индикативни средства от частни инвестиции в ОПР са силно завишени.
В ОПР са предвидени малко над 18 млн. лв., докато към 2020 г. са отчетени едва 1,075 млн. лв.

отново са преизпълнени. В индикативния бюджет на ОПР са предвидени 1 млн. лв.,
докато към 2020 г. са отчетени 1,428 млн. лв. Това се дължи на силната активност на
предприятията в общината при изготвянето и печеленето на „европейски“ проекти, за които е
необходимо съфинансиране. Другата причина това преизпълнение е, че 1 млн. лв. (средно по 143
хил. лв. на година) за целия период на действие е прекалено ниска стойност.
Средствата, които са предвидени от „други източници“ за реализацията на ОПР са едва
1 млн. лв. Това води до преизпълнение с над 40% - изразходвани са 1,428 млн. лв. към 2020 г.
По отношение на общото финансово изпълнение се отчитат 38,5% от предварително
заложения индикативен бюджет в ОПР.
Горните изводи обуславят оценката, че общият бюджет в ОПР не е добре планиран и
балансиран по отношение на отделните източници и е малко преувеличен, спрямо реалните
възможности.
Таблица 5. Заложени и отчетени средства в изпълнение на ОПР по източници на финансиране (в
хил. лв.)
Фондове на
Източник на
Общински ЕС и други Централен
Частни
Други
Общо
финансиране
бюджет финансиращи бюджет инвестиции източници
програми
Индикативен бюджет
3 630,00
45 506,85
32 852,15
18 183,00
1 000,00
101 172
ОПР
Отчет към 31.12.2020 г.
6 973,12
24 911,88
4 593,70
1 075,64
1 428,14 38 982,47
(в хил. лв.)
Изпълнение (в %)
192,1%
54,7%
14,0%
5,9%
142,8%
38,5%
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7. ИЗВОДИ (ОБОБЩЕНА ОЦЕНКА) И ПРЕПОРЪКИ ОТНОСНО ПРОВЕЖДАНЕТО НА
ПОЛИТИКАТА ЗА РЕГИОНАЛНО И МЕСТНО РАЗВИТИЕ
7.1. ОБОБШЕНА ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПР ПОПОВО 2014-2020 ГОДИНА
При изготвяне на обобщената оценка са взети всички изводи, направени в предходните
точки, като е разработена скала на оценка, която отговаря на следните въпроси:

▪
▪
▪
▪

Реализираните проекти съответстват ли на определените приоритет на ОПР?
Съответстват ли изразходваните ресурси на заложените приоритети?
Съответстват ли изразходваните ресурси на постигнатите резултати?
Постигнатите резултати дали се очаква да са устойчиви във времето?

Целенасочено настоящето обобщение е извършено на ниво „приоритети“, защото в
цялостната стратегическа рамка на ОПР, те следва да са сравнително най-устойчиви. В същото
време дефинираните в ОПР три стратегически цели са трудно измерими с предоставената
изходна информация и с липсата на съподчиненост м/у тях и шестте приоритета.
Използваната скала е петстепенна:
„+++“ – приоритетът е изцяло изпълнен
„++“ – приоритетът е постигнат във висока степен
„+“ – приоритетът е частично постигнат
„!“ – приоритетът не е постигнат, но са налице подготвителни действия за постигането в
близко бъдеще
„-“ – приоритетът не е постигнат и няма данни за извършени подготвителни действия.
Приоритет

Оценка на
изпълнението

Приоритет 1: Развитие на местна
икономика на основата на
иновациите и подобрена
енергийната ефективност,
насърчаване на публично-частното
партньорство и подобряване на
инвестиционната активност

+

Приоритет 2: Модернизирана
инфраструктура и равен достъп до
услуги с високо качество

++

Приоритет 3: Повишаване
качеството на образователната,
социалната и здравната система в
общината, промяна и
стабилизиране на демографската
динамика
Приоритет 4: Съхраняване и
развитие на природното,
културното многообразие и
самобитност, укрепване на
местната идентичност
Приоритет 5: Балансирано и
интегрирано местно развитие на
град Попово и селищната мрежа,

Коментар/препоръка
Ниската стойност на изпълнението на
приоритета се дължи на амбициозните
предвиждания за активността на местните
предприятия. В приоритета са включени
предимно проекти, които следва да се
реализират от местния бизнес, което е силно
рисковано за изпълнението на ОПР.
Въпреки, че 17,35% от финансовия ресурс в
ОПР е предвиден за този приоритет,
изпълнението му е едва на 8,33%.
Приоритетът е малко неясно формулиран,
което позволява дублиране при отчитането на
проекти със следващия приоритет 3.
За изпълнението на този приоритет в ОПР е
заложен 17,18% от общия финансов ресурс.
Реално му изпълнение обаче е 30,01%.

++

Приоритетът е можел да бъде прецизиран.
10% от бюджета на ОПР са били предвидени
за него, които са почти реализирани (на
83,91%).

+

Формулировката на приоритета е малко
неразбираема. Едва 1,8% от общия ресурс на
ОПР са предвидени за него. Въпреки това
изпълнението му е едва на 20%

++

Дефинирането на приоритета можеше да се
прецизира, тъй като в момента звучи
прекалено технократски за незапознатия
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Приоритет

Оценка на
изпълнението

укрепване на взаимовръзките
между града и селата

Приоритет 6: Укрепване на
местния институционален
капацитет за подобряване процеса
на управление и ефективно
усвояване на фондовете на ЕС

Коментар/препоръка
читател. Той е и най-ресурсоемкият и
единственият приоритет с 3 специфични цели,
като за него са били предвидени над 50% от
средствата в ОПР. Реалното изпълнение е под
половината (40,82%).

+++

Добре определен приоритет. Малко над 1% от
индикативните разходи в ОПР са били
предвидени за него. Това донякъде и обуславя
пълното му изпълнение (110%).
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7.2. ИЗВОДИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПР ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 ОТНОСНО
ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПОЛИТИКАТА НА РЕГИОНАЛНО И МЕСТНО РАЗВИТИЕ
Основните изводи, съдържащи се в последващата оценка, имат за цел да характеризират
провежданата местна политика по реализацията на ОПР. Очертават се слабите и положителните
моменти от процеса на изпълнение на общинския план, които да бъдат ползвани както при
реализацията на ПИРО 2021-2027, така и при неговата актуализация.
Изводите, които са направени в резултат от последващата оценка, могат да бъдат
систематизирани по следния начин:

▪ ОПР на Попово се е утвърдил като основен документ за управление и провеждане на
интегрирана местна политика за устойчиво развитие на общината.

▪ Визията е малко дълга, но в същото време ясна и съдържателна, което я прави лесна за
▪
▪
▪
▪

разбиране и приемане от страна на всички заинтересовани.
Част от определените стратегически цели и приоритети са неясно разписани.
Определената главна стратегическа цел е излишна и с нищо не допринася за качеството
на ОПР.
Използваната стратегическа рамка е излишно усложнена – стратегическа цел, приоритет,
специфична цел, мярка, проект. Премахването например на специфичните цели
значително биха подобрили възприемането на плана.
Отчитат се слабости при формирането на индикаторите за наблюдение и оценка, които
оказват влияние както върху настоящия доклад, така и при изготвянето на годишните
доклади. Подборът на значително количество индикатори без ясната представа откъде
може да се използва информация за тях, дава възможност за погрешни интерпретации при
отчитането им или невъзможност за измерване.

▪ Посочените в междинната оценка на изпълнението на ОПР препоръки и забележки са
взети предвид при втората актуализация на ОПР.

▪ Регулярно и в срок са изготвяни годишните доклади за напредъка на изпълнението на ОПР
в периода 2014-2020 година.

▪ Поставените стратегически цели и приоритети кореспондират с плановите документи на
областно и регионално ниво.

▪ От направените изводи може да се заключи, че реализацията на плана е на добро ниво с
оглед социално-икономическата обстановка, в която попадна страната ни през 2020
година.

▪ Социалните ефекти от прилагането на плана са видими – подобрени социални грижи за
различни групи в риск, подобрено здравеопазване, намалено ниво на безработица и др.
С приетите през месец март, 2020 година промени в ЗРР се отмени извършването на
последващите оценки на областните стратегии и регионалните планове за развитие. Това поставя
в невъзможност сегашния доклад да бъде сравняван с подобни от по-високо йерархично ниво,
т.е. пряко да се сравни провеждането на политиките на регионално и местно развитие. Въпреки
това, при изготвянето на ОПР са съобразени действащите планове на областно и регионално
ниво, които определят политиките до 2020 г. Те не са актуализирани и в този смисъл може да се
приеме, че ОПР е успешен инструмент за провеждане на политика на местно ниво.
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7.3. ИЗВОДИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПР ПО ПРИЕТИТЕ КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА
В тази част са систематизирани изводите, направени в предишните раздели на настоящия доклад. Като те са надградени спрямо възприетите
от екипа критерии за оценка. Те могат да послужат на Общината при бъдещи разработки на различни стратегически документи, свързани с местното
развитие.
Таблица 6. Изводи за изпълнението на ОПР, според приетите критерии за оценка
Обоснованост
Ефективност
Ефикасност
Стратегическата рамка на ОПР Наблюдават се големи
Изразходването на ресурсите,
съответства на социалноразлични между вложените при изпълнението на
икономическите условия при
финансови ресурси и
проектите в периода 2014изготвяне на ОПР Попово за
техния принос към
2020, е ефикасно, доколкото
периода 2014-2020 г. и
съответния приоритет (виж се провеждат съответните
кореспондира с целите на
фиг. 3).
процедури по Закона за
стратегическите документи на
обществените поръчки, които
По отношение на
по-горните териториални нива.
позволяват получаването на
ефективността на
най-добро съотношение
общинските средства, за
цена/качество.
всеки един лев вложен
ресурс, Общината привлича Сравнението между
5,59 лв. от други
заложените финансови
източници.
средства и очакваните
резултати с постигнатото към
края на 2020 г., показва, че
ефикасността на ОПР е
добра.

Устойчивост
Голяма част от
реализираните проекти
имат дълготраен резултат,
което неминуемо ще има
устойчив ефект върху
цялостното развитие на
общината. От тях найзабележими примери са
проектите за енергийна
ефективност на сгради,
улично осветление,
осигуряване на
водоснабдяване н
канализация в населените
места, организираните
обучения, инвестициите в
предприятията в общината и
т.н.

Прозрачност
При изпълнението на ОПР
всички годишни доклади и
междинната оценка са
публикувани в сайта на
Общината, с които всеки
заинтересован би могъл да се
запознае.
По-значимите проекти,
финансирани със средствата
на ЕСИФ, има бюджет за
публичност, който се
разходва за запознаване на
обществеността с очакваните
резултати.
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8. ПРИЛОЖЕНИЯ

▪ Приложение 1: Списък с реализирани проекти и дейности на ОПР Попово 2014-2020 г.
▪ Приложение 2: Обобщена таблица с изпълнението на ОПР по стратегически цели,
приоритети и източници на финансиране
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Приложение №1. Реализирани проекти по приоритети за перода 2014-2020 година

Разпределение на финансовите средства
№

Проект/инициатива

Приоритет 1: Развитие на местна икономика на основата на иновациите и подобрена
енергийната ефективност, насърчаване на публично‐частното партньорство и
подобряване на инвестиционнaта активност
Специфична цел 1. Подобряване на бизнес средата и на достъпа до информация и
услуги, стимулиране на предприемачеството и развитието на малки и средни
предприятия
1 Стартиране на стопанство за отглеждане на малини
Специфична цел 2. Насърчаване на инвестициите в енергийна ефективност,
технологичен трансфер и иновации, подкрепа за създаването и развитието на местни
клъстери и бизнес мрежи

Стойност (лв.)

Общински
бюджет

Фондове на ЕС
и други
финансиращи
програми

Централен
бюджет

Частни
инвестиции

0,00

816 632,28

0,00

644 937,28

0,00

48 895,00

0,00

48 895,00

0,00

0,00

0,00

0,00

644 937,28

0,00

48 895,00
1 412 674,56

0,00

767 737,28

Закупуване на оборудване за зъботехническа лаборатория

168 454,23

84 227,11

84 227,12

Пускане в експлоатация на цех за производство на флейковани и млени био храни

240 220,00

120 110,00

120 110,00

614 000,00

368 400,00

245 600,00

390 000,33

195 000,17

195 000,16

4

Приоритет 2: Модернизирана инфраструктура и равен достъп до услуги с високо
качество
Специфична цел 1. Развитие и модернизация на транспортната инфраструктура
Аварийно възстановяв. на водосток в имот № 196 в землището на с. Ковачевец /м.
1
Ерекдере/ на полски път общинска собственост

5 215 699,00

1 266 867,00

1 230 646,00

1 469 482,00

0,00

1 248 704,00

4 396 897,00

1 248 063,00

1 230 646,00

1 466 482,00

0,00

451 706,00

64 400,00

64 400,00

2

Основен ремонт път TGV 1127 Разград‐Попово‐Кардам от км. 0+850 до км. 2+600

256 924,00

3
4
5
6

Основен ремонт път TGV 1139 с. Ковачевец от км. 5+250 до км. 5+650
Основен ремонт на път TGV‐2134 Славяново‐Баба Тонка от км.5+250 до 5+650
Основен ремонт на път TGV 1139 с. Кавачевец от км. 0+000 до км. 2+000
Основен ремонт на път TGV 1138 Водица Осиково от км.4+600 до км.6+000
Основен ремонт на път TGV‐3145 / ІІІ ‐204 Ломци‐Попово /м. Маринкалъка от
км.0+000 до 0+880 / до ПСОВ
Основен ремонт на път TGV 1123 Садина‐Люблен‐Гърчиново от км.10+700 до
км.13+800

169 157,00
33 827,00
114 474,00
190 924,00

33 827,00
114 474,00
190 924,00

98 321,00

98 321,00

16 443,00

16 443,00

16 443,00

16 443,00

16 443,00

16 443,00

3 591,00

3 591,00

7
8
9
10
11
12
13
14

Основен ремонт на път TGV 2125 Ломци‐Еленово‐Маково от км.0+000 до км.3+960
Основен ремонт на път TGV‐3126 /Ломци‐Садина‐Люблен‐Гърчиново / Помощица от
км.0+000 до 3+200
Основен ремонт на подпорна стена на ул. „Ф. Тотю“, гр. Попово на кръстовището с
ул. „Стръмна“, гр. Попово
Основен ремонт на мост на път TGV 1137 с.Водица
Основен ремонт на мост на път ул. „Първоармейска“ с. Водица
Основен ремонт на улични настилки село Дриново

7 341,00
23 200,00
78 459,00

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

48 895,00

2

Технологична модернизация на производството – път за повишаване на
производствения капацитет на фирма „Десислава” ЕООД
„Модернизация и иновативни технологии в земеделското стопанство на „Ем Енд Ес
Трейд Консулт“ ООД“

Други
източници

1 461 569,56

1

3

Време за реализация

256 924,00
169 157,00

7 341,00
23 200,00
78 459,00
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Приложение №1. Реализирани проекти по приоритети за перода 2014-2020 година

Разпределение на финансовите средства
№

Проект/инициатива

15 Основен ремонт на улични настилки село Кардам
Основен ремонт улица „Каломенска“ гр. Попово – от ул. „29‐ти юни“ до ул.
16
„Лозарска“
17 Основен ремонт улица „България“ гр. Попово – от пешеходна зона до ул. „Драва“
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

40

Основен ремонт улица „Лозарска“ гр. Попово – от ул. „България“ до ул.
„Каломенска“
Основен ремонт улица „Раковска“ гр. Попово – от ул. „Въстаническа“ до края на
последният жилищен имот /с дължина 220 м./
Основен ремонт улица „Христо Ботев“ гр. Попово – от ул. „Асен Златаров“ до ул.
„Братя Миладинови“
Основен ремонт подход към централен площад село Садина
Основен ремонт улица „9‐ти септември“ с. Садина
Основен ремонт улица „Иван Вазов“ с. Глогинка
Основен ремонт улица „Иван Вазов“ с. Глогинка
Основен ремонт на път TGV 3144 /ІІІ‐4009, Д. Кабда‐Априлово/ Марчино от км.
1+200 до км. 2+000
Основен ремонт на път TGV 1138 /TGV 1137 Водица‐Цар Асен / Водица Осиково от
км.1+050 до км.1+750
Основен ремонт на път TGV 2120 /ІІІ‐202 Опака‐Попово / Гагово‐Паламарца / TGV
1121 / от км.2+590 до км.3+400
Основен ремонт на път TGV‐3145 / ІІІ ‐204 Ломци‐Попово / м.Маринкалъка от
км.0+000 до 0+880‐окопи и банкети
Основен ремонт на път TGV 1138 /TGV1137, Водица‐Цар Асен/ Водица‐Осиково от
км.4+600 до км.6+000‐окопи и банкети
Основен ремонт на път TGV 2120 /ІІІ‐202 Опака‐Попово / Гагово‐Паламарца / TGV
1121 /от км.0+000 до км.0+650
Основен ремонт на път TGV 1139/ІІ‐51, Водица‐Попово/ Ковачевец от км.0+000 до
км.2+200‐окопи и банкети
Доставка и монтаж на автоматична бариера в кв. 87 гр. Попово
Направа на тротоарна настилка по ул. „Аспарух“
Основен ремонт на тротоарна настилка по ул. „3‐ти март“ – западната част
Основен ремонт на тротоарни настилки по ул. „Каломенска“ ‐ от ул. „29‐ти юни“ до
ул. „Лозарска“ от юг и по ул. „Лозарска“ – от изток
Основен ремонт на мост на път TGV ‐ 2134 над р. Голяма река м/у с. Иванча и с.
Пиринец
Основен ремонт тротоарна настилка от юг и север бул. „България“ от пл. „3‐ти март“
до ул. „29‐ти юни“
Основен ремонт тротоарна настилка от юг и север бул. „България“ от пл. „3‐ти март“
до ул. „29‐ти юни“, в т.ч. стр. надзор: 528 лв.
Изграждане на на паркинг в ПИ 57649.503.2398 в кв. 117 гр. Попово, в т.ч.: СМР: 142
072, авторски надзор ‐ 1 200 лв. и строителен надзор: 2 400 лв.
Основен ремонт на тротоарни настилки по пл. „3‐ти март“ – изток от ул. „Д. Благоев“
до ул. „България“, в т.ч.: изработване на работен проект: ‐ 1000 лв., СМР: ‐ 40 400 лв.,
авторски надзор: ‐ 500 лв., оценка на съответствие на инвестиционен проект: ‐ 500
лв., строителен надзор: ‐ 1 000 лв.

41 Основен ремонт на тротоарна настилка от север по ул. "Генерал Баранов" гр. Попово

Стойност (лв.)

Общински
бюджет

Фондове на ЕС
и други
финансиращи
програми

79 497,00

Централен
бюджет

206 298,00

108 757,00

108 757,00

69 827,00

69 827,00

62 543,00

62 543,00

51 996,00

51 996,00

13 865,00
15 775,00
26 987,00
57 308,00

13 865,00
15 775,00
26 987,00
162 754,00

97 840,00

97 840,00
919,00

115 067,00

13 942,00

13 942,00

18 228,00

18 228,00

111 786,00

111 786,00

18 483,00

2015

2016

2017

2018

2019

2020

25 625,00

18 483,00
3 984,00
37 378,00
22 463,00

100 692,00

100 692,00

6 799,00

6 799,00

20 628,00

20 628,00

48 484,00

48 484,00

136 975,00

96 297,00

43 386,00

9 996,00

2014

57 308,00

162 754,00

3 984,00
37 378,00
22 463,00

Други
източници

79 497,00

206 298,00

141 611,00

Частни
инвестиции

Време за реализация

40 678,00

43 386,00

9 996,00
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Разпределение на финансовите средства
№

Проект/инициатива

Основен ремонт на улична настилка по улица „Георги Бенковски“ с. Осиково, в т.ч.:
изработване на работен проект: ‐ 9 432 лв., СМР: ‐ 224 076 лв., авторски надзор: ‐ 2
280 лв., оценка на съответствие на инвестиционен проект: ‐ 600 лв., строителен
надзор: ‐ 1 200 лв.
Основен ремонт на улична настилка по улица „1‐ви май“ с. Гагово, в т.ч.:
изработване на работен проект: ‐ 1 920 лв., СМР: ‐ 46 440 лв., авторски надзор: ‐ 480
43
лв., оценка на съответствие на инвестиционен проект: ‐ 180 лв., строителен надзор: ‐
420 лв.
Реконструкция и рехабилитация на основната транспортно‐комуникационна мрежа
44 в ж.к. „Младост“ – 1 и 2 и прилежащата първостепенна (обслужваща) улица за
комплекса „Болнична“, гр. Попово" – за част „Електро“
42

Стойност (лв.)

237 557,00

237 557,00

49 103,00

49 103,00

38 674,00

Реконструкция и рехабилитация на основната транспортно‐комуникационна мрежа
45 в ж.к. „Младост“ – 1 и 2 и прилежащата първостепенна (обслужваща) улица за
комплекса „Болнична“, гр. Попово" договор № 25/07/2/000628/24.04.2018

682 539,00

Реконструкция и рехабилитация на основната транспортно‐комуникационна мрежа
46 в ж.к. „Младост“ – 1 и 2 и прилежащата първостепенна (обслужваща) улица за
комплекса „Болнична“, гр. Попово" договор № 25/07/2/000628/24.04.2018

561 795,00

Изграждане на паркинг в ПИ с Ид. №.57649.503.82 в кв.16, гр.Попово ‐ в
т.ч.проектиране, СМР, авт. надзор, оценка на съответствие и стр.надзор
Специфична цел 2. Доизграждане и развитие на местната инфраструктура за опазване
на околната среда
1 Корекция на р. Поповска
Корекция р. Поповска от км 5+519.61 до км 5+726.76 (от площад „Трети март“ до ул.
2
„29‐ти юни")
Изработване на технически проект за рекултивация на старо сметище за неопасни
3
отпадъци на Община Попово в землището на с. Славяново
47

Общински
бюджет

Фондове на ЕС
и други
финансиращи
програми

Частни
инвестиции

Други
източници

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

38 674,00

682 539,00

42 238,00

490 799,00

49 000,00
818 802,00

Централен
бюджет

Време за реализация

28 758,00

49 000,00
18 804,00

0,00

3 000,00

796 998,00

0,00

796 998,00
796 998,00

6 204,00

3 204,00

15 600,00

15 600,00

3 000,00
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Разпределение на финансовите средства
№

Проект/инициатива

Стойност (лв.)

Общински
бюджет

Фондове на ЕС
и други
финансиращи
програми

Централен
бюджет

Частни
инвестиции

Време за реализация
Други
източници

Приоритет 3: Повишаване качеството на образователната, социалната и здравната
система в общината, промяна и стабилизиране на демографската динамика

8 851 256,57

3 171 510,00

4 021 844,57

1 189 312,00

430 700,00

37 890,00

Специфична цел 1 Създаване и гарантиране на устойчиви работни места, социална
интеграция на групите в неравностойно положение

2 387 403,22

19 404,00

1 937 299,22

0,00

430 700,00

0,00

19 404,00
285 638,76

19 404,00

1
2
3
4
5

Устройство за изкачване на стълби за инвалидни колички /скаламобил/
„Подобряване на уменията в Десислава ЕООД“
Конкурентни предимства на пазара на труда за „БМ Интернешънъл“ ЕООД, чрез
предоставяне на професионална квалификация
Развиване на уменията в „ДЕСИ СЛАВА М И С“ ООД
Подобряване на адаптивността и компетентността на служителите на „Мебел стил“
ООД чрез включване в обучения по професия и ключови компетенции

6 Развитие на социалното предприемачество в община Попово
7 Нови работни места в ПЛАМКО
Специфична цел 2. Подобряване качеството на образованието, здравеопазването и
социалните услуги, допринасящи за повишаване привлекателността на общината
Основен ремонт на обслужващ тракт в приземен етаж/кухня, пералня и сушилня/ на
1
ДГ №5 „Слънце“, гр. Попово
2 Основен ремонт хидроизолация на покрив ДГ №3 „Лястовичка“
3 Основен ремонт ДГ с. Славяново
4 Основен ремонт ДГ с. Глогинка
5 Основен ремонт спортна зала „Тодор Янев“
6 Придобиване на компютри и хардуер за училищата в общината
7 Подмяна на котел в ДГ №6 „Здравец“, гр. Попово
8 Подмяна на два броя помпи в ДГ №3 „Лястовичка“, гр. Попово
9

DVR към система за видеонаблюдение. Мултимедия ОУ „Отец Паисий“ с. Водица

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Стопански инвентар /обзавеждане/ училища
Телевизор ОУ „Л. Каравелов“ гр. Попово
Пулт ОУ „Отец Паисий“ с. Водица
Газова печка с 4 броя горелки и фурна в ДГ №5 „Слънце“, гр. Попово
Газова печка с 6 броя горелки и фурна в ДГ №5 „Слънце“, гр. Попово
Перални в ДГ №5 „Слънце“, гр. Попово
Сушилня в ДГ №5 „Слънце“, гр. Попово
Мултимедиен проектор
Изграждане на спортна площадка в ОУ „Кл. Охридски“
Сграда ЦНСТ
Газификация ЦНСТ – Попово
Асансьор ЦНСТ
Отоплителна инсталация ЦНСТ

211 958,76
389 600,00

280 836,04

208 316,04

72 520,00

927 260,00

642 760,00

284 500,00

282 240,00
202 424,42

282 240,00
202 424,42
3 152 106,00

18 440,00

18 440,00

12 344,00
3 721,00
1 577,00
105 995,00
331 877,00
11 722,00
5 845,00

12 344,00
3 721,00
1 577,00
325 342,00

385,00

385,00

2 073,00
1 049,00
604,00
4 818,00
6 610,00
2 232,00
768,00
605,00
33 942,00
143 131,00
19 337,00
22 912,00
34 408,00

2 073,00
1 049,00
604,00
4 818,00
6 610,00
2 232,00
768,00

2 084 545,35

105 995,00
1 595,00

2015

2016

2017

2018

2019

2020

73 680,00

389 600,00

6 463 853,35

2014

1 189 312,00

3 500,00
11 722,00
5 845,00

0,00

37 890,00

1 440,00

605,00
33 942,00
143 131,00
19 337,00
22 912,00
34 408,00
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Разпределение на финансовите средства
№

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

Проект/инициатива

Детски съоръжения ЦНСТ
Система видеонаблюдение ЦНСТ
Придобиване на специализиран автомобил за ДВУИ с. Медовина
Стопанси инвентар и обзавеждане за ЦНСТ
Детска площадка в кв. 38 по плана на с. Зараево
Почистване, озеленяване и благоустрояване на парково пространство в кв. 19 на с.
Априлово
Капиталов трансфер за МБАЛ‐Попово
Основен ремонт на ограда на ДГ №3 „Лястовичка“
Основен ремонт на Пенсионерски клуб №1 гр. Попово
Основен ремонт на Пенсионерски клуб с. Горица
Саниране сграда автоспирка с. Ковачевец
Основен ремонт на чешма с. Тръстика
Основен ремонт алейни настилки гробищен парк гр. Попово
Основен ремонт чешма и настилка с. Ковачевец
Основен ремонт ритуална сграда гробищен парк гр. Попово
Саниране спортна зала „Тодор Янев“ – ІІ‐ри етап
Подмяна на котел в ДГ №3 „Лястовичка“ гр. Попово
Подмяна на 2 бр. помпи в ДГ №5 „Слънце“ гр. Попово
Подмяна на 2 бр. помпи с кранове в ДГ №2 „Пролет“ гр. Попово
Храсторез ЩИЛ училище с. Водица
Пожароизвестителна инсталация в ПГ „Хр. Ботев“ гр. Попово
Воден отоплител училище с. Светлен
Телевизор ОУ „Св. Климент Охридски“
Изграждане на пречиствателно съоръжение в детска градина село Зараево
Изграждане на пречиствателно съоръжение в детска градина село Светлен
Климатик – Пенсионерски клуб село Славяново
Климатик – Пенсионерски клуб №2 гр. Попово
Специализиран автомобил за ЦСРИ
Изграждане на демонстрационен център с монтаж на локални пречиствателни
съоръжения
Основен ремонт покрив на ДГ №6 „Здравец“ – група с. Светлен
Основен ремонт на Клуб на пенсионера с. Помощица
Основен ремонт на Клуб на пенсионера с. Осиково
Основен ремонт на Клуб на пенсионера с. Априлово
Климатик за МКБППМН гр. Попово
Телевизори ОУ „Св. Климент Охридски“ гр. Попово
Климатик – Пенсионерски клуб село Медовина
Газов котел и обемен бойлер за Звено „Центрове за настаняване от семеен тип и
Център за обществена подкрепа Попово“

Стойност (лв.)

12 859,00
4 526,00
59 988,00
24 719,00
2 577,00

Общински
бюджет

Фондове на ЕС
и други
финансиращи
програми
12 859,00
4 526,00
59 988,00
24 719,00

Централен
бюджет

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

9 968,00

3 113 450,00
9 371,00
9 944,00
8 518,00
15 063,00
9 991,00
47 968,00
7 055,00
24 128,00
57 747,00
11 893,00
6 498,00
5 495,00
1 339,00
4 799,00
3 800,00
1 799,00
10 000,00
4 340,00
1 406,00
1 406,00
54 145,00

2 320 440,00
9 371,00
5 000,00
8 518,00
15 063,00
9 991,00

9 601,00

9 601,00

5 000,00

Други
източници

2 577,00

9 968,00

4 996,00
5 986,00
7 602,00
6 146,00
1 860,00
4 037,00
1 330,00

Частни
инвестиции

Време за реализация

793 010,00
4 944,00

47 968,00
7 055,00
24 128,00
57 747,00
11 893,00
6 498,00
5 495,00
1 339,00
4 799,00
3 800,00
1 799,00
10 000,00
4 340,00
1 406,00
1 406,00
54 145,00

4 996,00
5 986,00
7 602,00
6 146,00
1 860,00
4 037,00
1 330,00
5 000,00
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Разпределение на финансовите средства
№

Проект/инициатива

60 Изграждане на многофункционална детска площадка в жк „Младост“
61 Специализиран автомобил към приют за безстопанствени животни (употребяван)
62 Трактор ПГСС „Никола Пушкаров“
63 Изграждане на детски площадки в ДГ „Слънце“ в двора на основна сграда

Стойност (лв.)

Общински
бюджет

Фондове на ЕС
и други
финансиращи
програми

39 940,00
5 000,00

Централен
бюджет

133 920,00
39 389,00

2016

2017

2018

2019

2020

39 389,00

39 388,00

39 388,00
10 296,00
1 250,00
2 500,00
1 250,00
950,00
26 109,00
14 797,00
10 050,00
2 757,00

74 Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения – ПГ „Никола Пушкаров“

22 800,00

22 800,00

75
76
77
78

1 860,00
1 320,00
7 584,00
30 000,00

80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101

2015

133 920,00

10 296,00
1 250,00
2 500,00
1 250,00
950,00
26 109,00
14 797,00
10 050,00
2 757,00

79

2014

39 940,00

65
66
67
68
69
70
71
72
73

Пързалка ОУ с. Ломци
Катерушка ОУ с. Ломци
Учебни макети на двигатели за ПГСС „Никола Пушкаров“
Изграждане на детски площадки в ДГ „Здравец“, в двора на основна сграда
Благоустрояване на двор към помощна сграда ОУ „Л. Каравелов“ гр. Попово, в т.ч.
строителен надзор – 264 лв.
Закупуване на програмни продукти за училищата в общината
Основен ремонт покрив на основна сграда на ДГ „Слънце“
Основен ремонт покрив на парокотелен блок на ДГ „Лястовичка“ №3
Възстановяване зона за отдих кв 26 Славяново
Възстановяване спортно игрище кв 24 Славяново
Храсторез ОУ „Кл. Охридски“
Изграждане кът за отдих ОУ „Н. Й. Вапцаров“
Изграждане класна стая на открито ОУ с. Светлен
Храсторез – ПГСС „Н. Пушкаров“ гр. Попово
Климатик – ПГСС „Н. Пушкаров“ гр. Попово
Активни тонколони 2 бр.
Смесителен пулт с вграден усилвател
Телевизор ОУ „Кл. Охридски“
Смесителен пулт ОУ „Кл. Охридски“
Изграждане на сградна водопроводна инсталация ДГ „Лястовичка“ №3
Компютри и хардуер за ЦСРИ
Изграждане зона за отдих кв. 115 с. Садина
Климатик за МКБППМН
Климатик за ПГСС „Н. Пушкаров“
Приспособление за слънчоглед за ПГСС „Никола Пушкаров“
Радио навигационен GPS ПГСС „Н. Пушкаров“
Машина за баланс гуми за ПГСС „Никола Пушкаров“

Други
източници

5 000,00

64 Изграждане на детски площадки в ДГ „Лястовичка“ в двора на основна сграда
Благоустрояване на двор към помощна сграда ОУ „Л. Каравелов“ гр. Попово
Компютри и хардуер звено СУВУИ с. Медовина – ЦНСТ
Компютри и хардуер звено СУВУИ с. Медовина – ДВУИ
Компютри и хардуер звено СУВУИ с. Медовина – ЗЖ1
Компютри и хардуер звено СУВУИ с. Медовина – ЗЖ2
Компютърна техника за ОУ „Любен Каравелов“ гр. Попово – нов корпус
Компютри и хардуер ПГСС „Никола Пушкаров“ гр. Попово
Компютри и хардуер – ПГ „Христо Ботев“
Видеонаблюдение за ОУ „Л. Каравелов“ нов корпус

Частни
инвестиции

Време за реализация

1 860,00
1 320,00
7 584,00
30 000,00

23 364,00

23 364,00

8 210,00
18 000,00
8 000,00
6 541,00
2 718,00
1 412,00
3 920,00
5 000,00
1 287,00
2 999,00
2 920,00
3 753,00
1 189,00
1 040,00
32 900,00
4 500,00
2 396,00
2 520,00
3 768,00
7 200,00
18 737,00
7 779,00

8 210,00
18 000,00
8 000,00
6 541,00
2 718,00
1 412,00
1 420,00
2 500,00
1 287,00
2 999,00
2 920,00
3 753,00
1 189,00
1 040,00

2 500,00
2 500,00

32 900,00
4 500,00
2 396,00
2 520,00
3 768,00
7 200,00
18 737,00
7 779,00
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Разпределение на финансовите средства
№

Проект/инициатива

102
103
104
105
106
107
108

Комбиниран футнес уред ОУ с. Садина
Мултимедиен проектор за млад.дейности
Спортно съоръжение ПГ „Христо Ботев“
Зърнокомбайн за ПГСС „Н. Пушкаров“
Макети за учебно‐производствен процес за ПГСС „Никола Пушкаров“
Обзавеждане за ПГСС „Никола Пушкаров“
Кабина за охрана ОУ с. Водица
Доставка и монтаж на отоплитеелен котел в звено Център за настаняване от семеен
тип и център за обществена подкрепа Попово
Изграждане зона за фитнес на открито
Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увереждания в Община Попово ‐
компонент 2
„Социални услуги за достоен живот“
„Реконструкция на южна трибуна (сектор В) в Спортен комплекс – парк „Градска
градина“, гр. Попово"
Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Попово –
компонент 3
Осигуряване на топъл обяд – Попово 2016
Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Попово –
компонент 4

109
110
111
112
113
114
115
116

Стойност (лв.)

3 650,00
1 078,00
5 000,00
26 400,00
35 130,00
5 065,00
1 580,00

Общински
бюджет

Фондове на ЕС
и други
финансиращи
програми

Централен
бюджет

3 650,00
1 078,00
2 500,00
26 400,00
35 130,00
5 065,00
1 580,00

Частни
инвестиции

Време за реализация
Други
източници

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2 500,00

10 999,00

10 999,00

2 808,00

2 808,00

210 518,24

210 518,24

499 889,94

499 889,94

387 339,15

387 339,15

166 770,00

166 770,00

132 558,90

132 558,90

78 009,12

78 009,12
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Разпределение на финансовите средства
№

Проект/инициатива

Приоритет 4: Съхраняване и развитие на природното, културното многообразие и
самобитност, укрепване на местната идентичност
Специфична цел 1. Развитие и валоризиране на местното природно и културно
наследство
1 Основен ремонт покрив сграда „Музикална школа“
2 Основен ремонт покрив на сграда читалище с. Светлен
3 Експозиционни витрини за „Ковачевско кале“
4 Основен ремонт покрив на църква село Глогинка
5 Основен ремонт на църква „Успение Богородично“ гр. Попово
6 Изграждане на Молитвен дом в мюсюлмански грабища гр. Попово
7 Осветление фасада на сграда НЧ „Св.св. Кирил и Методий“ гр. Попово
8 Осветление фасада на сграда църква „Успение Богородично“ гр. Попово
9 Часовник за часовникова кула към НЧ „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Попово
10 Изграждане на газово отоплителна станция сграда Дом на културата
11 Основен ремонт НЧ „Христо Смирненски‐1903“ с. Априлово
12 Пожароизвестителна инсталация за Дом на културата гр. Попово
13 Изграждане на бюст‐паметник на Васил Левски в гр. Попово
14 Доставка и монтаж на пречиствателно съоръжение за „Ковачевско кале“
Основен ремонт НЧ „Христо Смирненски – 1903“ с. Априлово, в т.ч. стр. надзор 485
15
лв.
16 Основен ремонт покрив читалище с. Славяново, в т.ч. стр. надзор 448 лв.
17 Програмни продукти музей
Комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж на мемориален
18
комплекс на загиналите поповчани във войните
Основен ремонт покрив Читалище с. Ломци ‐ в т.ч. проектиране, СМР, авт.надзор,
19
оценка на съответствие и стр.надзор
Изготвяне на работен проект саниране Етнографски комплекс с. Садина и
20
изграждане на локално парно отопление
Специфична цел 2. Развитие на устойчив туризъм
1 Изграждане зони за отдих язовир „Каваците“
2 Основен ремонт на екопътека село Иванча
Приоритет 5: Балансирано и интегрирано местно развитие на град Попово и селищната
мрежа, укрепване на взаимовръзките между града и селата
Специфична цел 1. Подобряване качеството на жизнената среда, обновяване и
благоустрояване в градската зона на Попово
1 ЖБ кв. 112
2 ЖБ кв. 105
3 Техника за озеленяване ‐ храсторези
4 Основен ремонт кметство село Медовина
5 Основен ремонт кметство село Априлово
6 Основен ремонт кметство село Гагово
7 Климатик за общинска администрация
8 Автоматична система за пожароизвестяване за общинска администрация
9 Придобиване на лек автомобил – 2 бр.

Стойност (лв.)

Общински
бюджет

Фондове на ЕС
и други
финансиращи
програми

Централен
бюджет

Частни
инвестиции

Време за реализация
Други
източници

378 590,00

273 611,00

44 305,00

60 674,00

0,00

0,00

314 299,00

253 625,00

0,00

60 674,00

0,00

0,00

10 238,00
36 448,00
5 760,00
9 324,00
5 000,00
17 994,00
8 987,00
6 810,00
29 994,00
8 000,00
15 079,00
4 873,00
19 850,00
12 897,00

10 238,00
36 448,00
5 760,00
9 324,00
5 000,00
17 994,00
8 987,00
6 810,00
29 994,00
8 000,00

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

15 079,00
4 873,00
19 850,00
12 897,00

22 942,00

22 942,00

21 177,00
607,00

21 177,00
607,00

29 724,00

29 724,00

45 595,00

45 595,00

3 000,00

3 000,00

64 291,00
44 305,00
19 986,00

19 986,00

21 495 667,35

44 305,00
44 305,00

0,00

0,00

0,00

1 916 955,61

18 284 663,74

1 179 254,00

0,00

114 794,00

18 992 554,35

1 873 689,61

15 908 033,74

1 125 454,00

0,00

970 184,00
300 064,00
29 905,00
6 797,00
8 963,00
8 374,00
1 406,00
14 200,00
33 100,00

596 458,00

19 986,00

9 924,00
6 797,00
8 963,00
8 374,00
1 406,00
14 200,00
33 100,00

355 054,00
300 064,00
19 981,00

85 377,00
18 672,00
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Разпределение на финансовите средства
№

Проект/инициатива

10 Обзавеждане общинска администрация
11 Техника за озеленяване
Благоустройствени мероприятия в кв. 115 и кв. 116 /Пространството, затворено от
12
улици „П. Хитов“, „Ген. Баранов“, „Македонска“ и „Мара Тасева“/
13 Благоустрояване централен площад с. Садина
Обичам моето родно място и участвам активно за създаване на естетична и
14
безопасна околна среда за игри, отдих и спорт
Изграждане на детски площадки и кът за отдих в почистено и озеленено парково
15
пространство с паметник между кв. 61 и 63
16 Изграждане на приют за кучета
17 Товарни автомобили за звена към община Попово – 2 бр.
Подобряване на образователната инфраструктура на ПГСС „Никола Пушкаров“ гр.
Попово по Приоритетна ос 3: „Регионална образователна инфраструктура“ на
18
Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г." – технически паспорти и
енергийно обследване
Подобряване на образователната инфраструктура на ПГСС „Никола Пушкаров“ гр.
Попово по Приоритетна ос 3: „Регионална образователна инфраструктура“ на
19
Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г." – изработване на работни
проекти
20 Основен ремонт покрив на Административна сграда 2 гр. Попово
Изпълнение на проекти за енергийна ефективност на жилищни сгради по
Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в
21
периферните райони“ на Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020 г." –
технически паспорти
Изпълнение на проекти за енергийна ефективност на жилищни сгради по
Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в
22
периферните райони“ на Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020 г." –
енергийно обследване
Изпълнение на проекти за енергийна ефективност на обществени сгради по
Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в
23
периферните райони“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г." –
технически паспорти
Изпълнение на проекти за енергийна ефективност на обществени сгради по
Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в
24
периферните райони“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г." –
енергийно обследване
Преустройство на помещение общинска собственост за обредни дейности с.
25
Осиково
26 Моторен снегорин
27 Бензиномоторен трион
28 Камион до 5 тона – употребяван
29 Специализиран автомобил – Автовишка
30 Микробус – употребяван
31 Устройство за дистанционно упояване на животни
32 Основен ремонт на покрив кметство с. Светлен
Проект „Подобряване на енергийната ефективност на обществените сгради в гр.
33
Попово“

Стойност (лв.)

4 418,00
19 234,00

Общински
бюджет

Фондове на ЕС
и други
финансиращи
програми

4 418,00
9 953,00

Централен
бюджет

108 553,00

92 951,00

92 951,00

2015

2016

2017

2018

2019

2020

9 996,00

10 000,00

10 000,00

9 931,00
17 400,00

9 931,00
17 400,00

16 805,00

16 805,00

17 296,00

17 296,00

9 909,00

9 909,00

44 646,00

44 646,00

26 538,00

26 538,00

16 723,00

16 723,00

12 465,00

12 465,00

615 906,00

2014

144 575,00

9 996,00

4 200,00
1 130,00
9 550,00
69 960,00
9 100,00
4 002,00
3 087,00

Други
източници

9 281,00

253 128,00

26 804,00

Частни
инвестиции

Време за реализация

1,00

26 803,00
4 200,00

1 130,00
9 550,00
69 960,00
9 100,00
4 002,00
3 087,00
615 906,00
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Разпределение на финансовите средства
№

Проект/инициатива

Проект „Обновяване на публичната инфраструктура чрез повишаване енергийната
34 ефективност на обществени сгради, предоставящи административни и културни
услуги за устойчиво развитие на гр. Попово“
Проект „Подобряване на енергийната ефективност на обществените сгради в гр.
35
Попово“
Проекти „Подобряване на енергийната ефективност на жилищни сгради в гр.
36
Попово“
Проект „Обновяване на публичната инфраструктура чрез повишаване енергийната
37 ефективност на обществени сгради, предоставящи административни и културни
услуги за устойчиво развитие на гр. Попово“
Преустройство на помещение общинска собственост за обредни дейности с.
38
Осиково
Проект „Обновяване на публичната инфраструктура чрез повишаване енергийната
39 ефективност на обществени сгради, предоставящи административни и културни
услуги за устойчиво развитие на гр. Попово“
40 Снимачна машина Ксерокс
Лекотоварен автомобил с висока проходимост 4х4, с отделно товарно отделение за
41
звено „Инфраструктура и благоустрояване“
42 Придобиване на земя с. Гагово
43 Основен ремонт на покрив кметство с. Светлен, в т. ч.: стр. надзор 140 лв.
Изпълнение на проекти за енергийна ефективност на жилищни сгради по
Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в
44
периферните райони“ на Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020 г." –
енергийни обследвания и технически паспорти
45 Компютри и хардуер – звено „Образование“
46 Програмни продукти – звено „Образование“
47 Програмни продукти – звено ЦНСТИЦОП, Попово
48 Програмни продукти – звено „Заведения за соц. услуги“
49 Програмни продукти – ОП СПОБ, Попово
50 Основен ремонт на спортна площадка ОУ с. Зараево
51 Техника за озеленяване
52 Програмни продукти – звено ЦНСТДМУ, Попово
53 Компютри и хардуер за ЦНСТДМУ

Стойност (лв.)

Общински
бюджет

Фондове на ЕС
и други
финансиращи
програми

173 481,00

173 481,00

177 390,00

177 390,00

1 691 157,00

1 691 157,00

114 420,00

114 420,00

13 920,00

2015

2016

2017

2018

2019

2020

28 776,00

5 015,00
7 202,00

5 015,00
7 202,00

36 000,00

36 000,00
3 500,00
685,00
513,00
685,00
513,00
46 709,00
19 575,00
513,00
7 656,00

97 534,36

97 534,36

Обновяване на публичната инфраструктура чрез повишаване енергийната
55 ефективност на обществени сгради, предоставящи административни и културни
услуги за устойчиво развитие на гр. Попово

843 542,62

843 542,62

56 „Подобряване на енергийната ефективност на обществените сгради в гр. Попово”

2 781 594,47

851 772,17

1 929 822,30

57 „Подобряване на енергийната ефективност на 3 жилищни сгради в гр. Попово“

1 191 664,44

197 964,44

993 700,00

„Подобряване на образователната инфраструктура на Професионална гимназия по
59
селско стопанство „Никола Пушкаров“ гр. Попово“

2014

2 760,00

54 „Изграждане и оборудване на спортна площадка в жк. „Младост“ – град Попово“

58 „Подобряване на енергийната ефективност на 3 броя жилищни сгради в гр. Попово“

Други
източници

96 799,00

28 776,00

3 500,00
685,00
513,00
685,00
513,00
46 709,00
19 575,00
513,00
7 656,00

Частни
инвестиции

13 920,00

96 799,00
2 760,00

Централен
бюджет

Време за реализация

533 957,95

533 957,95

1 289 893,84

1 289 893,84

60

„Подобряване на енергийната ефективност в 2 многофамилни жилищни сгради в гр.
Попово с адреси: ул. „България“ №117 и ж.к. „Русаля“ №33,34,35,36"

1 489 674,72

1 489 674,72

61

„Подобряване на енергийната ефективност на 11 броя жилищни сгради в гр.
Попово“

3 098 517,32

3 098 517,32
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Разпределение на финансовите средства
№

Проект/инициатива

62 „Подобряване на енергийната ефективност на 8 броя жилищни сгради в гр. Попово“
Специфична цел 2. Обновяване и благоустрояване на селата, подобряване достъпа до
основни услуги за населението и укрепване на връзките с общинския център
1 Алтернативно водоснабдяване шахтов кладенец Манастирца
Интегрирано водоснабдяване на селата Ковачевец, Водица и Осиково от дълбок
2
сондаж на помпена станция „Посабина“
3 Изграждане на беседка ОУ „Водица“
4 Основен ремонт на покрив здравна служба с. Славяново
Конструктивно укрепване на сграда в УПИ VІ, кв.26, с.Ковачевец, СМР: ‐ 36 600 лв.,
5 оценка на съответствие на инвестиционен проект: ‐ 200 лв., строителен надзор: ‐ 1
000 лв.
Инженеринг‐проектиране и авторски надзор на основна и довеждаща
6 инфраструктура, СМР на основна и довеждаща инфраструктура на площадка за
третиране на смесено събрани битови отпадъци в Община Попово
7 Беседка за гробищен парк село Водица
Изграждане на основна и довеждаща инфраструктура на площадка за третиране на
8
смесено събрани битови отпадъци в община Попово
Специфична цел 3. Развитие на селското стопанство при устойчиво управление на
природните ресурси, насърчаване диверсификацията на икономическите дейности
Отглеждане на трайни насаждения – сливи и кайсии и многогодишни насаждения от
ягоди и малини и осъществяване на развитие, посредством създаване на
1
допълнителни нови насаждения от сливи, череши, ягоди и малини, отглеждани по
биологичен метод
2 Отглеждане на трайни насаждения – малини.
3 Стартова помощ за създаване на стопанство на млад фермер
4 Отглеждане на пчелни семейства
5 Отглеждане на трайни насаждения
6 Отглеждане на трайни насаждения ‐ ягоди.
Приоритет 6: Укрепване на местния институционален капацитет за подобряване
процеса на управление и ефективно усвояване на фондовете на ЕС
Специфична цел 1. Укрепване на местния административен капацитет за стратегическо
планиране и управление на проекти
1
2

4

Придобиване на компютри и хардуер
Обзавеждане общинска администрация
Технически проект: Повишаване на енергийната ефективност чрез оптимизация на
отоплителната инсталация и използване на възобновяеми енергийни източници в
Общински детски заведения – гр. Попово
ПИП – Благоустройствени мероприятия кв. 111 гр. Попово

5

Актуализация на работен проект, етап ІІ напорен водопровод с. Захари Стояново

6

Изготвяне на техническа документация за обновяване на улични настилки в гр.
Попово

7

Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Попово 2014‐2020

3

8 Изработване на проект на Общ устройствен план на Община Попово
9 Технически проект „Рехабилитация на ул. „Фотинова“
10 Закупуване на лицензи за Географска информационна система GISExplorer

Стойност (лв.)

Общински
бюджет

2 560 733,63

Фондове на ЕС
и други
финансиращи
програми

Централен
бюджет

Частни
инвестиции

Време за реализация
Други
източници

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2 560 733,63

2 209 383,00

43 266,00

2 082 900,00

1 215 746,00

14 000,00

1 201 746,00

895 154,00

14 000,00

881 154,00

53 800,00

2 550,00
16 000,00

16 000,00

37 800,00

37 800,00

0,00

29 417,00

2 550,00

26 867,00

26 867,00

2 760,00

2 760,00

12 506,00

12 506,00

293 730,00

0,00

293 730,00

48 895,00

48 895,00

49 405,00
48 895,00
48 745,00
48 895,00
48 895,00

49 405,00
48 895,00
48 745,00
48 895,00
48 895,00

0,00

0,00

0,00

1 330 604,60

344 178,00

264 699,60

694 977,00

0,00

26 750,00

1 290 289,00

344 178,00

224 384,00

694 977,00

0,00

26 750,00

86 230,00
7 294,00

10 000,00
7 294,00

11 973,00

11 973,00

76 230,00

342 709,00

342 709,00

3 950,00

3 950,00

19 500,00

19 500,00

157 800,00
173 400,00
17 880,00
6 576,00

2014

157 800,00
146 650,00
17 880,00
6 576,00

26 750,00
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Приложение №1. Реализирани проекти по приоритети за перода 2014-2020 година

Разпределение на финансовите средства
№

Проект/инициатива

Изработване на инвестиционен проект и осъществяване на авторски надзор по
време на строителството за Реконструкция и ремонт на ДГ „Зарайск“ с. Зараево, част
от образователна инфраструктура с местно значение за община Попово, област
Търговище
Изработване на инвестиционен проект и осъществяване на авторски надзор по
време на строителството за Реконструкция и ремонт на ОУ „Св. Св. Кирил и
12
Методий“, с. Зараево, част от образователна инфраструктура с местно значение за
община Попово, област Търговище
11

Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа – обект „Изработване на
инвестиционен проект и осъществяване на авторски надзор по време на
13 строителството за Реконструкция и рехабилитация на основната транспортно‐
комуникационна мрежа в ж.к. „Младост“ – 1 и 2 и прилежащата първостепенна
(обслужваща) улица за комплекса – ул. „Болнична“, гр. Попово
14 Технически проект за изграждане на спортна площадка в жк „Младост“
Технически проект за изграждане на паркинг в кв. 105 гр. Попово (зад Общината –
15
бивш Промишлен пазар)
Технически проект за изграждане на паркинг в кв. 116 гр. Попово – южно (ул. „Мара
16
Тасева“ №57, 59, 61)
Технически проект за изграждане на паркинг кв. 116 гр. Попово – западно (ул.
17
„Македонска“ №7,9,11,13)
Технически проект за изграждане на паркинг в кв.117 – западно (ул. „Михаил
18
Маджаров“ №2)
Изработване на актуализация на Подробен устройствен план /ПУП/ ‐ План за
19
регулация и застрояване /ПРЗ/ за жк „Младост“ гр. Попово
Изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване за
20 промяна предназначението на земеделска земя имот № 000147 в землището на с.
Априлово
Изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване за
21 промяна предназначението на земеделска земя за част от имот № 000081 в
землището на с. Ломци
Изготвяне на технически проект „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация
22 на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към
тях“

23

Изготвяне на технически проект за „Интегрирано обновяване и възстановяване на
взаимосвързани елементи и съоръжения за широко обществено ползване в
градската среда на гр. Попово за постигане на устойчиво развитие, екологично
равновесие и социално включване на жк „Младост“ 1 и 2“

Изготвяне на технически проект за: „Реконструкция на обслужваща сграда към
спортен комплекс парк „Градска градина“ гр. Попово
Изготвяне на технически проект за: „Реконструкция на трибуна, ограда и
25 лекоатлетическа писта към игрище за спортна тренировъчна дейност в спортен
комплекс парк „Градска градина“ гр. Попово“
Изготвяне на технически проект за: „Реконструкция и обновяване на читалище
26 „Светлина“ с. Гагово, общ. Попово, в т.ч. вертикална планировка и подобряване на
прилежащите пространства“
Изготвяне на технически проект за „Строителство, реконструкция и/или
27 рехабилитация на общински път (TGV1128) кв. Невски до кв. Сеячи и отсечки от
общинска пътна мрежа“
24

Стойност (лв.)

Общински
бюджет

Фондове на ЕС
и други
финансиращи
програми

Централен
бюджет

4 997,00

4 997,00

4 996,00

4 996,00

27 360,00

27 360,00

2 994,00

2 994,00

1 872,00

1 872,00

1 872,00

1 872,00

1 872,00

1 872,00

1 872,00

1 872,00

23 880,00

23 880,00

2 940,00

2 940,00

2 940,00

2 940,00

60 960,00

60 960,00

16 200,00

16 200,00

8 490,00

8 490,00

8 490,00

8 490,00

7 980,00

7 980,00

67 080,00

67 080,00

Частни
инвестиции

Време за реализация
Други
източници

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020
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Приложение №1. Реализирани проекти по приоритети за перода 2014-2020 година

Разпределение на финансовите средства
№

Проект/инициатива

Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа – обект „Изработване на
инвестиционен проект и осъществяване на авторски надзор по време на
28 строителството за Реконструкция и рехабилитация на основната транспортно‐
комуникационна мрежа в ж.к. „Младост“ – 1 и 2 и прилежащата първостепенна
(обслужваща) улица за комплекса – ул. „Болнична“, гр. Попово
Изготвяне на технически проект за: „Рехабилитация на обслужваща сграда,
29 инфраструктура и съоръжения към нея в спортен комплекс парк „Градска градина“,
гр. Попово“
Изготвяне на технически проект за: „Реконструкция на трибуна, ограда и
30 лекоатлетическа писта към игрище за спортно‐тренировъчна дейност в спортен
комплекс парк „Градска градина“, гр. Попово“
Изготвяне на технически проект за: „Реконструкция и обновяване на читалище
31 „Светлина“ – с. Гагово, общ. Попово, в т.ч. вертикална планировка и подобряване на
прилежащите пространства
32

„Инвестиционен проект за изграждане на фонтан на площада на ул. „Александър
Стамболийски“, кв. 104, УПИ І по План за регулация и застрояване гр. Попово – ЦГЧ“

ПУП ‐ПУР „Промишлена зона изток от ул. „Ген. Прохоров“ до ул. „Фотинова“ и
връзка с източен обходен път – ІІІ 513“
ПУП ‐ПУР „Промишлена зона юг от ул. „Въстаническа“ до западен обходен път – ІІ‐
34
51“
Изготвяне на технически проект за КИС и геодезическо заснемане на язовир
35
„Каваците“
Изготвяне на технически проект за КИС и геодезическо заснемане на язовир
36
„Еленово“
Изготвяне на технически проект за общински път TGV2133 от км. 7+700 до км. 10+700
37
/отсечка от с. Манастирца до граница с общ. Стражица/
Подобряване на административния капацитет на Община Попово с цел реализация
38 на проекти по приоритетна ос 2 на ОПРР 2014‐2020" за подкрепа на енергийната
ефективност в гр. Попово.
Специфична цел 2. Създаване и развитие на партньорства, засилване на
междуобщинското сътрудничество
Подготвителен проект за транснационално сътрудничество за иновативно и
1 устойчиво оползотворяване на местните ресурси и възможности за развитие на
туризъм
Covid‐19 мерки
1 COVID‐19 мерки ‐ 28 проекта
ОБЩО ИЗПЪЛНЕНИЕ
33

Стойност (лв.)

Общински
бюджет

63 840,00

63 840,00

8 490,00

8 490,00

8 490,00

8 490,00

7 980,00

7 980,00

14 880,00

14 880,00

Фондове на ЕС
и други
финансиращи
програми

Централен
бюджет

2 960,00

2 960,00

2 987,00

2 987,00

2 771,00

2 771,00

1 200,00

1 200,00

36 000,00

16 675,00

66 584,00
40 315,60

Други
източници

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

19 325,00
66 584,00

0,00

40 315,60
249 085,01
249 085,01
38 982 472,09

Частни
инвестиции

Време за реализация

40 315,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 593 699,00

1 075 637,28

1 428 138,00

40 315,60
0,00
6 973 121,61

249 085,01
249 085,01
24 911 876,20

Страница 13/ 13

Приложение №2: Обобщена таблица с изпълнението на ОПР по стратегически цели, приоритети и източници на финансиране

Стрегическа цел/приоритет
Приоритет 1: Развитие на местна икономика на основата на
иновациите и подобрена енергийната ефективност,
насърчаване на публично‐частното партньорство и
подобряване на инвестиционната активност
Специфична цел 1. Подобряване на бизнес средата и на
достъпа до информация и услуги, стимулиране на
предприемачеството и развитието на малки и средни
предприятия
Специфична цел 2. Насърчаване на инвестициите в
енергийна ефективност, технологичен трансфер и
иновации, подкрепа за създаването и развитието на
местни клъстери и бизнес мрежи
Приоритет 2: Модернизирана инфраструктура и равен достъп
до услуги с високо качество
Специфична цел 1. Развитие и модернизация на
транспортната инфраструктура
Специфична цел 2. Доизграждане и развитие на
местната инфраструктура за опазване на околната
среда
Приоритет 3: Повишаване качеството на образователната,
социалната и здравната система в общината, промяна и
стабилизиране на демографската динамика
Специфична цел 1 Създаване и гарантиране на
устойчиви работни места, социална интеграция на
групите в неравностойно положение
Специфична цел 2. Подобряване качеството на
образованието, здравеопазването и социалните услуги,
допринасящи за повишаване привлекателността на
общината
Приоритет 4: Съхраняване и развитие на природното,
културното многообразие и самобитност, укрепване на
местната идентичност
Специфична цел 1. Развитие и валоризиране на
местното природно и културно наследство
Специфична цел 2. Развитие на устойчив туризъм

Местно публично
Общински
Общ дял
бюджет
(%)

Централен
бюджет

Външно публично финансиран (хил. лв.)
Общ дял
Общ дял
Други
Фондове на ЕС
(%)
(%)
източници

Общ дял
(%)

0,00

0,00%

0,00

0,00%

816 632,28

2,09%

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00%

48 895,00

0,13%

0,00

0,00%

0,00

0,00%

767 737,28

1 266 867,00

3,25%

1 469 482,00

3,77%

1 248 063,00

3,20%

1 466 482,00

18 804,00

0,05%

3 171 510,00

Частно финансиране
Фондове, Общ дял
фирми
(%)

ОБЩО

0,00% 644 937,28

1,65%

1 461 570

0

0,00%

0

0,00%

48 895

1,97%

0

0,00%

644 937

1,65%

1 412 675

1 230 646,00

3,16%

1 248 704,00

3,20%

0,00

0,00%

5 215 699

3,76%

1 230 646,00

3,16%

451706

1,16%

0

0,00%

4 396 897

3 000,00

0,01%

0,00

0,00%

796998

2,04%

0

0,00%

818 802

8,14%

1 189 312,00

3,05%

4 021 844,57

10,32%

37 890,00

0,10% 430 700,00

1,10%

8 851 257

19 404,00

0,05%

0,00

0,00%

1 937 299,22

4,97%

0

0,00%

430 700

1,10%

2 387 403

3 152 106,00

8,09%

1 189 312,00

3,05%

2 084 545,35

5,35%

37890

0,10%

0

0,00%

6 463 853

273 611,00

0,70%

60 674,00

0,16%

44 305,00

0,11%

0,00

0,00%

0,00

0,00%

378 590

253 625,00

0,65%

60 674,00

0,16%

0,00

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

314 299

19 986,00

0,05%

0,00

0,00%

44 305,00

0,11%

0

0,00%

0

0,00%

64 291
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Приложение №2: Обобщена таблица с изпълнението на ОПР по стратегически цели, приоритети и източници на финансиране

Стрегическа цел/приоритет
Приоритет 5: Балансирано и интегрирано местно развитие на
град Попово и селищната мрежа, укрепване на
взаимовръзките между града и селата
Специфична цел 1. Подобряване качеството на
жизнената среда, обновяване и благоустрояване в
градската зона на Попово
Специфична цел 2. Обновяване и благоустрояване на
селата, подобряване достъпа до основни услуги за
населението и укрепване на връзките собщинския
център
Специфична цел 3. Развитие на селското стопанство
при устойчиво управление на природните ресурси,
насърчаване диверсификацията наикономическите
дейности
Приоритет 6: Укрепване на местния институционален
капацитет за подобряване процеса на управление и
ефективно усвояване на фондовете на ЕС
Специфична цел 1. Укрепване на местния
административен капацитет за стратегическо
планиране и управление на проекти
Специфична цел 2. Създаване и развитие на
партньорства, засилване на междуобщинското
сътрудничество
Covid‐19 мерки
ОБЩО ЗА ОПР 2014‐2020

Местно публично
Общински
Общ дял
бюджет
(%)

Външно публично финансиран (хил. лв.)
Общ дял
Общ дял
Други
Фондове на ЕС
(%)
(%)
източници

Централен
бюджет

Общ дял
(%)

Частно финансиране
Фондове, Общ дял
фирми
(%)

ОБЩО

1 916 955,61

4,92%

1 179 254,00

3,03%

18 284 663,74

46,90%

114 794,00

0,29%

0,00

0,00%

21 495 667

1 873 689,61

4,81%

1 125 454,00

2,89%

15 908 033,74

40,81%

85377

0,22%

0

0,00%

18 992 554

43 266,00

0,11%

53 800,00

0,14%

2 082 900,00

5,34%

29417

0,08%

0

0,00%

2 209 383

0,00

0,00%

0,00

0,00%

293 730,00

0,75%

0

0,00%

0

0,00%

293 730

344 178,00

0,88%

694 977,00

1,78%

264 699,60

0,68%

26 750,00

0,07%

0,00

0,00%

1 330 605

344 178,00

0,88%

694 977,00

1,78%

224 384,00

0,58%

26750

0,07%

0

0,00%

1 290 289

0,00

0,00%

0,00

0,00%

40 315,60

0,10%

0

0,00%

0

0,00%

40 316

0
6 973 122

‐
17,89%

0
4 593 699

‐
11,78%

249 085

0,64%

0

24 911 876

63,91%

1 428 138

‐
3,66%

0
1 075 637

‐
2,76%

249 085
38 982 472

Страница 2/ 2

