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Увод
Актуализацията на Общинския план за развитие на община Севлиево за периода
2005-2013 г. е осъществена по инициатива на кмета и ръководството на общината с цел
да бъдат отразени социално-икономическите промени в общината настъпили в периода
2005-2007 г. и промените в националното и европейското законодателство в областта
на регионалното развитие. Същевременно е постигнато по-пълно съответствие и връзка
на плана с други стратегически планови документи за регионално развитие като
Националната стратегия за регионално развитие 2005-2015 г., проекта за актуализация
на Регионалния план за развитие на Северния централен район и Областната стратегия
за развитие на област Габрово.
В актуализирания документ е отразена реформата на кохезионната политика на
ЕС за периода 2007-2013 г., както и промените настъпили за регионите и общините в
страната като член на ЕС.
Документът отразява новите изисквания по отношение на структурата и
съдържанието на общинските планове за развитие, определени с приетия от
парламента нов Закон за регионалното развитие през май 2008 г.
Актуализацията на общинския план за развитие отчита изводите и препоръките
от направената оценка на съответствието, въздействието и приложимостта на плана от
независим консултант, представена предварително на общинското ръководство и
партньорите.

Актуализацията

включва

аналитичен

икономическата ситуация и на ключовите процеси,

преглед

на

социално-

протичащи на територията на

общината, инфраструктурното развитие и опазването на околната среда, както и
напредъка по изпълнението на плана през периода 2005-2007 г. В аналитичната част на
документа са включени и нови елементи, които липсваха в плана, като анализ на
изградеността на някои от системите на техническата инфраструктура, на екологичната
инфраструктура,

анализ

на финансовите възможности

на общината относно

финансиране на дейности, включени в плана, анализ на административния капацитет.
Актуализиран е SWOT анализа на общинския план за развитие, като са отразени
промените и новите тенденции в развитието на общината, региона и ЕС.
Стратегията за развитие е актуализирана, като са отчетени актуалните нужди на
местната общност и въздействието на външните и вътрешните фактори на основана на
интегриран подход по отношение бъдещото социално-икономическо

развитие на

общината. Дадена е нова дефиниция на стратегическите цели за развитие на общината:
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•

Постигане

на

конкурентноспособна

икономика,

модернизирана

инфраструктура и благоустроена жизнена среда;
•

Развитие на човешкия потенциал и укрепване на капацитета за постигане
на европейските стандарти в управлението на общината.
В основата на стратегията за развитие стои разбирането, че община Севлиево

има добре развита икономика, в основата на която са формиращи се икономически
клъстери, даващи перспективи и възможности за развитие както на по-големите,
така и на сектора на МСП. Традициите по отношение на индустриалното развитие
и атрактивните работни места трябва да се съхранят и развиват в бъдеще.
Предвижда се постигане на високо ниво на развитие на системите на техническата
инфраструктура, екологичната инфраструктура и благоустрояването на населените
места, за привличане на нови инвестиции и стимулиране технологичното
модернизиране на предприятията и осигуряване на жизнена среда с високо
качество. По-тясното обвързване на нуждите на икономиката от квалифицирана
работна ръка със системата от образователни институции, функциониращи в
общината, както и създаването на връзки между фирмите и университети и
изследователски и научни центрове е база за развитие и внедряване на иновации,
разработване на нови продукти и въвеждане на нови технологии. Стратегията залага
на повишаването конкурентоспособността на местната икономика на основа на
развитието на икономика на знанието, технологичния напредък и постигане на
устойчиво развитие .
Актуализираният документ за изпълнение на Общинският план за развитие
предвижда за периода 2008-2013 г. значителни инвестиции, които да осигурят
реализацията на актуализираните приоритети.
Предвижда се финансиране от общинския бюджет, финансиране от централния
бюджет, съфинансиране от фондовете на ЕС, финансиране от други външни донори
и частно финансиране, като приетият модел на финансиране осигурява по-голяма
гъвкавост и по-голяма независимост на общината при реализацията на дейностите в
изпълнение на актуализираната стратегия.
Представено е описание на системата за наблюдение и оценка на изпълнението
на общинския план за развитие.
При подготовката на документа са отчетени принципите на партньорството,
равните възможности и устойчивото развитие.
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Провеждането на обществено обсъждане с партньорите и отразяването на
техните очаквания и препоръки биха подобрили качеството на документа, както и
възможностите за мобилизиране на допълнителни ресурси за постигане на целите на
устойчивото интегрирано местно развитие.
Актуализираният документ за изпълнение 2008-2013 г. допълва приетия
основен стратегически документ Общински план за развитие на община Севлиево
за периода 2005-2013 г. и представлява стратегически и оперативен инструмент за
реализацията му до 2013 г. Актуализираният документ съдържа анализ на актуалната
ситуация в община Севлиево в предметните области, където са настъпили промени в
периода от 2005 до 2008 г. Анализът е допълнен предвид факта, че в основния
документ някои важни области като техническата и екологичната инфраструктура,
общинския бюджет, административния капацитет не са били анализирани. Анализът
на природните условия в община Севлиево и на развитието на селското стопанство
не е актуализиран, тъй като в тези области тенденциите и характеристиките са
сравнително по-устойчиви и не се променят динамично.
Разработена

е

нова

индикативна

финансова

таблица,

която

отчита

възможностите за финансиране от фондовете на ЕС, както и финансовия капацитет
на общината да участва със собствено финансиране.
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АНАЛИТИЧЕН ПРЕГЛЕД
НА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИЯ ПРОФИЛ НА ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

Състояние на местната икономика
Инвестиции
Разходите за придобиване на дълготрайни материални активи през 2006
година в община Севлиево са в размер на 52589 хил.лева, като това е най-високата
стойност за разглеждания период. Насочеността на по-голяма част от инвестиционните
разходи е към сектор “Индустрия”, но

относителният им

дял в общия обем на

инвестициите намалява от 68.1% за 2002 година до 60.1% за 2006 г. В сектор “Услуги”
са насочени по-малка част от инвестициите, но техния относителен дял се увеличава от
21.1% през 2002 до 38.4% през 2006 година.
Значително намаление има на относителния дял за разглеждания период в
аграрния сектор – от 10.8% на 1.5%.
ИНВЕСТИЦИИ
2002
Разходи за придобиване на
дълготрайни материални
активи - хил.лв.

2003

2004

/Хиляди левове/
2005 2006

32266 33404 32826 37692 52589

По състав:
Земя
Сгради, строителни
съоръжения и конструкции
Машини, оборудване и
транспортни средства
Други разходи

20413 23589 21897 24708 29821
736 2056
611 1329 2202

По икономически
сектори:
Селско и горско стопанство
Индустрия
Услуги

3477 2403
470 1806
767
21986 23159 18396 23588 31631
6803 7842 13960 12298 20191

По форма на собственост:
Обществен сектор
Частен сектор

1781 1714 1403 1147 1335
30485 31690 31423 36545 51254

1864

761

9253

6998

1091

855

3714

9227 10800 16852

По-голяма част от извършените разходи за придобиване на ДМА през
разглеждания период са в частния сектор.
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В технологичната структура на разходите за придобиване на дълготрайни
материални активи

основен дял заемат машините, оборудването и транспортните

средства – 56.7%, но спрямо 2002 година той намалява с 6.6 пункта. Увеличава се
делът на сгради, строителни съоръжения и конструкции – от 28.6% на 32.0%. В същото
време се увеличава делът на разходите направени за придобиване на земя – от 5.8% на
7.1% .
Придобитите дълготрайни материални активи през 2006 година са за 41155
хил. лева по текущи цени.

Развитие на бизнеса
С активна стопанска дейност през 2006 година в община Севлиево са били
1252 предприятия и фирми. Основната част от тях – 1093 (87.3%) са микро предприятия
с до 9 заети лица.
В отрасъл “Селско и горско стопанство” активна стопанска дейност са
развивали 65 кооперации и фирми, в областта на индустрията те са 252 и най-голям е
броят на фирмите извършвали услуги – 935.
Нетните приходи от продажби реализирани през 2006 година от стопанските
субекти като цяло в общината възлизат на 870093 хил. лева.
Основният отраслов сектор в областта е индустрията, която обхваща отраслите
“Добивна

промишленост”,

“Преработваща

промишленост”,

“Производство

и

разпределение на електроенергия, газ и вода” и “Строителство”. Реализираните
приходи за 2006 година в индустрията възлизат на 657865 хил. лева или 75.6% от
общия им размер. Спрямо 2002 година този дял е по-висок с 1.8 пункта. С по-висок
относителен дял е и сектора на услугите - с 0.5 пункта. По-нисък е делът на аграрния
сектор - с 2.3 пункта.
Крайният финансов резултат за 2006 година на стопанските субекти от
нефинансовия сектор на общината е печалба в размер на 37738 хил. лева.
С печалба за 2006 година са общо 1019 предприятия и фирми или 81.4%.
Губещите стопански единици са 119 или 9.3%, а тези с нулев резултат – 117(9.3%).

Промишленост
Основният отрасъл в индустрията е “Промишленост” с три основни
направления:

“Добивна

промишленост”,

“Преработваща

промишленост”

и

“Производство и разпределение на електроенергия, газ и вода”.
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За 2006 година в отрасъл “Промишленост ” са реализирани нетни приходи от
продажби на стойност 642532 хил. лв. Водещо направление има преработващата
промишленост. Приходите от продажби в нея са 630786 хил. лв.
През 2006 година в сравнение с 2002 година с по-висок относителен дял са
приходите в следните направления: “Производство на електро-, оптично и друго
оборудване” – с 3.7 пункта, “Металургия и производство на метални изделия, без
машини”- с 0.3 пункта и “Производство на дървесна маса, хартия и картон; Издателска
дейност” – с 0.1 пункта.
НЕТНИ ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ В ПРОМИШЛЕНОСТТА
Отрасли
Общо
Добив на енергийни суровини
Добив, без добива на енергийни суровини
Производство на хранителни продукти,
напитки и тютюневи изделия
Производство на текстил и облекло
Производство на лицеви кожи и изделия
от тях
Производство на дървен материал и
изделия от него, без мебели
Производство на дървесна маса, хартия и
картон; издателска дейност
Производство на химични вещества,
продукти и влакна
Производство на изделия от каучук и
пластмаси
Производство на продукти от други
неметални минерални суровини
Металургия и производство на метални
изделия, без машини
Производство на машини и оборудване,
без електро-, оптично
Производство на електро-, оптично и
друго оборудване
Производство на транспортни средства
Преработваща промишленост, н.д.
Производство и разпределение на
електроенергия, газ и вода
1

/Хиляди левове/
2002
2003
2004
2005
2006
324199 344354 397904 463263 642532
..1

..

..

..

..

14594
15146

12387
15766

13551
13513

23466
13047

24248
11573

..

..

..

..

..

2238

1356

4706

4157

4207

748

800

760

763

1990

..

116

339

..

..

770

1439

..

..
..

..
..

..

..

..

2691

1654

2169

2454

7263

..

..

..

..

..

32508

35963

39911

55446

88499

5138

7624

11423

..

..

..

..

4671

6640

6979

Данните са конфиденциални
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Намалява делът в продажбите на

отраслите “Производство на текстил и

облекло” – 2.9 пункта и “Производство на хранителни продукти, напитки и тютюневи
изделия” – с 0.7 пункта.
Произведената продукция в промишлеността като цяло за 2006 година възлиза
на 543776 хил. лева.
ПРОИЗВЕДЕНА ПРОДУКЦИЯ В ПРОМИШЛЕНОСТТА
/Хиляди левове/
Отрасли
Общо
Добив на енергийни суровини
Добив, без добива на енергийни
суровини
Производство на хранителни продукти,
напитки и тютюневи изделия
Производство на текстил и облекло
Производство на лицеви кожи и
изделия от тях
Производство на дървен материал и
изделия от него, без мебели
Производство на дървесна маса, хартия
и картон; издателска дейност
Производство на химични вещества,
продукти и влакна
Производство на изделия от каучук и
пластмаси
Производство на продукти от други
неметални минерални суровини
Металургия и производство на метални
изделия, без машини
Производство на машини и оборудване,
без електро-, оптично
Производство на електро-, оптично и
друго оборудване
Производство на транспортни средства
Преработваща промишленост, н.д.
Производство и разпределение на
електроенергия, газ и вода
1

2002

2003

2004

2005

2006

308841 324135 363551 425599 543776
..1

..

..

..

..

12895
14338

10894
15279

12201
12987

21964
12421

23100
11045

..

..

..

..

..

2040

1222

4339

3831

3807

750

690

762

741

1683

..

206

323

..

..

760

1824

..

..

..

..

..

..

..

..

2324

1489

2200

2381

6992

..

..

..

..

..

31300

35142

37956

54658

88892

4432

6671

12899

..

..

..

..

3423

4805

4323

Данните са конфиденциални
Изменения настъпват в структурата

на

произведената

продукция

по

икономически подсектори.
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През 2006 година в сравнение с 2002 се увеличава относителният дял на
продукцията при производството на електро-, оптично и друго оборудване – с 6.2
пункта , производство на метални изделия, без машини – с 0.5 пункта, производство на
хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия и производство на дървесна маса,
хартия и картон; издателска дейност с по 0,1 пункта.
Намаление има на

относителният дял на продукцията в производството на

текстил и облекло – с 2.6 пункта.

Строителство
Важно направление в индустрията е строителството.
През 2006 година стойността на продукцията на строителните предприятия и
фирми в община Севлиево е 14741 хил. лева.
БРУТО ПРОДУКЦИЯ И НЕТНИ ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ
В ОТРАСЪЛ “СТРОИТЕЛСТВО”
/Хиляди левове/
Бруто
Нетни приходи
Години
продукция
от продажби
2002
7215
7938
2003
7980
8225
2004
7609
7801
2005
11204
11926
2006
14741
15333
Нетните приходи от продажби в строителството за 2006 година възлизат на
15333 хил. лева.
За разглеждания период най-много жилища са въведени в експлоатация през
2005 година – 43, а най-малко през 2002 година – 21.
ВЪВЕДЕНИ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ ЖИЛИЩА
Години Общо в т.ч. частен сектор

2002
2003
2004
2005
2006

21
19
32
43
29

21
19
32
43
29

Всички новопостроени жилища са в частния сектор на общината.
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Търговия и ремонт
Бруто продукцията в отрасъл “Търговия и ремонт” за 2006 година възлиза на
30023 хил. лева.
Реализираните нетни приходи от продажби в отрасъла през последната година
възлизат на 165931 хил. лева.
БРУТО ПРОДУКЦИЯ И НЕТНИ ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ
В ОТРАСЪЛ “ТЪРГОВИЯ И РЕМОНТ”
Години
2002
2003
2004
2005
2006

Бруто
продукция
16775
20451
23774
27852
30023

/Хиляди левове/
Нетни приходи
от продажби
81053
96999
116041
139266
165931

Транспорт, складиране и съобщения
През 2006 година произведената брутна продукция от предприятията в отрасъл
“Транспорт, складиране и съобщения” за община Севлиево по текущи цени е на
стойност 18144 хил.лева.
БРУТО ПРОДУКЦИЯ И НЕТНИ ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ
В ОТРАСЪЛ “ТРАНСПОРТ, СКЛАДИРАНЕ И СЪОБЩЕНИЯ”
/Хиляди левове/
Бруто
Нетни приходи
Години
продукция
от продажби
2002
10584
11119
2003
10891
11596
2004
13051
13472
2005
14502
14712
2006
18144
18726
Реализираните нетни приходи от продажби в отрасъла за 2006 година възлизат
на 18726 хил.лева.

Туризъм
През 2006 година в община Севлиево са функционирали 5 държавни и частни
средства за подслон с общо 179 легла в тях.
През последната година намалява броят на пренощувалите българи, а този на
пренощувалите чужденци се увеличава.
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ДЕЙНОСТ НА СРЕДСТВАТА ЗА ПОДСЛОН
2002
СРЕДСТВА ЗА ПОДСЛОН ОБЩО
4
Легла
161
Легла - денонощия
58765
Реализирани нощувки - общо
8885
от българи
6903
от чужденци
1982
Пренощували лица - общо
6161
от българи
5068
от чужденци
1093
Използваемост на
леглоденонощията
15.1
Приходи от нощувки - лв.
574033
в т.ч. от чужденци
270497

2003

2004

2005

2006

4
162
58949
11863
7989
3874
8508
6554
1954

4
164
59842
10320
6855
3465
8169
6205
1964

4
164
59860
9559
6065
3494
6784
5049
1735

5
179
62620
9714
5818
3896
6913
4478
2435

20.1
737574
434978

17.2
627148
283769

16.0
552502
312150

15.5
554238
276010

В местата за подслон на територията на община Севлиево през 2006 година са
постъпили 554238 лева приходи от нощувки.
На територията на общината са обособени две зони за развитие на туризмасеверна , която обхваща равнинната част от общината и южна – планинска зона, която
обхваща северния склон на Стара планина.
Южна зона
Част от населените места в южната планинска част на общината- с. Кръвеник,
с.Стоките, с.Табашко и с.Батошево попадат в зоната на Национален парк Централен
Балкан и бъдещото развитие на туризма в тази част на общината е необходимо да се
съобрази със стратегията за развитие на устойчив туризъм в парка. Характерно за
посочените населени места е липсата на развити туристически дейности и услуги които
противоречат на принципите на устойчивото развитие. Предлаганите към момента
туристически продукти и услуги са свързани с уникалните природни дадености и
културната идентичност на региона. Националният парк Централен Балкан е част от
мрежата PAN PARKS и от европейската екологична мрежа Натура 2000. Северната
част на парка е особено привлекателна за туристите. Тя е известна като Балканската
„Света гора”, тъй като тук са разположени много манастири и църкви. На територията
на Националния парк Централен Балкан са разположени уникални за страната и Европа
растителни и животински видове и хабитати.
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На 30 километра източно от Севлиево се намира местността “Лъгът”, удобен
изходен пункт към старопланинския първенец връх Ботев и към хижа Мазалат. Тази
местност е известна с Държавна дивечовъдна станция “Росица”, която се явява
притегателен център за международен ловен туризъм. В резервата има възможности за
подборен отстрел на благородни елени,сърни, глигани както и конна езда с елитни
породи коне.
Туристическите обекти и услуги предлагани на територията на община Севлиево
биха могли да са част от туристически продукти, които обхващат и други територии в
съседни общини, които също попадат в обхвата на националния парк. В тази връзка
може да се посочи, че 16 от туристическите маршрути в парка са в северната част на
парка.
Проучванията във връзка с бъдещето на парка показват, че туризмът е
приоритетен отрасъл за всички общини, чиито територии попадат в териториалния му
обхват.
Развитият към момента туристически бизнес в южната част на общината се
характеризира като дребен и среден, тъй като местата за настаняване имат малък
капацитет от 4-30 легла, като категоризацията на обектите от 1 до 3 звезди.
Северна зона
Зоната обхваща централната равнинна и северната хълмиста част на общината,
която включва град Севлиево, крепостта Хоталич и други места за туризъм, които са
разположени в непосредствена близост до първокласния път София-В.Търново-Варна.
Съществени проблеми за развитието на туризма в общината са:
•

слабият туристически маркетинг и реклама;

•

благоустрояването на населените места с потенциал за туризъм;

•

липсва капацитет за обслужване на туристи;

•

няма традиция за партньорства в този сектор.

В Община Севлиево е изградена много добра спортно–туристическа база:
модерен стадион, помощни игрища, спортна зала, тенис кортове, закрит плувен басейн,
бази за спортен риболов.
На 7 км. южно от града се намира мотополигон “Горна Росица”, на който
ежегодно се провеждат кръгове от европейски и световен шампионати във всички
класове мотокрос. Трасето е единствено в света, със 100 процента видимост.
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Обновения стадион “Раковски” е домакин на срещи от професионалната
футболна лига, а игрището за мини футбол с изкуствена тревна настилка предлага
възможности за аматьорски футбол в свободното време.
Спортна зала “Дан Колов” целогодишно е домакин на състезания от
национален и спортен мащаб и е място за активна спортна дейност на десет клуба.
За любителите на конната езда конна база “Алфа Кентавър” в с. Ловнидол
предлага възможности за обучение на начинаещи и напреднали с елитни породи коне.
През последните години туристическата база за настаняване и хранене е
разширена. Въведени са в експлоатация
“Горна Росица”,

за

ползване от туристи хотел ресторант

стаи за настаняване в комплекс “Елдород“, хотелски комплекс

“Романтика” в с. Кръвеник, къща за гости и стаи за настаняване в с. Валевци.
Разширена е и легловата база в хотел-ресторант “Росица“ в Севлиево и в хотел “Дан
Колов” в с. Сенник. Като се включат леглата във вила “Шумата“, почивна станция в
местността “Лъгът” и къщи за гости в селата Малък Вършец, Батошево и Хирево
общият брой на леглата достига 424.
Наличието на добре развита спортна база в община Севлиево, множеството
културно-исторически паметници и съхранената природа на Националния парк
Централен Балкан, съчетани с благоприятното транспортно разположение на общината
по протежението на първокласния път София- Варна създават благоприятни
възможности за предлагане на отдих и рекреация през почивните дни, както за
жителите на съседни по-големи градски центрове, така и за жителите на столицата. В
бъдеще потенциала на общината като място за отдих ще нарасне допълнително

Социална сфера
Население и демографски тенденции
Общият брой на населението на община Севлиево към 31.12.2006 година е
40634 души1. През периода 2002-2006 г. населението намалява общо с 1666 души или с
3.9 на сто, като само за град Севлиево намалението е с 385 души, а в селата е
значително по-голямо - с 1281 души. Съотношението между градското и селското
население се променя в полза на градското, като през 2006 г. делът на градското
население в сравнение с 2002 г. се увеличава от 58.6 % на 60.1%. Разпределението по
пол на населението в общината показва превес на жените–20960 спрямо мъжете–19674.
1

Текуща демографска статистика, ТСБ – Габрово, 2008 г.
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Население на община Севлиево 2002-2006 г.
Общо
в т.ч. жени
Градове
в т.ч. жени
Села
в т.ч. жени
Гъстота на населението
на кв.км

2002
42300
21806
24799
12657
17501
9149

2003
41760
21540
24613
12573
17147
8967

2004
41355
21356
24580
12594
16775
8762

2005
40989
21146
24448
12512
16541
8631

2006
40634
20960
24414
12528
16220
8432

44.9

44.4

43.9

43.5

43.2

Гъстотата на населението в общината – 43.2 е значително по-ниска от средната за
страната – 69.3 към края на 2006 г.
Промените в естественото движение на населението оказват най-съществено
влияние за неговото намаление.
През първите години на разглеждания период общината е с по-ниска раждаемост,
след което се увеличава и за последната 2006 г. тя е – 9.0 ‰.
В същото време общината е с висока смъртност - за 2006 г. тя е 19.2 ‰.
Неблагоприятните демографски процеси са причина за регистрирания през 2006
г. отрицателен естествен прираст на населението (-10.2‰), който е по-неблагоприятен в
сравнения със средното ниво за страната - -5.1‰. Високата отрицателна стойност на
показателя за общината се дължи в най-голяма степен на протичащите в селата
процеси, които имат регресивен характер, включително на

миграцията на лица в

репродуктивна и трудоспособна възраст.
През 2006 г. отрицателната стойност на естествения прираст намалява спрямо
2005 г. поради по-високата раждаемост и съответно по-ниската смъртност.
Коефициентът на брачност в общината за 2006 г. се запазва спрямо 2002 г. - 3.3
‰. Увеличава се обаче коефициентът на бракоразводност от 1.6 ‰ на 2.2 ‰.
Брачност, раждаемост, смъртност, естествен прираст и
бракоразводност на населението в община Севлиево, 2002-2006 г.
/На 1000 души от населението/
2002

2003

2004

2005

2006

Брачност

3.3

3.7

3.7

3.7

3.3

Раждаемост

7.7

7.8

9.6

8.7

9.0

Смъртност

19.9

20.4

19.0

20.3

19.2

-12.1

-12.6

-9.3

-11.7

-10.2

1.6

1.6

2.4

2.0

2.2

24.3

9.2

5.0

2.8

2.7

Естествен прираст
Бракоразводност
Детска смъртност на 1000 живородени
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По отношение на миграционните процеси община Севлиево е с положителен
механичен прираст през първите две години на наблюдавания период, след това се
наблюдава отлив, но за последните две години се наблюдава отново положителна нетна
миграция.
Механично движение (миграция) на населението
в община Севлиево, 2002-2006 г.

Година

Механичен
прираст

Заселени

Изселени

2002

803

748

55

2003

754

764

-10

2004

670

687

-17

2005

1007

893

114

2006

780

717

63

Възрастовата структура на населението също се влияе от промените в
раждаемостта, смъртността и миграцията и се явява като значим фактор, подчертаващ
цялостното социално-икономическо развитие на общината.
Възрастова структура на населението в община Севлиево, 2002-2006 г.
/в %/

Възраст
Години

2002
2003
2004
2005
2006

Общо

Под
В
Над
трудоспособна трудоспособна трудоспособна

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

14.7
14.4
14.3
14.1
14.0

53.7
54.8
55.6
56.5
57.1

31.6
30.8
30.1
29.4
28.9

Трайна е тенденцията на намаление на населението под трудоспособна възраст
или под 15 навършени години.
Населението в трудоспособна възраст през последните две години се
увеличава, но това в голяма степен се дължи на извършената законодателна промяна и
включването съответно на население в надтрудоспособна възраст в тази категория.

Заетост, доходи и безработица
През 2006 година в община Севлиево са били наети по трудово или служебно
правоотношение общо 14545 души. Същите обхващат лицата, работещи в обществения
и частен сектор на фирмите на едностранно и двустранно счетоводство.
В сравнение с 2002 година наетите лица за 2006 година са повече с 1365.
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Наети лица по трудово или служебно правоотношение
по отрасли, 2002-2006 г.
/Среден годишен брой/
Отрасли

2002

2003

2004

2005

2006

Общо
Селско, горско, ловно и рибно
стопанство
Добивна промишленост
Преработваща промишленост
Производство и разпределение на електроенергия, газ и вода
Строителство
Търговия и ремонт
Хотели и ресторанти
Транспорт и съобщения
Финансово посредничество
Операции с имущество и бизнес услуги
Държавно управление; задължително обществено осигуряване
Образование
Здравеопазване и социални дейности
Други дейности

13180

13675

14036

14035

14545

960
..
7445
252
257
967
230
430
71
169
335
1022
746
285

901
7378
263
292
1180
281
423
..
414
285
1004
769
393

717
..
7691
262
326
1333
344
414
..
417
263
978
793
398

637
..
7794
268
350
1385
332
399
..
465
329
923
766
311

542
..
8322
197
391
1417
363
413
..
474
372
886
750
338

Средната годишна работна заплата на наетите лица по трудово или служебно
правоотношение за 2006 година е 4993 лева, като в обществения сектор тя е 4219 лева,
а в частния – 5156 лева. В сравнение с 2002 г. средната годишна работна заплата
нараства с 30.8%.
Средна годишна работна заплата на наетите лица по
трудово или служебно правоотношение /лв./
Отрасли

2002

2003

2004

2005

2006

Общо
Селско, горско, ловно и рибно стопанство
Добивна промишленост
Преработваща промишленост
Производство и разпределение на електроенергия, газ и вода
Строителство
Търговия и ремонт
Хотели и ресторанти
Транспорт и съобщения
Финансово посредничество
Операции с имущество и бизнес услуги
Държавно управление; задължително обществено осигуряване
Образование
Здравеопазване и социални дейности
Други дейности

3818
2487
..
4655
4551
3050
1785
1961
2665
..
2469
3892
2980
2894

4044
2293
..
5043
4730
3595
2009
2189
2922
..
2313
4646
3228
3109

4232
2618
..
5283
5078
3103
2028
2073
2778
..
2529
4983
3443
3292

4568
2930
..
5643
5541
3314
2250
2288
3015
..
2924
4494
3680
3566

4993
3146
..
6161
5656
3328
2496
2372
3051
..
3025
4694
4200
3757

2341

2585

2526

2526

3560
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Най-високи заплати през 2006 година са получавали лицата,

работещи в

отраслите “Преработваща промишленост”, “Производство и разпределение на
електроенергия, газ и вода”, “Държавно управление и

отбрана”, „Задължително

обществено осигуряване”.

Образование
Системата за образование и професионално обучение и квалификация в община
Севлиево разполага с добре изградена мрежа, включваща 1 начално училище, 9
основни училища, 1 средно общообразователно училище и 4 професионални гимназии.
Създаването

на

съвременни

условия

за

обучение,

прилагането

на

усъвършенствани методи на преподаване и поддържането на материално-техническата
база на образователните заведения са приоритети в местната образователна политика,
насочена

към

постигане

на

високо

качество

на

общообразователната

и

професионалната подготовка на подрастващите. Общинското ръководство е приело
Програма за оптимизиране на училищната мрежа в община Севлиево за периода 20072015г., в чиито фокус се поставя изграждането и поддържането на конкурентоспособна
и съизмерима с европейските стандарти образователна система. Отчитат се и
актуалните причини за поставянето на въпросите за оптимизация на училищната
мрежа, свързани със сериозните демографски промени в общината и въвеждането на
нов икономически подход за финансиране на дейностите в образованието. Основната
цел на предлаганата програма е оптимизиране на училищната мрежа в община
Севлиево за постигане на качествен образователен процес, ефективно използване на
човешкия и финансов ресурс с оглед осъществяване на реформите в образователната
система.
В структурата на образованието през последните години е стартирал процес на
приемане и осъществяване на мерки, които гарантират оптималното функциониране на
училищната мрежа с цел постигане на позитивно развитие на демографските процеси в
общината, ефективност на публичните разходи за образование, включително
чрез използване на единен стандарт за издръжка и управление на делегирани
бюджети и адаптиране към изискванията на пазара на труда.
Статистическите анализи очертават относителна стабилност на обхвата
на подлежащите на обучение подрастващи, но през последните 5 години се
наблюдава ясно изразена тенденция на намаляване реалния брой на децата,
подлежащи на задължителен обхват в училище. Вероятните причините за тази
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статистика са вътрешни и външни миграционните процеси, а също така и
несвоевременното отразяване на промените в броя на регистрираните лица по
настоящ адрес в община Севлиево и реално живеещите на територията на
общината.
Отчетените данни, проследяващи постъпването в училище на родените
деца от 1995 до 1999 година, ясно представят тенденцията на намаляване броя
на учениците в общинските училища за периода 2002 - 2007 година.
Промяна брой учители и ученици в периода
2002-2007 година
Учители

3500
3250
3000
2750
2500
2250
2000
1750
1500
1250
1000
750
500
250
0

3558

3414

291

1

Ученици

286
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Броят на педагогическия персонал към края на 2007 г. не е намалял
пропорционално поради предприетите мерки за оптимизиране на учителските
нормативи и запазване на съществуващите работни места.
Завършилите основно образование в общината през 2006 г. наброяват 341
ученици, а средно образование в общообразователните и професионалните училища –
340. От учащите се в община Севлиево през 2006 година втора степен професионална
квалификация са получили 201 ученици, а трета степен – 57.
Демографското

движение

на

населението,

както

и

социално-

икономическите условия и тенденции могат да доведат до поетапното
намаляване на маломерните и слети паралелки и до редуциране на
средищните училища в селата, преструктуриране на част от тях в начални
училища и закриване на други. Тези мерки се очаква да предизвикат негативни
реакции в социален аспект, защото са свързани със съкращение на
педагогически и помощен персонал и увеличение на транспортните разходи.
През последните години са извършени множество строителни и ремонтни
дейности, чрез които материално-техническата база на общинските училища е
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осъвременена, като общината ще продължи приоритетно да планира и извършва
необходимите дейности по модернизиране базата на училищата.
Идентифицирани са и се разработват проекти за изграждане на достъпна
архитектурна среда за интегриране на децата със специални потребности като едни от
приоритетните дейности, за които ще се търси външно финансиране.
По отношение на мерките за енергийна ефективност са преустроени котелните
стопанства и отоплителни инсталации на училищата, разположени на територията на
гр.Севлиево. Преминаването към отопление с природен газ доказва своите предимства
– комфортни условия за обучение и възпитание в учебните корпуси през зимния период
и снижаване на разходите за отопление. Необходимо е такива ремонтни дейности да се
извършат и в онези училища на малките населени места, които се утвърдят като
средищни.
Общината разполага с добре развита система за професионална подготовка и
квалификация, включваща обучение в няколко професионални направления електроника и автоматизация, електротехника и енергетика, подготовка на кадри в
сферата на селското стопанство,

керамика и мебелно производство, транспорт и

машиностроене.
Независимо от степента на изграденост на системата за професионална
подготовка през последните години в община Севлиево се очертава тенденция на
недостиг на работна ръка в определени професионални направления. Съществува
необходимост от актуализиране и разширяване на диапазона на предлаганите в
професионалните гимназии на територията на община Севлиево професии, които са
търсени от бизнеса.
По статистически данни от завършилите средно образование млади хора и
започнали своята професионална реализация 40 % работят във фирмите на общината по
придобитата в училище професионална квалификация,

57 % работят в друга

професионална област и 3 % развиват собствен бизнес в сферата на придобитата
професионална квалификация.
Адекватни анализи и решения са подготвени и взети в общината по отношение
на проблемите, свързани с пълния обхват, превенция на отпадането и задържането на
децата в училище, като се прилагат принципите за достъпност, равнопоставеност,
качество и ефективност на преподавателската и възпитателната дейност, осигуряване
на интегрирано обучение и възможности за социална реализация на децата в училище.
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Здравеопазване
По показателите за качество на медицинската помощ – брой лечебни
заведения, осигуреност с медицински персонал, брой хоспитализации и прегледи на
единица население, община Севлиево е около и над средните нива за областта,
Северния централен район и страната.

Медицинската помощ в общината през периода 2004-2007 г. се осъществява от
три болници:
Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Ст. Христов” със среден
брой легла от 153 до 123 при използваемост между 85% и 71% (за областта този
показател е между 84% и 74%). Оборотът на леглата се е увеличил от 44,4 на 50,2 при
средно за областта 42-46.
Държавна психиатрична болница със 130 легла, но поради спецификата на
дейността й показателите за използваемост и оборот не се прилагат.
Многопрофилна болница за активно лечение „Акта Медика”, която е
създадена през 2004 г. и е с нарастващ капацитет до 50 легла през 2007 г.
Броят на хоспитализираните лица през периода е средно 7960, което като
сравнение означава, че всеки пети жител на общината е бил хоспитализиран поне
веднъж годишно.
Специализираната извънболнична помощ се осъществява от 2 медицински
центъра и 1 диагностично-консултативен център, в които се извършват средно по
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76 672 специализирани прегледа годишно или по 1,9 прегледа средногодишно на един
жител на общината.
Първичната извънболнична помощ се осъществява от 33 общопрактикуващи
лекари (ОПЛ) или на 1 ОПЛ се падат средно 1236 души население. Средногодишно се
извършват 129 044 прегледа при личните лекари, което представлява 3,2 прегледа на
човек от населението. Ежегодните профилактични прегледи се извършват според
изискванията.
През последните години нараства броят на лекарите в общия брой на
медицинския персонал. В заведенията за специализирана медицинска помощ и в МБАЛ
„Акта Медика” се наемат все повече на брой и разнообразни като специалности лекариспециалисти от съседни градове и области.
Тенденциите в заболеваемостта на населението се запазват, въпреки че според
наблюденията болните по-рядко се обръщат за помощ към лекар или част от
заболяванията не се регистрират. Това се отразява на общия брой регистрирани
заболявания в практиките за първична помощ през периода 2004-2007 г., който
намалява от 71 684 до 31 014 в края на периода. Структурата на заболеваемостта
обуславя високата смъртност от следните класове: болести на органите на
кръвообращението, новообразувания, болести на дихателната система, болести на
ендокринните жлези, хранене и обменни заболявания, травми и отравяния и др.
В сравнителен план качеството и обхвата на медицинските услуги значително
се подобряват благодарение на активната здравна политика на общината през
последните години.

Социални дейности
Общината се характеризира със застаряващо население, немалка част от което са
хора с увреждания и медико-социални проблеми. Налице е значителен брой деца и
младежи със специфични социални и образователни потребности. Паралелно с
повишаване на заетостта на населението и необходимостта от трудова реализация
съществуват социални проблеми в семействата, свързани с отглеждане и възпитание на
деца със специфични потребности, грижи за възрастни лица и хора с увреждания, като
задоволяването на тези потребности се поема от системата за социално подпомагане и
услуги на територията на общината.
Отчита се немалък брой социално подпомагани лица, предимно малцинствени
групи и самотни възрастни хора с ниски доходи.
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Броят на подпомаганите лица и семейства с месечни помощи от Дирекция
“Социално подпомагане” – гр. Севлиево за 2006 година е 664 случая за цялата Община,
в т.ч. подпомагани семейства на лица с увреждания

- 111 случая. По Закона за

интеграция на хора с увреждания за 2006 година са начислени и изплатени месечни
добавки на близо 4 850 лица.
На територията на Община Севлиево функционират специализирани институции
за предоставяне на социални услуги в домове за стари хора, за възрастни с физически
увреждания и за лица с умствена изостаналост. Общият капацитет на заведенията е 245
места.
Услугите за деца в неравностойно положение обхващат отглеждане и възпитание
на деца, лишени от родителски грижи в специализирано заведение с групи за седмична,
дневна и институционална грижа. Капацитетът на специализираното заведение е 72
места. През 2004 г. е реализиран проект за изграждане и обзавеждане на три
апартамента “Защитени пространства” за настаняване на младежи, на които им
предстои да напуснат специализираното заведение. От 2007 година услугите в
специализираната институция се предоставят като делегирана от държавата дейност,
финансирана чрез общинския бюджет.
В община Севлиево през последните години все повече се обръща внимание за
развитието на услугите, предоставяни в общността.
На територията на общината функционира домашен социален патронаж, който
обслужва гр. Севлиево и 16 други населени места. Разпределението на ползвателите е
50% за града и 50% за селския район. Капацитетът е 350 места, като всички места за
заети при наблюдаван нарастващ интерес към предоставяната социална услуга в
общността. Това е трайно установила се общинска социална дейност.
Националната програма “Асистенти на хора с увреждания” стартира в Община
Севлиево от 2005 година като алтернатива на предоставяните социални услуги в
специализираните заведения и включва две дейности: “социален асистент”, която за
2006 година осигури 10 работни места, но през 2007 са осигурени само 3 места за 15 от
потенциалните ползватели на услугата – общо около 40 лица; втората дейност е “личен
асистент”, по която чрез дирекция “Социално подпомагане” броят на заетите лица
варира между 45 и 50 (град и селски район).
През 2007 г. стартира нова социална услуга “домашен помощник” в рамките на
Национална програма “От социални помощи към осигуряване на заетост”. Услугата се
ползва от възрастни самотни хора и лица с увреждания от няколко села в общината,
23

като са осигурени работни места за 6 безработни лица, обект на месечно социално
подпомагане.
През 2006 година в община Севлиево е разкрит “Дневен център за деца и
младежи с увреждания” като общинска дейност. Тази социална услуга в общността е
предоставена

на

външен

доставчик–неправителствена

организация.

Обект

на

обслужване от дневния център са 24 деца с трайно намалена възможност за социална
адаптация, както и техните родители и близки. От началото на 2008 г. ДЦДМУ се
финансира чрез делегирани от държавата дейности.
От 2005 г. е създаден “Семейно консултативния център”, който предоставя
предимно консултации за интегрирането на децата и младите хора със специфични
потребности.
Центърът за социална рехабилитация и интеграция – Севлиево

предоставя

дългосрочна социална услуга в среда, близка до семейната за независим начин на
живот на младежи в социален риск, напускащи специализираните институции. Към
центъра са създадени „защитени жилища” ( с капацитет 8 места) за независим живот на
младежи в риск, кризисен център за лица, пострадали от насилие, жертви на трафик,
бедствия и аварии (капацитет 2 места) и консултативен център за провеждането на
индивидуална и групова работа с деца и младежи в риск ( от институции – домове,
училищата и /или от общността), както и с техните семейства.
На територията на общината действат 28 клубове на пенсионера, от които 4 са в
гр. Севлиево, като един е специализиран за пенсионери с увреждания. Клубовете са
места за социален и обществен контакт на членовете си и развиват специфична дейност
по интереси, предпочитания и нагласа.
Анализът на общинската политика по предоставяне на социални услуги показва,
че е необходимо допълнително да се развият грижите за възрастните жители на
общината със специфични потребности, социалните услуги за деца и младежи със
затруднения и специфични образователни потребности, помощта за определени групи
от населението в тежко социално положение чрез въвеждане на социални облекчения и
създаване на възможности за трудова реализация.

Дейности в областта на културата
Културно-историческото наследство, историческите паметници и обекти,
културните институти и читалища, както и запазените традиции и обичаи на община
Севлиево представляват значителен потенциал за развитие на социо-културните
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ценности на местното население и особено за младите хора, за привличане на гости и
туристи в общината. Културно-историческите паметници - Средновековен град
Хоталич, Хаджистояновото училище - първото светско училище в гр.Севлиево,
Архитектурно възрожденски комплекс „Дандолови къщи”, „Табахана”, Градската
художествена галерия, стопанисвани от Историческия музей – Севлиево и самият
музей разполагат с 46 200 експонати, като са посетени от 2 300 посетители през 2006 г.
С оглед осигуряване на достъпност до обектите приходите са твърде ниски - 390 лв.
Музейните сбирки, разположени в гр. Севлиево и извън него, са 6 с повече от 1000
експонати и сравнително малък брой посетители – около 1300.
Поддържането и модернизацията на обектите, съхраняващи и развиващи
културно-историческото наследство, интегрираното управление и усъвършенстването
на културните дейности представляват сериозен ангажимент, който се изпълнява през
последните години от общината. Това ще спомогне за по-пълноценното изграждане на
идентичността и визията за общината в рамките на националното и европейското
културно многообразие, както и за привличане на икономически устойчиви
инвестиции.
На територията на общината има 28 читалища, които поддържат и развиват тази
уникална културно-просветна традиция на България и българските общини.
Читалищата разполагат със значителен библиотечен фонд, с добре поддържани
зрителни и репетиционни зали, като развиват различни форми на културни и
художествени

дейности.

Необходимо

е

въвеждането

на

нови

съвременни

информационно-комуникационни технологии и оборудване за разширяване, обвързване
в мрежа и по-ефективно представяне и маркетинг на дейността на читалищата.

Спортно-рекреационни дейности
Разработена е Стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта в
община Севлиево за периода 2008 – 2012 г. като основен документ, който анализира
състоянието на системата на физическото възпитание и спорта и създава рамката за
тяхното планомерно развитие и усъвършенстване. Стратегията е съобразена с
традициите на спорта в общината, с новите социално-икономически условия и с
тенденциите за развитие на спорта в европейските страни.
Детско-юношеският спорт включва всички специализирани дейности и
структури (спортни клубове, секции към ОДК, училища) за първичен подбор и начална
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подготовка на най-талантливите деца. Спортни дейности на територията на общината
осъществяват 22 спортни клуба.
Закритата спортна база в общината е съсредоточена в спортна зала “Дан Колов”
и училищата. Откритата спортна база е на стадион “Раковски”, тенис кортовете,
няколко футболни игрища и спортни площадки в

кварталите и селата. Общинска

собственост са и мотополигон „Горна Росица”, игрище с изкуствено покритие, плувен
басейн в СОУ “Васил Левски”. Поддържането на съществуващата база (открита и
закрита) съответства на съвременните изисквания.
В рамката на годишните спортни прояви, включително с международно участие,
се наблюдава значителен интерес към спортната дейност, организирана на територията
на община Севлиево. Основните спортни направления, които се подпомагат - масов
спорт, ученически спорт и спортни клубове, очертават ясно необходимостта от
създаване на подходящи условия за тяхното специфично развитие. Общо разходваните
финансови средства за дейности в областта на спорта и социалния туризъм през 2007 г.
в общината възлизат на около 680 000 лв., което представлява едно добро ниво,
осигуряващо поддържане и развитие спортно-рекреационните дейности.
Не се използват пълноценно възможностите за отдаване на стопански обекти и
общинска земя срещу гарантирана дългосрочна издръжка на определени спортове,
поддържане на съществуващата и строеж на нова спортна база.

Инфраструктурно развитие
Пътна мрежа
Дължината на пътната мрежа на територията на община Севлиево е 491,7 км. Тя
включва пътища І, ІІ и ІІІ клас от републиканската пътна мрежа и общински пътища.
Общата дължина на пътищата от републиканската пътна мрежа е 173,7 км, а на
общинските пътища 318 км. Гъстотата на изградената пътна мрежа е 0,52 км/кв. км и е
по-висока от средната за страната 0,367 км/кв. км, средната за Северния централен
район и е почти равна на средната гъстота за страните от ЕС 0,51 км/кв. км.
Относителният дял на пътищата, осъществяващи връзките с националната и
европейската пътна мрежа е 6,8 %

от общата дължина. Относителният дял на

пътищата, осъществяващи интеграцията на общината със съседни общини и региони е
29 % от дължината на пътната мрежа, функционираща на територията на общината.
Относителният дял на пътищата осигуряващи транспортния достъп на населените
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места с общинския център и помежду им е 64,2 %. На база на посочените данни
пътната мрежа на територията на общината може да се определи като добре развита и
структурирана.
Състоянието на пътищата от републиканската пътна мрежа І и ІІ клас е добро. В
незадоволително и лошо състояние са 86,5 км от пътищата ІІІ клас, които осигуряват
транспортни комуникации с регионално значение със съседни общини. Това са
пътищата:
• ІІІ-403, обслужващ направлението Кормянско–Крамолин и осъществяващ връзка
с общините Сухиндол и Павликени - 27 км;
• ІІІ- 404, обслужващ направлението Богатово-Севлиево-Бериево и осъществяващ
връзка с община Троян – 30 км;
• ІІІ- 4041, обслужващ връзки на община Севлиево с общините Троян и Дряново13,1 км;
• ІІІ- 3011, обслужващ връзките с община Летница и община Сухиндол- 11,3 км.
От общинските пътища

41,7 км са без трайна настилка, а 53,6 км са с

трошенокаменно покритие.
Пътищата с особена важност за развитието на общината са:
• път І-4 (Е-772), който осигурява връзките на общината със столицата и големите
икономически градски центрове в Северна България;
• път ІІ- 44, свързващ гр. Севлиево с гр. Габрово;
• път ІІІ- 401, осъществяващ връзките с гр. Ловеч;
• пътищата осъществяващи достъп до туристическите обекти и производствените
зони на територията на общината;
Към май 2008 г. общински пътища, които осигуряват достъпа до населени места
или с общинския център, които се нуждаят от рехабилитация са :
•

35722 /ІІІ- 404, Севлиево-Бериево-Душево-/GАB1176/- 7,9 км;

•

44004/ІІ-44, Севлиево-Габрово/- м.Чакала-Шумата-Батошево-/ІІІ-6072, АприлциБатошево/-7,2 км;

•

44006/GAB1176, м.Чакала - Батошево /Шумата - Енев рът - Душевски колиби/
GAB3166/-5,3 км;

•

40028/І-4, Български извор-В.Търново / Ряховците- 2,3 км,;

•

40121/І-4, Български извор-В.Търново/- Петко Славейково-/ІІІ-401, Микре Ловеч/- 4,1 км;
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•

60704 /ІІІ-6072, Априлци-Батошево /Стоките-Тумбалово-Купен-мах.Кладев рът8,7 км;

•

60714 /ІІІ- 6072, Априлци-Батошево /Селище- 1,5 км.
Важно значение за функционирането на общинската икономика и за

осигуряването на достъпа й до пазара имат общинските пътища, които обслужват
производствените зони.

Общински пътища които имат посочените функции и се

нуждаят от реконструкция са:
•

60704/ІІІ-6072, Априлци-Батошево/-Стоките-Тумбалово-Купен-мах.Кладев рът8,7 км;

•

44004/ІІ-44, Севлиево-Габрово/ м.Чакала-Шумата-Батошево-/ІІІ-6072, АприлциБатошево/-7,2 км;

•

40028 /І-4, Български извор-В.Търново/- Ряховците- 2,3 км;

•

35738 / GAB2167, Столът- Гумощник/ Млечево- мах. Баева ливада.
Някои от общинските пътища осигуряват достъп до културно-исторически

паметници, природни обекти и др. места за туризъм и отдих и са важни за развитието
на туристическия сектор в общината. Пътища с такива функции са :
•

60704/ІІІ-6072, Априлци-Батошево/Стоките- Тумбалово-Купен-мах.Кладев рът8,7 км;

•

60716/GAB2185, Стоките-Купен /Тумбалово-Валевци-Угорелец-м.Лъгът-6,8 км;

•

44004/ІІ-44, Севлиево-Габрово/- м.Чакала-Шумата-Батошево-/ІІІ-6072, АприлциБатошево/-7,2 км;

•

44006/GAB1176, Чакал - Батошево - Шумата - Енев рът - Душевски колиби
/GAB3166/-5,3 км;

•

35722 /ІІІ- 404, Севлиево-Бериево /Душево - GАB1176/- 7,9 км,

•

М2, М3/GAB1169, Севлиево-Крушево /Крушевски

баир-м.Джевизли бунар-

крепост „Хоталич”- 6,9 км;
•

М4/GAB1192, м.Джевизли бунар - крепост Хоталич /средновековен град
„Хоталич”-1,7 км;

•

М5 /GAB1169, Севлиево-Крушево/-м. Крушевски баир- / GAB1192, Крушевски
баир- крепост „Хоталич”/-3,6 км.

Важни за предоставянето на качествени социални услуги са общинските пътища,
осигуряващи достъпа на гражданите до здравните и образователните заведения в
общината. Общински пътища изпълняващи такива функции, но намиращи се в лошо и
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задоволително състояние, за които следва да се планира реконструкция или
рехабилитация са:
•

60704/ІІІ-6072, Априлци-Батошево/Стоките-Тумбалово-Купен- мах.Кладев рът8,7 км;

•

44004 /ІІ-44, Севлиево-Габрово/ м.Чакала-Шумата-Батошево-/ІІІ-6072, АприлциБатошево/-7,2 км;

•

60716/GAB2185,Стоките-Купен-Тумбалово-Валевци-Угорелец-м.Лъгът- 6,8 км;

•

35739 /ІІІ-404, Севлиево-Крушево- Младен- яз.” Ал. Стамболийски”- 18,8 км;

•

35722 /ІІІ- 404, Севлиево-Бериево/Душево/GАB1176/- 7,9 км.
В периода 2006-2007 г., съгласно действащия общински план за развитие на

общината, обект на рехабилитация са пътищата „Габрово-Яворец-Вран”, „СевлиевоГ.Росица- Драгановци” , „Априлци - Стоките - Батошево”, „Сенник – Душево - Боаза граница с община Троян” и пътя „Млечево - община Троян”.
През 2008 г. се предвижда да продължи рехабилитация на пътища. Общинските
пътища, които осъществяват връзки със съседни общини и е необходимо да бъдат
рехабилитирани, биха могли да бъдат осъществени като партньорски проект на
заинтересованите общини.
Важно значение за устойчивото развитие на град Севлиево има развитието на
екологосъобразни форми на транспорт, щадящи околната среда. През 2008 г. общината
стартира инициатива за изграждане на велосипедни алеи в града, която ще намали
замърсяването на въздуха от вредни емисии от обществения транспорт и личните МПС.
Стимулирането на използването на велосипеден транспорт е подходящо за населените
места в общината, предвид техните мащаби и природната среда, в която са
разположени.
Ежедневните трудови пътувания от селата в общината към град Севлиево са 248
бр. средно дневно за 2007 г., а от град Севлиево до селата в общината 473 бр. средно
дневно. Ежедневните трудови пътувания между села на територията на общината са 70
бр. средно.
Тъй като община Севлиево предлага добри работни места, тя е атрактивна като
място за труд и за съседни общини като Габрово, В.Търново, Ловеч и Априлци.
Ежедневните трудови пътувания от тях към община Севлиево са 1324 бр. средно., а
изходящите от община Севлиево към други общини 22 бр. Промените в броя на
трудовите пътувания са незначителни за периода 2005-2007 г.
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Най-натоварените направления на трудовите пътувания са „Севлиево - Габрово”,
„гр.Севлиево - с. Градница”, „Севлиев - В. Търново”, „гр.Севлиево - с. Ряховците”,
„Севлиево- Априлци” и „гр.Севлиево- с. П.Славейково”.
Всичките 34 кметства и кметските наместничества са обслужени с обществен
пътнически транспорт, който осигурява достъп до тях по 3 пъти на ден.
Транспортни връзки на общинския център Севлиево с областния център Габрово
се осъществяват на всеки половин час през седмицата и на всеки час в почивните дни.
Общественият транспорт на пътници се осъществява главно от три транспортни
фирми – „Комета бус”ЕООД , „Севлиево бус” ООД, ЕТ „Стрелец” .
За да се съхрани качеството на природната среда в общината е подходящо за
обществените превози да се използват еко автомобили с намалени емисии на вредни
газове.

Енергийна инфраструктура
Газификация
Важно значение за устойчивото социално-икономическо развитие на общината
има протичащия процес на промишлена и битова газификация. „Севлиевогаз-2000” АД
е фирмата, която от 2000г. има лиценз за разпределение на природен газ на територията
на общината. Общината участва в дружеството с дял от 51%. До настоящия момент
„Севлиевогаз-2000” АД е вложило 4 млн.щ.долара във високотехнологично оборудване
за разпределение на природен газ. Изградени са над 100 км газоразпределителна мрежа
като са обслужени над 3000 промишлени и битови абонати. Клиенти на дружеството са
големите предприятия в общината с чуждестранни инвестиции като „Видима”АД,
„АВВ - Авангард”, „Идеал стандарт” и др..
Съгласно информация от дружеството от 2008 г. постигнато е ниво на 100%
газифициране на промишления сектор, почти 100% газифициране на обществени и
административни сгради и 41% битова газификация. Относителният дял на
газифицираните домакинства в селата е незначителен.
Доставката на природен газ се осъществява по отклонение от северната дъга на
магистралния пръстен.
Достигнатото ниво на газификация на град Севлиево е 100% и го характеризира
като град с добре изградена енергийна инфраструктура, която е база за повишаване
конкурентноспособността на местната икономика. Постигната е добра енергийна
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ефективност в публичния сектор и са създадени условия за изграждане на жизнена
среда с висок стандарт.
По отношение на газификацията на селата са постигнати следните нива –
с.Ряховците - 30%, с.Кормянско- 20%, с.П.Славейково-10%, с.Градница- 5 % и
с.Богатово- 1 %. Газифицирани са Северната и Източната промишлена зона на град
Севлиево и местностите „Чакала”, „Бадалата” и „Севлиевски лозя”.
Нарастването на абонатите на природен газ в община Севлиево в периода 20042007 г. е посочен на схема 1. През 2007г. най-многобройни са абонатите в битовия
сектор – 2962. Броя на потребителите в публичния сектор е 166, а в промишления 59.
Брой на потребителите на природен
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Схема 1

В плановия период до 2013 г. е подходящо да продължи газифицирането на
селата в общината и особено там, където има потенциал за развитие на туризма и се
развиват производствени дейности.
Възобновяеми източници на енергия
Няма информация за степента на въвеждане и използване на възобновяеми
енергийни източници на територията на община Севлиево.
Подходящо е да се направят проучвания на възможностите за използване
енергията на планинските реки и потоци, енергията на вятъра и слънчевата енергия.
Съгласно зонирането на територията на страната по отношение потенциала за
използване на енергията на вятъра, направено от Агенцията по енергийна ефективност,
по южната граница на общината е възможно да се установят места със средна годишна
скорост на вятъра около 7 и над 7 м/сек., които биха били подходящи за разполагане на
вятърни генератори за производство на електроенергия, в случай че не съществуват
други ограничения.
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В северната част на общината биха могли да се проучат възможностите за
използване на слънчевата енергия на основа на фотоволтаични инсталации.
Използването на възобновяеми източници за производство на електроенергия, в
т.ч. за задоволяването на собствени нужди е следващата крачка

към устойчивото

развитие на общината и бъдещ принос по отношение изпълнението на целите на
общата енергийна политика на ЕС.
Енергийна ефективност на сградите в публичния сектор
Подобряването на енергийната ефективност на сградите в публичния сектор е
процес, който не е нов за общината и трябва да продължи.
Санирането на обществени сгради води до многостранен ефект:


подобрява предоставяните публични услуги;



намалява разходите на общината за издръжка на публичните сгради;



осигурява положителен ефект по отношение на опазването на природната
среда и борбата за ограничаване промените в климата;



стимулира използването и развитието на нови модерни технологии;

Телекомуникации
Развитието на телекомуникационната мрежа в периода след 1999г. е доста
динамично.
Независимо, че като цяло Северният централен район се характеризира с
изоставане по отношение изградеността на цифровата телефонна мрежа, град Севлиево
се характеризира с висока степен на цифровизация. Осигурен е достъп до Интернет
чрез ADSL услуги, има достъп до мрежата за бизнес услуги.
Общият брой на инсталираните телефонни постове в община Севлиево към
31.12.2004 г. е 15632, като от тях 13509 са домашни. В периода 2000-2004 г. броят на
телефонните постове е намалял с 5%, в т.ч. на домашните с 4,6%. През май 2008 г.
броят на телефонните постове в общината е 13209. В периода 2004 - 2008 г. се
наблюдава продължаване на тенденцията на намаление на стационарните телефонни
постове. Този процес е свързан с голямата експанзия в развитието на мобилните
комуникации и на процеса на преструктуриране на пазара на телефонни услуги и
навлизането на Интернет-услугите.
Намаляването на броя на населението в селата също поражда тенденциите на
свиване на пазара при битовите потребители.
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Процесът на цифровизация

на телефонната мрежа в община Севлиево е

стартирал през 1999 г. Към май 2008 г. броя на цифровите телефонни постове в
общината е 7552. Постигната е 100% цифровизация на телефонната мрежа на град
Севлиево. Няма информация за степента на цифровизация на мрежата в селата на
общината, но е необходимо да се подчертае, че възможностите за развитие на туризма в
селските части на общината е тясно свързан и зависим от добрите телефонни услуги.
Кабелните оператори предоставящи услуги на територията на община Севлиево
са: “Киви ТВ” ООД и “Севлиево кабел” за територията на града,“Унисат ТВ” ООД Ст. Загора на територията на селата Богатово, Крушево, Петко Славейково, Крамолин,
„Естел 2003” – София и КТ – гр. Априлци за селата Агатово, Дамяново, Сенник,
Душево и “Актив-М. Костова” за територията на с.Горна Росица, с.Градница,
с.Добромирка.
Интернет операторите в общината са 7. Няма

постъпила информация за

населени места без осигурена услуга достъп до Интернет. През 2008 г. общият брой на
домакинствата, които ползват Интернет в общината е 2623. Всички фирми също
ползват услугата Интернет, като основни доставчици са БТК, „Лирекс” и „Цифрови
системи”.
Специфична особеност на общината са осигурените с достъп до Интернет
публични места. Функционират 6 интернет зали в гр. Севлиево, 1 зала в с.Градница, 1
зала в Младежкия център в Севлиево, има 7 зали в училищата в града и 7 в селатаП.Славейков, Градница, Шумата, Душево, Крамолин, Добромирка и Ряховците, както и
компютърен център към БТК.
Изграждането на цифровата телефонна мрежа и осигуряването на достъп до
Интернет на всички населени места е важно условие за развитието на икономиката на
общината, за привличането на инвеститори

и за осигуряване високо качество на

жизнената среда.

Екологична инфраструктура
Водоснабдяване и канализация
Всички населени места в общината са водоснабдени. В периода 2004-2007
година няма населени места с режим на водата. През 2007 г. на сезонен режим са град
Севлиево и голяма група села - Идилево, Богатово, Търхово, Ловни дол, Кормянско,
П.Славейково, Ряховците, Сенник, Хирево, Шумата, Г.Росица, Батошево, Стоките,
Кръвеник, Душево, Градище, Дамяново, Крушево, Млечево и Бериево.
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Подадената вода за водоснабдяване на общината през 2007 г. е 5 572 хил. куб. м.
В периода 2004 – 2008 г. количеството на подадената вода за задоволяване нуждите на
населението и промишлеността в общината е увеличено с 687 хил. куб. м или с 14 %.
Количеството на полезно използваната вода през 2007 г. е 2013 хил. куб. м., като
спрямо 2004 г. то е нараснало с 201 хил. куб. м. Голямата дължина на водопроводите,
изградени с етернитови тръби е причина за големите загуби при доставката на вода.
През 2007 г. общият обем на водозагубите е 64 % и почти не е променен спрямо 2004 г.
когато загубите на вода са 63%.
Най-голям консуматор на вода са битовите абонати, които потребяват 65% от
доставената вода. През 2007 г. общото количество на консумираната от бита вода е
1316 хил. куб. М,. независимо от намаляването на населението, се наблюдава
нарастване на консумацията на вода, в сравнение с 2004 г. с около 72 хил. куб. м.
Доставената вода на човек на ден през 2006 г. е 89 литра, което е по-малко от средния
разход на вода в ЕС-15 от 150 литра на човек/ средно на ден.
Промишлеността в общината консумира 24 % от доставената вода или 480 хил.
куб. м през 2007 г.
На територията на общината функционира пречиствателна станция за питейна
вода в с.Стоките, с капацитет 56 160 куб. м вода в денонощие. Постигнато е 100%
пречистване на питейната вода.
Проблем в областта на водоснабдяването са големите водозагуби при доставката
на вода. Подходящо е да се планира подмяна на етернитовите тръби на магистралните
и вътрешните водопроводи в град Севлиево и по-големите села – П.Славейков,
Ряховците и Душево, които през 2007 г. са имали сезонен режим. Намаляването на
загубите при доставката на питейна вода, особено за град Севлиево, ще подобри в
значителна степен снабдяването с вода на населението, като количеството на полезно
ползвана вода би могло да се увеличи, като същевременно ще се намали с наполовина
подаваното количество питейна вода за града.
Проектът „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в северната зона на
Севлиево” е спечелил финансиране по програма ФАР.
Намаляването на загубите при доставката на вода и осигуряването на по-големи
количества на питейна вода на човек на ден е важна особено за онези населени места,
където ще се развива туризма и ще функционира туристическа инфраструктура, където
ще отсядат туристи.
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Канализационни услуги се предоставят в град Севлиево, с. П. Славейков и
с.Сенник. Изградената до момента канализационна мрежа обслужва 85% от
населението на град Севлиево и 91 % от населението на село П. Славейково. В процес
на реализация са проектите „Реконструкция на стари клонове и изграждане на нови
участъци канализационна мрежа в с.Сенник”, „Изграждане на канализация в
с.Ряховците”, реконструира се канализационната мрежа на Севлиево.
На територията на общината няма функционираща пречиствателна станция за
отпадни води и те се заустват в повърхностно течащите водни течения, което създава
рискове за околната среда. В процес на изграждане е пречиствателна станция за
отпадни води по програма ИСПА.
Предвид намеренията за увеличаване мащаба на туризма в общината, важно
значение за създаване на добър стандарт на обслужване на туристите и атрактивна
природна среда ще има доизграждането и развитието на канализационните мрежи в
селата, където ще стартира селския туризъм. Постигането на устойчиво местно
развитие в общината е в голяма степен зависимо от осигуряването на по-добро
управление на водите на територията на общината на основата на реконструкция на
водопроводната мрежа и обхващане на повече населени места от канализационната
мрежа и осигуряването на пречистване на отпадните води.

Управление на битовите отпадъци
Количеството на битовите отпадъци в общината в периода 2004 г. -2006 г.
нараства със 7 644 т. През 2006 г. общото количество на битовите отпадъци в общината
е 19 644 т. Преодолени са проблемите от миналия период, когато на територията на
общината са функционирали множество малки депа. Към април 2008 г. отпадъците от
населените места в цялата община се транспортират в регионалното депо за отпадъци „РДО-Севлиево” ООД с общ капацитет 1650 000 т. Депата, функционирали в миналото
са в процес на закриване и рекултивация.
Организираната система за сметосъбиране обхваща 98% от населението на
общината. Устойчиво управление на битовите отпадъци е въведено в град Севлиево,
където функционира система за разделно събиране на отпадъци, обхващаща 64 % от
населението му. Подходящо е опита на град Севлиево по отношение на разделното
събиране на твърдите битови отпадъци да се приложи в бъдеще и в други населени
места в общината, с цел постигане на още по-ефективно управление на отпадъците.

35

Зони по Натура 2000
На територията на община Севлиево

са разположени части от следните

защитени зони по директива 79/409/ЕЕС (за птиците) приет с решение на Министерски
съвет от 15.02.2003 г. :


Зона „Велчево”- обхваща 1 471,033 дка от землището на с. Млечево;



Зона „Деветашко плато” – обхваща 6 712,012 дка от землището на с. Агатово;



Зона „Централен Балкан”- 21 010,396 дка от землището на с. Стоките и
11424,896 дка от землището на с. Кръвеник;



Зона „Априлци”- включва 277,745 дка от землището на с. Млечево.
Богатото биоразнообразие и опазването му ще повишава интереса на туристите

към района и ще увеличи неговата атрактивност. За постигане на устойчиво развитие
на общината важно значение ще има доброто управление на зоните, включени в
обхвата на европейската екологична мрежа „Натура 2000”.
Територията на общината предлага висока атрактивност и привлекателност в
района на Национален парк "Централен Балкан". В него се включва най-южната част
от територията на общината-землищата на селата Кръвеник и Стоките. Тук са
разположени 2687,8 ха или 4,7% от горския фонд и 2084,9 ха или 7,5% от
високопланинските ливади и пасища на НП "Централен Балкан". В него има 9
природни резервата, един от които - "Пеещи скали" е на територията на общината.
Разделен е на 7 паркови участъка главно за целите на управлението, един от тях е с
център с. Стоките.
Общата площ на резервата “Пеещи скали” е 1460 ха, от които 510 ха са
високопланински пасища. Останалата част е заета от вековна букова гора: ела, явор,
габър, жешля и др. Лечебните растения са над 100 вида. Тук се срещат мащерка, жълт
кантарион, малина, дива ягода, лечебна иглика, миши уши и др. В горите могат да се
видят мечи лук, здравец и лазаркиня, а по ливадите и пасищата – черна и червена
боровинка, орлова папрат.
Посетителите на резервата се срещат с голямо разнообразие на животински
видове като горската улулица, обикновена кукумявка, бухал, ястреб мишелов, голям
ястреб, скален орел, лисица, дива свиня, сърна, благороден елен, златка, белогрив вълк,
кафява мечка и др.
На 5 км. югоизточно от Севлиево се намира природен резерват “Баадалата”с
естествена и поддържана липова гора. От десетилетия се ползува за краткотраен отдих
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и лечение, заради хубавия въздух и лековития извор “Светото кладенче” /кладенчето
на Света Марина /. През 2007 г. е изградена екопътека “Витата стена”, маршрута на
която разкрива природното разнообразие в региона и предлага на хората приятни
мигове на отдих сред красивата природа.

Разходи на общината за опазване на околната среда
През 2007 г. разходите на общината за опазване на околната среда са 752 957 лв.
В сравнение с 2004 г. те са увеличени с 84 %. В последните четири години се
наблюдава непрекъснат устойчив темп на нарастване на инвестициите, свързани с
опазването на околната среда в общината.
Създадените дълготрайни материални активи, отнасящи се до опазване на
околната среда през 2006 г. са 174 600 лв., а през 2007 г. 69 240 лв.

Анализ на общинския бюджет и административен капацитет
Общински бюджет
Приходната част на бюджета на общината се формира от данъчни и неданъчни
приходи, взаимоотношения с централния бюджет, други трансфери, временни
безлихвени заеми и финансиране на излишъка.
В общинския бюджет на община Севлиево за 2007 г. изпълнението на приходите
от данъци е 1 300 373 лв. Те се формират преди всичко от имуществените данъци,
заплащани от гражданите. В периода 2005-2007 г. е характерно нарастването на
приходите от данъци в общината (схема 1).
Данъчни приходи - изпълнение на
бюджета 2005-2007г.
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схема 1
Неданъчните приходи за 2007 г. са 4 303 714 лв.

Най-големите пера в

структурата на неданъчните приходи са постъпленията от продажба на нефинансови
активи в размер на 2 014 408 лв. и приходите от общински такси, които са 1 927 142 лв.
Приходите и доходите от собственост са 130 513 лв. или 3% от неданъчните приходи.
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Приходите от концесии също имат много нисък дял-7643 лв. за 2007г. и за неданъчните
приходи е характерно нарастване в периода 2005-2007 г.
Неданъчни приходи- изпълнение на
бюджета 2005-2007 г.
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схема 2
Нарастването на неданъчните приходи за 2007 г. е преди всичко на база на
увеличението на общинските такси за битови отпадъци и постъпленията от продажба
на имущество.
Трансферите от централния бюджет през 2007 г. са на обща стойност 11 416 528
лв., при планирани 11 438 108 лв. Трансферът на обща допълваща субсидия за
осъществяване на държавни дейности е 1 004 513 лв. В периода 2005-2007 г. размерът й
се е увеличил с 53 %. Общата изравнителна субсидия за местни дейности е 1 196 798
лв. за 2007г. Спрямо 2005 г. тя е увеличена с 86%. Целевите трансфери от ЦБ за
капиталови разходи за 2007 г. са на обща стойност 1 954 726 лв. В последните три
години нарастването на целевите трансфери за капиталови разходи са увеличени с
230% (схема 3).
Целеви субсидии за капиталови
разходи- изпълнение на бюджета
2005-2007 г.
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схема 3
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Освен трансфера за капиталови разходи през 2007г. община Севлиево е
получила още 624119 лв. други целеви трансфери. Държавният трансфер по ЗДД е
6 637 816 лв..
Другите трансфери между бюджетни сметки и трансфери от ПУДООС през 2007
г. са общо 801643 лв. Получените временни безлихвени заеми от ЦБ са в размер на
338 404 лв., а временните безлихвени за заеми между бюджетни и извънбюджетни
сметки - 200 000 лв.
Общо отчета на приходите по бюджета на общината за 2007 г. е 17 827 207 лв.,
при планирани за същия период 17 960 510 лв. В периода 2005 -2007 г. се констатира
нарастване на изпълнението на приходната част на бюджета. Разходите на общината за
2007 г. са 17 278 130 лв., като от тях 8837610 лв. са за изпълнение на държавни
дейности, а 8440520 лв. за местни дейности. Изпълнението на капиталовите разходи е
2 991 069лв. при планирани 3 069387 лв., като 2 723 858 лв. са за местни дейности. На
схема 4 е показано изменението на капиталовите разходи в периода 2005-2007 г.
Изпълнението на бюджета на общината в последните три години показва
финансова стабилност и активност. Общината разполага с финансов ресурс, който
успешно управлява и използва за целите на местното развитие.
Капиталови разходи- изпълнение
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схема 4
Разпределението на разходите в общинския бюджет по функции е показано на схема 5.
Разпределение на разходите по функции 2007 г.
Изпълнителни и законодателни
органи
Отбрана и сигурност
Образование

1526818

2357

1663141

2429804
543832

2975608
2033715 321484

5781371

Здравеопазване
Соц.осигуряване, подпомагане и
грижи
Ж ил. строит., благоустройство и
ок.среда
Поч.дело, култура и рел. дейности
Икон. дейности и услуги
Други

схема 5
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Административен капацитет
Структура на общинската администрация включва четири дирекции.
Дирекция „Финансово-стопански дейности” има 33 щ. бройки. Функциите й се
изпълняват от четири отдела - „Счетоводство”, „Общинска собственост”, ”Човешки
ресурси”, „Финанси и бюджет” и „Приходи от местни данъци и такси”. Дирекцията е на
подчинение на заместник кмет.
Дирекция „Административно–правно обслужване” е с 33 щ. бройки. Включва
отделите „Административно правно обслужване”, „Протоколни дейности и връзки с
обществеността”,

„Местно

самоуправление

и

стопанско

обслужване”,

„Административно обслужване на населението” и „Правен”. Дирекцията е на
подчинение на главния секретар на общината.
Дирекция

„Устройство

на

територията,

строителство

и

инвестиционна

политика” има 24 щ.бр. Тя включва кабинета на Главния архитект на общината, отдел
„Кадастър

и

регулации”,

отдел

„Инженерна

инфраструктура,

инвестиции

и

строителство” и отдел „Екология и благоустройство”. Дирекцията е на подчинение на
заместник кмет.
Дирекция „Икономически, хуманитарни и социални дейности” има 16 щ.бр.
Структурирана е в 4 отдела - „Икономическо планиране и развитие”, „Управление на
проекти и международно сътрудничество”, „Култура, вероизповедания и етническа
интеграция” и „Хуманитарни и социални дейности”. Дирекцията е на подчинение на
заместник кмет.
Функциите по стратегическо планиране, подготовка и реализация на проекти в
общината са концентрирани в две от дирекциите в специализираната администрация:
Дирекция

„Икономически,

хуманитарни

и

социални

дейности”

и

Дирекция

„Устройство на територията, строителство и инвестиционна политика”. Всяка от тях
има тясно специализирани отдели, което позволява прецизно разпределение на
функциите между административните звена и постигането на ясен индивидуален фокус
на всяко от звената. Това в голяма степен улеснява подбора на кадри, като
същевременно залага екипното начало по отношение на изпълнението на задачите.
Наличието на отдели „Икономическо планиране и развитие”, „Управление на
проекти и международно сътрудничество”, „Инженерна инфраструктура, инвестиции и
строителство”, „Екология и благоустройство”, „Хуманитарни и социални дейности”,
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практически осигурява експерти в общината с определен професионален профил, които
да партнират на държавните институции и ведомства по проблемите на интегрираното
устойчиво, местно и регионално развитие.
Спечеленото финансиране на проекти по програмите ФАР и ИСПА в последните
години, доказва наличие на административен капацитет за разработване на проекти,
което в голяма степен ще благоприятства процеса на подготовка на проекти по
операциите на оперативните програми, съфинансирани от фондовете на ЕС, по които
община Севлиево е избираема като бенефициент.
Към 31.03.2007 г. работещите в общинската администрация са 124 души, от
които 38 мъже и 86 жени. На възраст под 30 години са 13 от служителите, във
възрастовия диапазон 30-39 г. са също 13 служители. Най-многобройна е групата
служители на възраст 40-49 г., които са общо 36. Във възрастовите граници 50-54 г. са
25 служители, между 55-59 г. - 30 служители, а над 60 г. - 7 служители. В
администрацията доминира групата на служителите на възраст 40-59 г., които са общо
91. Постигнат е относителен баланс, който осигурява приемственост и база за
ефективна работа на администрацията.
С висше образование са 59 от общинските служители, 38 са с висше образование
степен „специалист” и средно специално образование, 25 са със средно образование и
само двама от служителите са с образователна степен под средно образование.
Независимо от изградения капацитет в общината и постигнатите резултати в
управлението е необходимо да се обърне още по-сериозно внимание за развитието и
усъвършенстването на административния капацитет в областта на стратегическото
планиране, програмирането, разработването и управлението на проекти, наблюдението
и оценката на изпълнението на проекти, програми и планове за интегрирано устойчиво
местно развитие, изграждане на публично–частни партньорства, комуникации и
консултации с партньорите на общината. Развитието на административния капацитет
следва да се разглежда като един непрекъснат процес, който ще осигурява все по-добро
управление на общината и ще разширява възможностите и за реализация на проекти,
финансирани от фондовете на ЕС и други международни донори и финансови
инструменти.
Необходимо е да се обърне по-голямо внимание на използването на
информационно-комуникационните технологии в работата на администрацията, за да
бъде тя по-ефективна и прозрачна.
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Устройствено планиране
Градоустройственото развитие на град Севлиево се осъществява на базата на
действащия застроително – регулационен план, одобрен от Общинския съвет през
1991г. За развитието на жилищните зони – комплекс Юг и за кв. Балабанца са приети
документи съответно през 2003 г. и 1998 г. Липсва планов документ за селищните
образувания със статут на жилищна зона в близост до града - „Крушевски баир”,
„Севлиевски лозя” и „Чифлика”. За тях няма даже план за улична регулация.
В последните години е осъществено застрояване в поземлени имоти извън
действащата регулация на основа на влезли в сила подробни устройствени планове,
като е променено предназначението на земята.
През 1989 г. е бил приет ТУП на отдиха на община Севлиево, с който са били
определени земеделските земи с право на застрояване, териториите за развитие на
промишлени дейности, предназначени за разширение, лесопарковете и др. Този план
не е съблюдаван стриктно.
Очевидна е необходимостта от разработването на нов Общ устройствен план на
община Севлиево, който да даде дългосрочна перспектива за развитието на общината и
да отрази промените във функциите на отделни територии.
Подобен проблем се очертава по отношение и на град Севлиево предвид
инвестиционните искания за строителство на терени извън регулацията на града.
Съвременното развитие и утвърждаване на град Севлиево като важен
икономически център в Северна България се нуждае от прилагане на интегрирана
стратегия за неговото развитие, която да решава комплексно въпросите на развитието, а
не на парче.
Предвид промените, настъпили във времето от приемането на посочените
устройствени и градоустройствени документи, е необходимо разработването на
актуална урбанистична концепция, която да отчете функциите на Севлиево като
притегателен градски център, развитието на териториални центрове от по-нисък ранг и
въздействието на осите София - В.Търново - Варна и ролята на тангентата

към

европейски коридор № 9 по направлението Ловеч – Севлиево - Габрово, в т.ч. като се
отчете възможността за изграждане на тунел под Шипка.
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АКТУАЛИЗИРАН SWOT АНАЛИЗ
На базата на актуализирания анализ на икономическото състояние и тенденции,
на ситуацията в социалния сектор, на развитието на техническата инфраструктура и
екологията, са идентифицирани актуалните силни и слаби страни на община Севлиево
(вътрешни фактори и условия на развитието), като са очертани и благоприятните
възможности и потенциалните заплахи, породени от въздействието на външната
обкръжаваща среда.

•
•

•

•

•
•
•
•
•

•
•

•

•
•

Силни страни
Благоприятни географски
характеристики
Традиции в индустрията и наличие на
структуроопределящи производства,
сертифицирани по международните
стандарти
Присъствие на чужди инвеститори и
потенциал за привличане на нови преки
чуждестранни инвестиции
Възможности за развитие на
високотехнологични производства и
иновации
Добри практики в публично-частните
партньорства
Добре развита пътна мрежа
Газификация на индустрията и бита
Потенциал за използване на
възобновяеми енергийни източници
Богато природно и културно наследство
като база за създаване на специфични
местни и регионални туристически
продукти
Наличие на квалифицирана работна ръка
Ниско равнище на безработица и
възможности за по-високи доходи в
индустриалния сектор
Сравнително добре изградена мрежа от
образователни, здравни и социални
заведения
Потенциал за развитие на спортнорекреационните дейности
Активни неправителствени и граждански
организации

•
•

•
•
•
•
•

•
•

•

Слаби страни
Неблагоприятни демографски тенденции
Ограничен достъп до услуги и
възможности за трудова реализация на
населението в малките населени места
Моноструктурна икономика в селските
райони
Слабо развитие на туризма и
туристическия маркетинг
Недостатъчно изградена и модернизирана
бизнес-инфраструктура
Ниска степен на изграденост на
канализационната мрежа в селата
Недоизградена инфраструктура за
пречистване на отпадните води и директни
зауствания в реките
Наличие на нерекултивирани стари
сметища
Липса на специализирани учебни
заведения след завършване на средно
образование, съобразени с перспективите
за развитие и нуждата от кадри в общината
Недостатъчна изграденост на
информационно-комуникационните мрежи
и информационното общество на
територията на общината
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•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Възможности
Развитие на политиката и стимули за
демографско стабилизиране
Ускорено макроикономическо развитие
на страната и региона
Подпомагане развитието на селските
райони и диверсифициране на
икономическите дейности в тях
Развитие на бизнес-обучението
Развитие на междуобщинското и между
регионалното сътрудничество
Използване на средства от Структурните
фондове и Кохезионния фонд на ЕС
Засилен интерес на външни инвеститори
Развитие на информационното общество,
технологичния трансфер и иновациите
Интегриране на местни туристически
продукти в регионалния пазар
Развитие на европейската екологична
мрежа
Стимулиране използването на
въобновяеми иточници на енергия и
подобряването на енергийната
ефективност в публичния сектор

•

•

•
•

•

Заплахи
Закриване на структуроопределящи
индустриални производства или
клъстерообразуващи предприятия
Продължаващо неблагоприятно
демографско развитие, застаряване на
населението и обезлюдяване на някои села
Засилване на конкуренцията в региона и
общия пазар на ЕС
Недостатъчно изграден капацитет на
публичния и частния сектор и ниска
степен на усвояване на ресурсите за
регионално и местно развитие по линия на
Европейските фондове
Природни и технологични рискове
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АКТУАЛИЗИРАНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА СЕВЛИЕВО
2008-2013.
Стратегията за развитие на община Севлиево в периода 2008-2013 г. е
актуализирана на основа на настъпилите промени в социално-икономическото развитие
на общината, състоянието на техническата и екологичната инфраструктура и
предоставяните от тях услуги в периода 2005-2007 г. Отчетена е реформата на
кохезионната политика на ЕС след 2007 г. и последните промени в националната и
европейската нормативна рамка в областта на регионалното развитие, постиганата е подобра съгласуваност с други стратегически документи, каквито са Областната
стратегия за развитие на област Габрово, проекта за актуализация на Регионалния план
за развитие на Северния централен район и проекта за актуализация на Националната
стратегия за регионално развитие, като са отчетени някои общоевропейски цели
поставени от обновената Лисабонска стратегия на ЕС и изискванията за прилагане на
принципите на устойчивото развитие, равните възможности и партньорството.
Стратегията за развитие на община Севлиево до 2013 г. е съобразена с изискванията на
оперативните програми и структурните инструменти на ЕС, които ще се прилагат през
периода 2007-2013 г.. Тя съответства на актуалните нужди на общината и на
очакванията на гражданите и бизнеса за укрепване и развитие на икономическия й
просперитет и утвърждаването й като привлекателно място за образование, живот и
труд.
Предложената стратегия отчита териториалните аспекти и възможности за
развитие, както и ролята на град Севлиево като градски център концентриращ на
територията си значителна част от икономическите, социалните и културните дейности
в общината и въздействието му върху други общини в района.
Визия
Севлиево – една просперираща европейска община в сърцето на България, с
конкурентноспособна икономика, основана на знанието и новите технологии;
престижно място за работа и изява на образовани млади хора; привлекателна
жизнена среда, дала нов живот на вековни традиции и богато културно
наследство.
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Стратегически цели
Стратегическите цели за развитие през периода са:
Стратегическа

цел

1:

Постигане

на

конкурентноспособна

икономика,

модернизирана инфраструктура и благоустроена жизненна среда.
Първата стратегическа цел е насочена към постигането на още по-високи нива
по отношение на конкурентноспособността на местната икономика, развитието на
модерни съвременни производства базирани на нови технологии и иновации

и

внедряването на нови продукти, които да повишат пазарната й устойчивост. В центъра
на промените и подкрепата са поставени МСП и микропредприятията в общината,
които са важен елемент на общинската икономика, и които й осигуряват гъвкавост и
адаптивност към пазарните промени.
Стратегията предвижда икономическите промени да се подкрепят от развитие и
модернизация на системите на техническата и екологичната инфраструктура както и
подобряване на жизнената среда в населените места в общината.
Реализацията на стратегическа цел 1 е свързана със следните два приоритета на
Общинския план за развитие:
•

Устойчиво развитие на местната икономика и насърчаване на модернизацията,
иновациите и високите технологии в производството;

•

Развитие и модернизация на основните инфраструктурни мрежи и подобряване на
жизнената среда;

Стратегическа цел 2: Развитие на човешкия потенциал и укрепване на
капацитета за постигане на европейските стандарти в управлението на
общината.
Втората стратегическа цел е насочена към

оптимизиране на мрежата от

образователни институции на територията на общината и осигуряване на съответствие
и баланс по отношение необходимостта от добре образовани и професионално
подготвени кадри за нуждите на местната икономика. За постигане високо качество на
човешките ресурси в общината се предвижда

да се модернизира социалната

инфраструктура, да се изгради достъпна архитектурна среда и да се подобрят
социалните услуги и управлението на общината, като се засили участието на
партньорите.
Реализацията на стратегическа цел 2 е свързана със следните два приоритета на
Общинския план за развитие:
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•

Развитие на социалния капитал;

•

Укрепване на капацитета за управление и развитие на партньорство.
Актуализираните приоритети за развитие на община Севлиево през периода 2008-

2013 г. са:
Приоритет 1

„Устойчиво развитие на местната икономика и насърчаване на
модернизацията, иновациите и високите технологии в
производството”

Приоритет 2

„Развитие на социалния капитал”

Приоритет 3 „Развитие и модернизация на основните инфраструктурни мрежи
и подобряване на жизнената среда”
Приоритет 4 „Укрепване на капацитета за управление и развитие на
партньорството”

Разпределението на

финансовите ресурси за изпълнение на общинския план за

развитие през периода 2008-2013 г. по приоритети е следното:

Приоритет 1

18%

Приоритет 2

12%

Приоритет 3

67%

Приоритет 4

3%

Приоритети за развитие
Приоритет 1: УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА МЕСТНАТА ИКОНОМИКА И
НАСЪРЧАВАНЕ НА МОДЕРНИЗАЦИЯТА, ИНОВАЦИИТЕ И
ВИСОКИТЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОИЗВОДСТВОТО
Успешното развитие на икономика на община Севлиево в последните години,
съчетано с привличане на значими в национален мащаб преки чужди инвестиции се
предвижда

да

се

запази

като

тенденция

до

2013г..

Високата

пазарна

конкурентноспособност на стоките, произведени в промишлените предприятия следва
да бъде доразвита, като се подкрепи модернизацията на малките и средните
предприятия в общината за разработване и внедряване на нови пазарни продукти,
въвеждане на нови модерни технологии, в селското стопанство, преработващия сектор
и услугите, отговарящи на съвременните екологични изисквания и/или свързани с
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намаляване на енергийната интензивност на производствата чрез прилагане на
енергоспестяващи технологии. Въвеждането на системи за управление на качеството и
предоставянето на по-добри бизнес услуги за МСП ще допринася за постигане на повисоки икономически резултати от дейността им и подобряване на достъпа до пазара и
реализацията на техните продукти.
Направената оценка на индустриалния сектор в общината показва нарастване на
разходите за придобиване на ДМА с 60% само за периода 2004-2006 г., при това в
условията на динамичен икономически растеж, което доказва жизнеспособност на
предприятията и намерения за завоюване на нови по-добри пазарни позиции.
Обвързването дейността на микро, малките и средните фирми с производствата
и дейността на големите предприятия /фирми, които формират клъстерите за санитарна
керамика и арматура и за електропродукция и кабели би било още по–ефективно в
бъдеще, ако те бъдат подпомагани с цел въвеждане на иновации и подобряване на
технологичното оборудване. Изграждането на партньорски връзки и създаването на
дългосрочна

основа

за

сътрудничество

между

предприятия

в

общината

и

образователни и научно-изследователски институции в страната и извън нея би дало
нов силен тласък за развитието на местната икономика и преминаване към икономика
на знанието. Подпомагането и насърчаването на технологичното обновяване на
предприятията в общината ще благоприятства формиране на нови общински клъстери,
свързани с развитието на устойчиви форми на туризъм – природен, културен и на
рекреационните дейности.
Важна задача на този приоритет е диверсифицирането на икономиката на
селските части на общината и развитие на нови алтернативни икономически дейности,
които да се базират на използването на местния потенциал.
Приоритет 1”Устойчиво развитие на местната икономика и насърчаване на
модернизацията, иновациите и новите технологии в производството” е свързан пряко с
реализацията на стратегическата цел 1 „ Постигане на конкурентноспособна местна
икономика, модернизирана инфраструктура и благоустроена жизнена среда” на
актуализираната стратегия за развитие на община Севлиево, определена с общинския
план за развитие.
Приоритет 1 е в съответствие с целите на Лисабонската стратегия за развитие на
конкурентноспособна икономика основана на знанието и създаване на нови устойчиви
работни места и на основните приоритети за развитие определени в „Стратегическите
насоки за развитие на Общността за периода 2007-2013 г.”
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Приоритет 1 на общинския план за развитие ще допринася активно за
реализацията на приоритет 1 „Повишаване на регионалната конкурентноспособност
чрез технологично развитие и иновации”, приоритет 5 „Използване на природните
дадености, културно-историческото наследство и традиции за развитие на туризъм и
рекреация” и приоритет 9 „Подобряване ефективността и конкурентноспособността на
селското стопанство в област Габрово и развитие на селските райони” на Областната
стратегия за развитие на област Габрово.
Приоритет 1 на ОПР съответства и допринася за реализацията на приоритет 1
„Развитие на конкурентноспособна и диверсифицирана икономика” на проекта за
актуализация на регионалния план за развитие на Северния централен район.
В обхвата на приоритета са включени МСП в общината, работещи в сектора на
селското стопанство, преработващия сектор и услугите, както и неправителствени
организации, агенции и др. организации предоставящи бизнес услуги, образователни и
научни институции извършващи научно-изследователска и развойна дейност.
Очаква се увеличаване приноса на МСП в икономиката на общината,
разработване

и внедряване на нови пазарни продукти, създаване на нови МСП и

формиране на общински клъстер „туризъм”, създаване на нови, привлекателни работни
места, въвеждане на системи за управление на качеството.

Специфични цели
Специфична цел 1: Стимулиране на модернизацията, разработването и
внедряването на нови продукти,

технологии и системи за управление на

качеството в сектора на МСП

Специфичната цел е насочена към:
•

Повишаване конкурентноспособността на МСП на основа на модернизацията и
технологичното обновяване;

•

Подобряване на пазарните позиции и постигане на устойчивост

на МСП,

увеличаване на приноса им в общинската икономика, на база на разработване и
внедряване на иновации и нови продукти;
•

Създаване на нови по-привлекателни работни места ;

•

Въвеждане на системи за управление на качеството;
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Подходящи мерки по тази цел са:
•

Подкрепа на МСП за разработване и внедряване на нови продукти и използване на
модерни и високи технологии, свързани с постигане на енергийна ефективност и
опазване на околната среда

•

Въвеждане на системи за управление на качеството за повишаване на
конкурентоспособността и пазарната устойчивост на МСП
Бенефициенти по мерките на специфичната цел 1 са микро, МСП в община

Севлиево, бизнес организации и информационни центрове, образователни и научни
институции, извършващи научно-изследователска и развойна дейност.

Специфична цел 2: Развитие на устойчив туризъм на основата на културноисторическото наследство, природния и икономическия потенциал на общината

Община Севлиево разполага с подходящ потенциал
разнообразни форми на

за развитието на

туризъм на територията на общината. Същевременно

развитието на туризма в селските части на общината ще създаде алтернативи за нови
икономически дейности като създава условия за постигане на по-добър баланс
устойчивост на развитието на

и

територията на общината и засилване на

привлекателността й за инвеститорите.
Специфичната цел е насочена към:
•

Развитие на маршрутно-познавателен туризъм на основа на културно-историческите
паметници и природните забележителности и потенциал на общината. Очаква се поинтензивно развитие на селски и еко туризъм в селата в южната планинска част на
общината.

•

Туристически

маркетинг

за

разработване

и

промоциране

на

регионален

туристически продукт. Ще бъдат проведени маркетингови проучвания относно
развитието на различни форми на туризъм и интегрирането им в цялостен
туристически продукт.
•

Подобряване инфраструктурата, създаваща по-добри условия за достъп и
експониране на туристическите обекти. Планира се подобряване на транспортния
достъп и благоустрояване на прилежащите зони на 10 туристически обекта в
общината.
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Подходяща е реализацията на следните мерки:
•

Развитие на инфраструктурата за подобряване на достъпа до туристически
обекти;

•

Диверсифициране на икономическите дейности и развитие на алтернативни
форми на туризъм – културно-исторически, екологичен, селски, спортен, конгресен
и др.;

•

Развитие на информационната и маркетинговата дейност в областта на туризма
Бенефициенти са образователни и културни институции и обекти на културно-

историческото наследство, читалища, обучителни центрове в областта на туризма,
туристически фирми и обекти за предоставяне на туристически услуги, туроператори,
центрове за туристическа информация и реклама, общинската администрация,
публични организации, управляващи паметници на културата с национално значение
съгласно класификацията на Националния институт за паметниците на културата,
местни туристически организации, регистрирани в Националния туристически
регистър.
Специфична цел 3: Подобряване на бизнес инфраструктурата, развитие на
инвестиционния маркетинг и насърчаване на бизнес сътрудничеството (условия
за клъстери и развойна дейност съвместно с образователни и научни институти).

Специфичната цел е насочена към създаване на по-добра и привлекателна
бизнес среда в общината, като специално внимание се отделя на предоставянето на
подкрепа и качествени

бизнес услуги на новорегистрирани и стартиращи фирми.

Важна роля за постигането на целта има изграждането на партньорства за бизнес
сътрудничество и коопериране между фирми в общината и образователни институции
и центрове за проучвания

и иновации,

които биха стимулирали развитието и

подобряването на пазарните позиции на предприятията и фирмите обхванати от
формиращите се в общината клъстери.

Подобряването на услугите предоставяни от техническата инфраструктура в
производствените зони, също ще подпомага МСП за подобряване на тяхната
конкурентноспособност .
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Подходящи мерки за реализация са:
•

Рехабилитация и развитие на обектите на техническата инфраструктура,
обслужваща производствените зони;

•

Подобряване на достъпа до информация и разширяване на бизнес услугите,
включително за стартиращи фирми;

•

Насърчаване на дейността на сдруженията на бизнеса, кооперирането и
създаването на производствени клъстери, развитие на сътрудничеството между
бизнеса и научноизследователските и развойни звена и институти.
Бенефициенти са община Севлиево (включително в партньорство с частен/ни

инвеститор/и), сдружения на общини, неправителствени организации с участието на
общински власти, предприятията в съществуващи и нови производствени зони

на

територията на общината, микро и МСП в общината, образователни институции и
центрове за научни изследвания и иновации, бизнес сдружения и информационни
центрове.
Приоритет 2: РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИЯ КАПИТАЛ

Включването на социалния капитал в стратегията за развитие на община
Севлиево предполага оптималното функциониране и развитието на системите на
образованието, здравеопазването, социалните дейности и културата на територията на
общината. Комплексното изграждане и взаимодействие на тези системи ще има
ключово значение за съхраняването, подготовката и мобилизацията на човешкия
фактор и социалния потенциал на общината за реализация на поставените цели пред
местното развитие.
Изборът на този приоритет се основава на необходимостта от подобряване,
разширяване на обхвата и модернизиране на социалната инфраструктура и
предоставяните услуги с оглед създаване на по-благоприятни условия за пълноценно
участие на хората в общината в икономическите процеси, реализацията на
конкурентоспособни

инвестиции

и

натрупването

на

общественото

богатство.

Инвестициите в областта на духовната сфера, въздействат положително върху
индивидуалното и социално развитие и са сериозна инвестиция в бъдещето на
общината.
В този най-общ план развитието на социалния капитал на общината ще има
решаващо значение за позиционирането на община Севлиево сред най-динамично
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развиващите се общини в България с потенциал за достигане на средното равнище и
стандарти на социално-икономическо развитие в Европейския съюз.
Инвестициите в социалната инфраструктура, както и за повишаване на
качеството на предоставяните услуги са с дългосрочен и устойчив позитивен ефект
върху демографските процеси и цялостното развитие на общината, като този приоритет
е пряко свързан с преодоляването на пазарните дефицити и повишаването на
конкурентоспособността на местната икономика (Приоритет 1), както и с развитието на
административния капацитет на общината, разширяването на партньорството и
гражданското участие като основа за добро, отговорно и ефективно управление на
социално-икономическите процеси на територията на общината (Приоритет 4).
Дефинираният приоритет ще има основен принос за постигане на Стратегическа цел 2
на общинския план за развитие, както и значим принос за осъществяване на
Стратегическа цел 1.
Развитието на социалния капитал на общината напълно се вписва в контекста на
стратегията за развитието на област Габрово за периода до 2015 г., предвиждаща
подобряване на условията и качеството на живот в областта и насърчаване на
инвестициите в социалната инфраструктура, както и в обхвата на стратегическите цели
и конкретно на Приоритет 4 за развитието на Северния централен район за периода до
2013 г.

Специфични цели
Специфична цел 1: Подобряване на инфраструктурата за социално развитие в
сферата на образованието, здравеопазването, социалните дейности и културата

Социалната инфраструктура, обхващаща предоставянето на услуги в сферата на
образованието, здравеопазването, социалните дейности и културата, е сравнително
добре развита и поддържана в общината, но е необходимо осъвременяване,
разширяване и подобряване на достъпа до различните форми на обслужване на
населението. Планираните резултати, които следва да бъдат постигнати с реализацията
на тази специфична цел, са свързани с оптимизиране и рехабилитация на
инфраструктурната среда, прилагане на нови успешни модели на обслужване,
повишаване на качеството на предоставяните услуги, осигуряване на достъп на всички
категории население и социални групи до заведенията и центровете за извършване на
услуги и дейности в съответната сфера.
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Очакваната степен на постигане на тази специфична цел предполага програмиране и
осъществяване на няколко ключови мерки и групи от дейности:
•

Рехабилитация и реконструкция на сградния фонд и прилежащите терени за
осигуряване на достъпна архитектурна среда и подобряване на енергийната
ефективност, доизграждане или създаване на нови форми и центрове за
предоставяне на услуги включително доставка на модерно оборудване;

•

Развитие на информационно-комуникационните технологии за предоставяне на
съвременни и качествени образователни, здравни, социални и културни услуги.
Потенциални бенефициенти при осъществяване на предвидените мерки и

постигане на очакваните резултати по специфичната цел са образователновъзпитателните заведения, здравните заведения, медицинските центрове и лаборатории,
заведения за медико-социални грижи, културните центрове и обекти на културното
наследство, читалищата, заведенията и различните форми за предоставяне на социални
услуги, неправителствените организации и сдружения в сферата на образованието,
здравеопазването, социалните дейности и културата.
Специфична цел 2: Мобилизиране и развитие на човешките ресурси и разширяване
на възможностите за социална и трудова реализация.

Мобилизирането и развитието на човешкия фактор на местно ниво има ключово
значение за преодоляване на негативните демографски тенденции и повишаване на
качеството на човешките ресурси. Специфичната цел е свързана с очакваното
постигане на значителен напредък в оптимизирането на училищното образование,
формите на професионално обучение, квалификация и преквалификация на младите
хора и на заетите лица, включително разработване на форми за обучение през целия
живот, фокусиране върху обучение за придобиване на умения за развитие и управление
на бизнеса и генериране на алтернативни доходи. Друго важно направление за
осъществяване на поставената цел е повишаване привлекателността на общината чрез
формиране на адекватна на социално-икономическия й потенциал среда за развитие,
експониране и маркетинг на културните дейности и традиции, обновяване и изграждане
на обекти за спортно-рекреационни и развлекателни дейности. Особено внимание при
реализацията на тази цел следва да се отдели за постигане на резултати в развитието на
нови форми, използващи европейски стандарти за предоставяне на услуги в общността
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и създаването на мрежи за социално действие, интеграция и гражданско участие при
решаване на проблемите в местното развитие.
Община Севлиево ще продължи да работи в посока създаване на условия за
развитие на бизнеса и предоставяне на атрактивни работни места за младите хора,
такива, че да гарантират завръщането им в общината след придобиване на висше
образование. Част от инициативите в тази посока ще включват осъществяване на
връзки

с

университетите

в

България

и

Европейския

съюз

за

повишаване

информираността на младите хора за възможностите да продължат образованието си;
разработване съвместно с други институции на стажантски програми, предлагащи на
учениците шанс да се запознаят в реални условия с професията, която са избрали да
упражняват в бъдеще; създаване на младежка трудова борса, която да предлага гъвкави
работни места за младите хора; организиране на обучения за усвояване на умения за
добро представяне при кандидатстване за работа.
Възможните мерки за реализация на специфичната цел включват:
•

Оптимизиране
квалификация

на

системата

за

образование,

професионално

обучение,

и преквалификация в съответствие с потенциала за социално-

икономическо развитие на общината;
•

Развитие на предприемаческите умения чрез обучение, предоставяне на
информация и услуги особено за младите хора, насърчаване на възможностите за
алтернативни доходи;

•

Запазване и развитие на културните традиции на общината като част от
националното и европейското културно разнообразие;

•

Развитие на спортно - рекреационните и развлекателните дейности на
територията на общината;

•

Насърчаване развитието на нови форми за предоставяне на услуги в общността и
създаването на мрежи за социална интеграция и гражданско участие.
Потенциални бенефициенти по предложените за разработване и изпълнение

мерки са образователни заведения, центрове за обучение и квалификация, бизнес–
сдружения, младежки организации и центрове, културни институти и организации в
сферата на опазване и развитие на културните традиции и ценности, художествени
галерии, спортни клубове и организации, организирани групи и дейности за подкрепа
на етно-културното многообразие, равните възможности, младежта, възрастните хора и
лицата в неравностойно положение.
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Приоритет 3: РАЗВИТИЕ

И

МОДЕРНИЗАЦИЯ

ИНФРАСТРУКТУРНИ

МРЕЖИ

И

НА

ОСНОВНИТЕ

ПОДОБРЯВАНЕ

НА

ЖИЗНЕНАТА СРЕДА

Качествените услуги предоставяни от пътната инфраструктура и инженерните
мрежи са фактор за икономическото и социалното развитие на общината и
превръщането й в още по-привлекателно място за живеене, бизнес, туризъм и
рекреация. За засилване конкурентноспособността

на общинската икономика и

мобилизирането на териториалния потенциал на общината ключова роля има град
Севлиево, който е исторически наложил се градски център, оказващ влияние върху
цялостното развитие на общината и локализирането на

икономически и социални

дейности на територията й.
Оценката на изградената техническа и екологична инфраструктура на
територията на общината към май 2008 г. доказва необходимост да се продължи
модернизацията й, като се засилят изискванията за устойчиво развитие и достигане до
европейски стандарти на предоставяните услуги, както на територията на град
Севлиево, така и в селата в общината.
Приоритет 3 на общинския план за развитие се фокусира върху устойчивото
интегрирано развитие на град Севлиево и населените места в общината и
модернизацията

на обслужващата ги техническа инфраструктура за засилване и

укрепване на ролята й като пространствено интегриращ фактор за по-ефективно
използване и развитие на местния потенциал. Реализацията му ще допринася за
постигането на първата стратегическа цел „Постигане на конкурентоспособна местна
икономика, модернизирана инфраструктура и благоустроена жизнена среда” на
актуализираната стратегия за развитие на общината в периода 2008-2013 г. определена
с Общинския план за развитие- актуализиран документ за изпълнение за периода 20082013 г. Приоритет 3 „Развитие и модернизация на основните инфраструктурни мрежи и
подобряване на жизнената среда” на ОПР има задача да създаде по-добра среда и да
подкрепи реализацията на приоритет 1 на същия план „Устойчиво развитие на местната
икономика и насърчаване на модернизацията, иновациите и високите технологии в
производството”.
Развитието и модернизацията на основните инфраструктурни мрежи в община
Севлиево и подобряването на жизнената среда на населените места ще допринесе за
реализация на три от приоритетите на Областната стратегия за развитие, а именно:
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•

Приоритет 2. Развитие и модернизация на базисната инфраструктура

•

Приоритет 3. Изграждане и развитие на екологичната инфраструктура и
екологосъобразни технологии

•

Приоритет 4. Подобряване условията и качеството на живот в област Габрово .
Същевременно приоритет 3 на ОПР е свързан с реализацията на приоритет 2

„Подобряване на техническата инфраструктура и обновление на градската среда” на
проекта на актуализиран Регионален план за развитие на Северния централен район за
периода 2008-2013 г.
В обхвата на приоритета са включени мрежите на техническата и екологичната
инфраструктура и населените места в общината.
Приоритетът ще допринася за подобряване на транспортния достъп до
населените места, местата за туризъм и производствените зони в общината,
подобряване достъпа до телекомуникационни услуги, развитие на екологичната
инфраструктура, постигане на по-висока степен на газоснабдяване на битовите абонати
в населените места,

използване

на възобновяеми

енергийни източници,

възстановяване на градската среда и благоустрояване на селата в общината.

Специфични цели
Специфична цел 1: Реконструкция и модернизация на техническата
инфраструктура и подобряване на предоставяните услуги

Специфичната цел е ориентирана към:
•

Подобряването на пътната инфраструктура и осигуряване на високо качество на
транспортните услуги в общината при отчитане на екологичните изисквания за
постигане на устойчиво развитие. Очаква се подобряване на транспортния достъп
на една производствена индустриална зона, и подобряване на транспортното
обслужване на населението в 30% от населените места в общината.

•

Разширяване на битовата газификация на абонати в общината. Очаква се до края на
2013 г. газифицираните домакинства в общината да достигнат 50% от общия брой.

•

Въвеждане използването на възобновяеми източници на енергия и повишаване
енергийната ефективност на публични сгради;
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•

Подобряване на телекомуникациите и осигуряване достъп до Интернет в 85% от
населените места в общината,

като основа за развитието на информационното

общество и въвеждането на е-правителство.
Подходящи мерки по тази цел са:
•

Подобряване на пътната мрежа и транспортните услуги;

•

Газификация на населени места и развитие на възобновяеми енергийни източници;

•

Развитие на телекомуникациите;
Бенефициент

по тази специфична цел е община Севлиево,

Фонд

„Републиканска пътна инфраструктура” за рехабилитация и реконструкция на
второкласни и третокласни пътища на територията на

община Севлиево,

пътно-

строителни фирми.
Специфична цел2:Изграждане и рехабилитация на екологичната инфраструктура
Качеството

на

околната

среда

е

и

остава

да

бъде

определящо

за

привлекателността на територията на община Севлиево, като място за живеене, бизнес
и туризъм. Въпреки констатирания постигнат значителен напредък по отношение
изграждането на екологична инфраструктура с цел постигане на устойчиво местно
развитие в последните години, дейностите в тази сфера трябва да продължат и да се
насочат към:
•

Постигне по-добро управление и ефективно използване на водите на територията
на общината чрез намаляване на загубите при доставката на питейна вода и
осигуряване европейски стандарт на предоставяните услуги. Очаква се намаление
на загубите при доставката на вода с 10% спрямо 2007 година.

•

Развитие на канализационните мрежи на населените места, като се очаква делът на
обслуженото от канализация население в общината да се увеличи с 10 % и да се
обхванат нови села.

•

Ограничаване на заустването на отпадни води в речните корита, тъй като се
създават екологични рискове по отношение чистотата на водите на реките в
общината и преди всичко на р. Росица и р. Видима. Планирано е завършването и
пускането в експлоатация на една ПСОВ.

•

Подобряване управлението на отпадъците, на основа на разширяване на
териториалния обхват на системата за разделно събиране на твърди битови
отпадъци и рекултивация на териториите на закритите стари сметища.
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Подходящи мерки по тази цел са:
•

Подобряване на водоснабдяването на населението;

•

Изграждане на канализация и пречистване на отпадните води;

•

Управление на отпадъците.
Бенефициент

по тази специфична цел е общинската администрация, ВиК

дружеството в община Севлиево.
Специфична цел 3: Интегрирано градско възстановяване и развитие и
благоустрояване на населените места

Град Севлиево е единственият градски център на територията на общината,
където са съсредоточени по-голяма част от икономическите дейности, бизнес услугите,
образователните и културните институции, общинската болница и др. За подобряване
съвременния облик на града е необходимо да продължи процеса на интегрирано
развитие, включващо подобряване и възстановяване на градската среда, създаване на
устойчив обществен транспорт и подобряване на транспортните услуги, обновяване на
жилищни сгради и подобряване на тяхната енергийна ефективност.
Същевременно благоустрояването на селата в общината ще създаде поблагоприятна среда за живеене и развитие на селски туризъм.
Специфичната цел е насочена към:
•

Развитие на зоните за обществен отдих, като паркове, детски площадки и др. в
населените места;

•

Подобряване на градската среда чрез поставяне на пейки, беседки, фонтани, статуи
и др.;

•

Изграждане, реконструкция, рехабилитация на пешеходни алеи и тротоари,
подновяване и подобряване на достъпа на хора с увреждания, изграждане на
велосипедни пътеки и алеи;

•

Рехабилитация и реконструкция на улични мрежи и въвеждане на енергоспестяващо
улично осветление и др.;

•

Подобряване на достъпа за хора с увреждания до административни общински
сгради;

•

Укрепване на свлачища и изграждане на инфраструктура за намаляване рисковете
от наводнения;
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•

Инициативи на местните жители, мрежи за партньорство и планове за действие,
свързани с градското развитие;

•

Осигуряване на система за защита от шума;

•

Развитие на екологичен обществен транспорт в общината.

Подходящи мерки по тази цел са:
•

Подобряване на физическата среда и превенция на природни и технологични
рискове;

•

Развитие на устойчив обществен транспорт;

•

Обновяване на жилищни сгради, социални жилища и енергийна ефективност на
сградния фонд.
Бенефициент е общинската администрация за обекти публична собственост,

неправителствени организации в сътрудничество с община Севлиево, публични
компании за обществен транспорт, неправителствени организации и университети,
когато действат като сдружения с идеална цел за предоставяне на здравни, социални,
образователни и културни услуги.
Приоритет 4: УКРЕПВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ
НА ПАРТНЬОРСТВОТО
След присъединяването на България като пълноправен член на ЕС все повече се
засилва ролята и отговорностите на структурите за управление на икономическите и
социалните процеси, протичащи на съответната територия като част от общото
европейското пространство. Особено внимание се отделя на укрепването на капацитета
за управление на местно ниво, там където хората живеят и работят, с оглед
мобилизиране на местния потенциал за развитие, разширяване на демократичното
участие и устойчиво решаване на проблемите на нивото, което е най-близко до
гражданите. Развитието и хармонизацията на местното законодателство в съответствие
с правото на общността, изграждането и реформирането на институционалните
структури и укрепването на административния капацитет за управление на основата на
принципа на партньорството с цел постигането на устойчиво интегрирано местно
развитие са сред ключовите приоритети както на ниво ЕС, така и на национално и
регионално ниво.
В този контекст избраният приоритет в развитието на община Севлиево ще има
изключително важно значение за ефективната и ефикасната координация на местните
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ресурси за постигане на стратегическите цели (Стратегическа цел 1 и 2) и на всички
останали приоритети (Приоритет 1, 2 и 3), включени в плана за развитие на общината
през периода до 2013 г.
Изпълнението на приоритета ще обхване усъвършенстване на капацитета в
общината за разработване и формулиране на местни политики, стратегическо
планиране и финансиране на развитието, управление, мониторинг и оценка на
програми и проекти за устойчиво интегрирано местно развитие. Принципите за добро и
отговорно местно управление ще се прилагат чрез привличане и широко участие на
всички икономически и социални партньори, организации с нестопанска цел и
заинтересовани граждани на основата на изградени структури и форми за
партньорство, съвместни инициативи и публично-частни партньорства.
Развитието на потенциала за съвместни действия и използването на успешните
практики и опит за териториално сътрудничество и работата в мрежа с други
управленски структури и партньори от съседни общини и региони както в страната,
така и в чужбина и особено в ЕС ще спомогнат за развитие на знанията и уменията на
човешкия фактор, повишаване на конкурентоспособността на общината и привличане
на допълнителни ресурси за целите на устойчивото местно развитие.
Изграждането, оперирането и поддържането на съвременни информационнокомуникационни системи и оборудване в дейността на административните структури
на общината и въвеждането на системи за управление на качеството на
административната дейност ще бъдат важни елементи от процеса на изграждане на
информационното общество на територията на община и развитието на системата за
предоставяне на повече и по-качествени електронни услуги за гражданите и бизнеса в
обхвата на т. нар. „електронно правителство”.
Определеният приоритет в развитието на общината е съобразен изцяло с
приоритета за укрепване на институционалния капацитет и подобряване на
управлението, както и с приоритета за развитие на сътрудничеството за европейско
териториално сближаване, съдържащи се в Областната стратегия за развитие на област
Габрово за периода 2005-2015 г. (Приоритет 7 и 8). С осъществяването на приоритета в
общинската стратегия за развитие се подкрепя и Специфична цел 4.2. „Развитие на
гражданското общество и укрепване на административния капацитет на институциите”,
дефинирана в проекта за актуализиране на Регионалния план за развитие на Северния
централен район за периода до 2013 г.
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Специфични цели
Специфична цел 1: Усъвършенстване на капацитета за разработване на
политики, стратегическо планиране, програмиране и управление на проекти за
устойчиво интегрирано местно развитие
Специфичната цел е насочена към създаване и развитие на управленска система
и ефективен механизъм за анализиране на икономическо и социалното състояние на
общината, прогнозиране на промени и рискове в средата за осъществяване на
общинските политики, разработване на нови политики и реалистични стратегии за
справяне с предизвикателствата пред местното развитие, както и укрепване на
административния капацитет за превръщане на политиките и стратегиите в работещи
програми и отделни проекти с висок икономически и социален ефект. Обхватът на
поставената цел и очакваното въздействие от постигането й покриват и създаването на
правила и процедури за ефективна координация между органите на местната власт,
публичните институции, икономическите и социалните партньори и частния сектор при
разработването, изпълнението, финансирането, наблюдението и оценката на общинския
план за развитие и програмата за неговата реализация, стратегиите, програмите и
проектите в различните икономически и социални сектори.
В по-конкретен план постигането на тази специфична цел ще се фокусира върху
изпълнението на следните мерки:
•

Създаване на устойчива управленска система за формулиране, стратегическо
планиране, програмиране, консултиране, мониторинг и оценка на политики,
планове и програми за местно развитие;

•

Изграждане на административен механизъм и укрепване на капацитета за
ефективно и ефикасно управление на проекти, включително съфинансирани от
фондовете на ЕС;

•

Развитие на партньорството и териториалното сътрудничество.
Потенциални бенефициенти / целеви групи по предвидени мерки могат да бъдат

ръководните органи за управление на общината, общинската администрация в
общинския център и кметствата / кметските наместничества, администрацията на
различните държавните и общинските институции, заведения и звена, работодателски и
бизнес сдружения, синдикални организации и техни представители, научноизследователски и културни институти и звена, ръководители и мениджъри на отделни
фирми или групи от фирми, неправителствени организации.
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Специфична цел 2: Развитие на информационно-комуникационните технологии в
управлението на общината и подобряване на административното обслужване на
гражданите и бизнеса

Отделянето

на

специално

внимание

и

ресурси

за

изграждането

и

функционирането на информационно - комуникационните системи в общината на
основата на съвременните технологии, софтуер и оборудване ще има решаващо
значение за подобряване на административното обслужване на гражданите и бизнеса в
съответствие

със

стандартите

на

информационното

общество.

Въвеждането,

сертифицирането и поддържането на система за оценка и управление на качеството на
предоставяните услуги в общината съгласно международно признатите стандарти също
представлява важен компонент на поставената цел, като се очаква да се повиши
доверието в системата за управление на общината от страна бизнеса, потенциалните
инвеститори,

неправителствения сектор и гражданите. Очакваното въздействие от

постигането на тази специфична цел обхваща цялостно мобилизиране на вътрешните и
външните ресурси за устойчиво интегрирано местно развитие.
Предвидените мерки за реализация на специфичната цел включват:
•

Изграждане и поддържане на информационни и комуникационни системи и мрежи
за административно управление;

•

Въвеждане на система за управление качеството на административните услуги;

•

Развитие на електронните услуги за гражданите и бизнеса.
Бенефициенти / целеви групи в процеса на прилагане на избраните мерки за

постигане на специфичната цел са ръководството и администрацията на общината,
потребителите на услуги, предоставяни от общината, публично - частни партньорства,
подпомагащи управлението и развитието услугите в общината.
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ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА
/хил. лв/

Период
2008-2013 г.
ПРИОРИТЕТ

1
Приоритет 1
„Устойчиво
развитие на
местната
икономика …”
Приоритет 2
„Развитие на
социалния
капитал”
Приоритет 3
„Развитие и
модернизация на
основните
инфраструктурни
мрежи …”
Приоритет 4
„Укрепване на
капацитета за
управление …”
ОБЩО

Местно публично
финансиране
Общински
Местни
бюджет
публични
фондове

Външно публично финансиране
Общ
дял
(%)

Централен
бюджет

Общ Фондове Общ
дял на ЕС(1-5)* дял
(%)
(%)

Други
източници

Общ
дял
(%)

Частно
финансиране
Фондове, Общ
фирми
дял
(%)

ОБЩО

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1 890

-

25

756

10

4 158

55

378

5

378

5

7 560

1 260

-

25

504

10

2772

55

252

5

252

5

5 040

7 035

-

25

2 814

10

15 477

55

1 407

5

1 407

5

28 140

315

-

25

126

10

693

55

63

5

63

5

1 260

10 500

-

25

4 200

10

23 100

55

2 100

5

2 100

5

42 000

* 1 Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР);
2 Европейски социален фонд (ЕСФ);
фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР); 5 Европейски фонд за рибарството (ЕФР)

3 Кохезионен фонд (КФ);

4 Европейски земеделски
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Индикативната финансова таблица обобщава необходимите ресурси за реализацията на Общинския план за развитие на община
Севлиево през периода 2008-2013 г. и представлява финансовата рамка на поетите ангажименти по изпълнението на плана от страна на
всички партньори в местното развитие при водещата роля на органите на местна власт и местното самоуправление, подпомагани от
общинската администрация.
Ресурсите за реализацията на плана включват само планираните средства за реализацията на ключовите за развитието
на общината мерки и проекти, които разширяват възможностите за инвестиции и мобилизират допълнителни ресурси в публичния и
частния сектор. В този смисъл индикативната финансова таблица не включва в прогнозен план пълния обем на финансовите ресурси
(собствени и привлечени) за инвестиции, текущи разходи, средства получени като безвъзмездни помощи, субсидии (трансфери) или
друг вид публични и частни средства и разходи, които ще бъдат реализирани на територията на общината и ще допринасят за
развитието й през периода до 2013 г.

•
•
•

Компонентите на индикативната финансова таблица обхващат:
определените приоритети за устойчиво интегрирано местно развитие през периода до 2013 г.;
източниците за финансиране на мерките и проектите, предвидени за реализация на приоритетите в развитието на общината;
общия относителен дял на предвидените средства по източници на финансиране в общата сума на поетите финансови ангажименти
за реализацията на плана.

Източниците за финансиране на мерките и проектите, предвидени за реализация на приоритетите на плана включват три групи
финансови източници:
• местни публични източници: общински бюджет, общински или други местни публични фондове и сметки (бюджетни и
извънбюджетни);
• външни публични източници: централния (републиканския) бюджет, Структурни фондове и Кохезионен фонд на ЕС, фондове на
ЕС в областта на земеделието/ развитие на селските райони и рибарството, други източници – банки, фондове и фондации,
програми на ЕС, международни финансови институции, средства на неправителствени организации в обществена полза и др.
публични финансови източници.
• Частни финансови източници: средства от частни банки, фондове, инициативи, проекти и средства на частни фирми и
неправителствени организации в частна полза.
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•
•
•

Експертната оценка на общия обем на финансовите ангажименти за реализацията на плана е разработена на базата на:
макроикономическите показатели за страната и региона (на нива NUTS 2 и 3) и тенденциите в социално-икономическото развитие
на общината през периода до 2013 г.,
прогнозите при съставянето и изпълнението на общинския бюджет по отношение на приходите, разходите и субсидиите в
общинския бюджет,
възможностите за използване на средствата от фондовете на ЕС.

Следва да се има предвид, че общата сума на поетите финансови ангажименти (задължения), включително по отделните
приоритети, е индикативна и може да претърпи корекции в зависимост от възприетите подходи и степента на изпълнение на
приоритетите, промените в пазарните условия, необходимостта от гъвкаво управление и оптимизиране на предвидените средства чрез
преразпределение между отделните приоритети и мерки.
Общата сума на разходите, които реално ще бъдат направени при изпълнението на определените приоритети, се очаква да
достигне 90% от общата сума на поетите финансови ангажименти, което ще представлява една висока степен на реализация на
финансовата рамка на общинския план, като се отчита готовността и изградения значителен капацитет на общината за ефективно и
ефикасно управление на планираните дейности. Общият дял на средствата, които ще бъдат заделени от общинския бюджет и други
местни публични финансови източници, ще достигне около 25% от общата сума на поетите финансови ангажименти за реализацията
на плана.
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ПРОГРАМА
ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН
ЗА РАЗВИТИЕ ПРЕЗ ПЕРИОДА
2008-2013 г.
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І.

Въведение
Реформата на кохезионната и регионалната политика в ЕС за периода 2007-

2013г. и настъпилите промени през 2008 г. в националното законодателството за
регионалното развитие вследствие на реформираната политика ще окажат значително
влияние върху процесите на стратегическо планиране и програмиране на регионалното
и местното развитие в България включително върху развитието на община Севлиево.
С разработването и широкото обществено обсъждане на актуализиран документ
за изпълнение на общинския план за развитие през периода 2008-2013 г. се осигурява
необходимото съответствие с новите стратегически насоки на политиката за
регионално развитие и със законодателните промени. Актуализираният документ
представлява надеждна основа за формулиране на адекватна стратегия за развитие на
общината, като отчита и новия териториален обхват на районите от ниво NUTS 2,
както и приоритетите за развитие по оперативните програми за България,
съфинансирани от фондовете на ЕС в различни сектори.
Програмата за реализация на общинския план за развитие през периода 20082013 г. има за задача на основата на целите и приоритетите за развитие на общината,
залегнали в плана, да осигури вътрешната и външната съгласуваност на факторите на
развитието и ресурсите за реализация на плана, като оптимизира възможностите за
финансиране, институционална подкрепа и техническа помощ за изпълнение на плана.
С програмата се конкретизира пакета от мерки и проекти за реализация на целите и
приоритетите за развитие на общината през периода до 2013 г. , съответните финансови
ресурси, административните структури за управление, наблюдение и оценка на
проектите, индикаторите за цялостното изпълнение на програмата, а оттук и на
общинския план за развитие, действията за осигуряване на комуникация, информация и
публичност при осъществяването на мерките и проектите, включени в програмата.
Програмата за реализация на общинския план за развитие има многогодишен
характер и може да бъде актуализирана в зависимост от условията и прогнозите за
реализацията на общинския план за развитие с цел осигуряване на ефективност и
ефикасност при изпълнението на плана и постигане целите и приоритетите за развитие.
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ІІ.

Стратегия за реализация на целите и приоритети за развитие на
община Севлиево
Стратегията за реализация на целите и приоритети за развитие, залегнали в

актуализирания документ за изпълнение на Общинския план за развитие на община
Севлиево през периода 2008-2013 г., обхваща и проследява взаимовръзката между
формулираните най-общи стратегически цели на развитието, определените приоритети
за действие и техните специфични цели, които ще бъдат реализирани посредством
изпълнението на конкретни мерки, проекти и предвидени в проектите дейности.
Стратегията

на

програмата

отразява

логиката

на

интервенциите

–

политически, институционални, организационни, информационно-комуникационни,
финансови и контролни, за постигане на конкретни резултати и въздействие от
изпълнението на общинския план за развитие.
Логиката на интервенциите е показана схематично по-долу:
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ЛОГИКА НА ИНТЕРВЕНЦИИТЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОПР 2008-2013

ВИЗИЯ

Стратегическа цел 1
Икономическо развитие

Стратегическа цел 2
Социално развитие

Приоритет 1
„Конкурентоспособност”

Приоритет 2
„Социален капитал”

Приоритет 3
„Инфраструктура и благоустройство”

М

П

Р

Е

О

Приоритет 4
„Капацитет за управление””

Р

Е

К

К

И

Т

И

Определената логика на интервенциите изисква разработването и изпълнението
на мерки и проекти, които са групирани по линия на формулираните стратегически
цели за развитието на община Севлиево и насочени към постигане на конкретни
резултати и въздействие от тяхното прилагане.
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ІІІ.

Мерки

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1: ПОСТИГАНЕ НА КОНКУРЕНТНОСПОСОБНА
ИКОНОМИКА, МОДЕРНИЗИРАНА ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЕНА
ЖИЗНЕНА СРЕДА
Приоритет 1
„Устойчиво развитие на местната икономика и насърчаване на модернизацията,
иновациите и високите технологии в производството”

Специфична цел 1.1
Стимулиране на модернизацията, разработването и внедряването на нови
продукти, технологии и системи за управление на качеството в сектора на МСП

Мярка 1.1.1
Подкрепа на МСП за разработване и внедряване на нови продукти и използване на
модерни и високи технологии, свързани с постигане на енергийна ефективност и
опазване на околната среда
Предвидени дейности за подкрепа и осигуряване на схема за финансиране:
- Анализи и проучвания на иновационното търсене на пазара или необходимостта от
нови продукти, услуги, технологии;
- Създаване на центрове за информация или предоставяне на услуги за насърчаване на
иновациите, контактите между МСП, големи фирми с технологичен потенциал, научноизследователски институти, лаборатории и звена, училищни технически центрове;
- Финансов инженеринг за МСП за осигуряване на средства за закупуване,
лицензиране, разработване и внедряване на нови продукти, услуги, технологии;
- Обучения, семинари, конференции и други форми за обмен на информация и опит в
областта на иновациите и технологичния трансфер.

Мярка 1.1.2
Въвеждане на системи за управление на качеството за повишаване на
конкурентоспособността и пазарната устойчивост на МСП
Предвидени дейности за подкрепа и осигуряване на схема за финансиране:
- Анализи и изследвания на нуждите на сектора на МСП за въвеждане на системи за
управление на качеството;
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- Осигуряване на информация, контакти и съдействие на МСП за заявяване и
провеждане на процедури за въвеждане на системи за управление на качеството и
сертифициране по международните изисквания и стандарти;
- Организиране на курсове, семинари и обучения за въвеждане на системи за
управление на качеството;
- Курсове за квалификация и преквалификация на персонала за поддържане на
системите за управление на качеството;
- Помощ при закупуване на оборудване, свързано с въвеждането на системи за
управление на качеството.

Специфична цел 1.2
Развитие на устойчив туризъм на основата на културно-историческото
наследство, природния и икономическия потенциал на общината

Мярка 1.2.1
Развитие на инфраструктурата за подобряване на достъпа до туристически
обекти
Предвидени дейности за подкрепа и осигуряване на схема за финансиране:
- Ремонт, реконструкция, рехабилитация на пътни отсечки и изграждане на нови
пътища и алеи до места, представляващи туристически интерес;
- Поставяне на пътни знаци и маркировка, рекламни билбордове, указателни и
информационни табла до и в туристически обекти;
- Изграждане и подобряване на обслужващата техническа инфраструктура в
туристически обекти – осветление, водоснабдяване и др.

Мярка 1.2.2
Диверсифициране на икономическите дейности и развитие на алтернативни
форми на туризъм – културно-исторически, екологичен, селски, спортен, конгресен
и др.
Предвидени дейности за подкрепа и осигуряване на схема за финансиране:
- Анализи и проучвания, свързани с развитието на туризма в общината;
- Обучения, семинари и организиране на форуми за обмен на информация и опит при
стартиране на туристически бизнес;
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- Подкрепа за разработване и кандидатстване за финансиране по индивидуални проекти
в областта на туризма, насочени към диверсифициране на традиционни и ниско
рентабилни дейности в селските райони на общината, както и в гр. Севлиево
- Развитие на работата в мрежи за алтернативен туризъм на територията на общината и
извън нея;
- Насърчаване на публично-частното партньорство в областта на алтернативния
туризъм.

Мярка 1.2.3
Развитие на информационната и маркетинговата дейност в областта на туризма
Предвидени дейности за подкрепа и осигуряване на схема за финансиране:
- Разработване и тиражиране на публикации, печатни информационни и рекламни
материали, документални филми, аудио и видео материали и др. за насърчаване
развитието на туризма в общината и региона;
- Използване на ICT за развитие на туристическия маркетинг и реклама;
- Изграждане и поддържане на туристически информационни центрове, включително
чрез публично-частни партньорства.

Специфична цел 1.3
Подобряване

на

бизнес

инфраструктурата,

развитие

на инвестиционния

маркетинг и насърчаване на бизнес сътрудничеството

Мярка 1.3.1
Рехабилитация и развитие на обектите на техническата инфраструктура,
обслужваща производствените зони
Предвидени дейности за подкрепа и осигуряване на схема за финансиране:
-

Ремонт,

реконструкция

и

рехабилитация

на

участъци

от

пътните,

електроснабдителните, В и К и комуникационните мрежи, свързани с подобряване
обслужването на производствените зони;
- Поддържане на техническата инфраструктура, обслужваща производствените зони,
включително на основата на публично-частни партньорства.
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Мярка 1.3.2
Подобряване на достъпа до информация и разширяване на бизнесуслугите
включително за стартиращи фирми
Предвидени дейности за подкрепа и осигуряване на схема за финансиране:
- Изграждане и поддържане на бизнес-информационни центрове и центрове за услуги
за стартиращи/ новосъздадени фирми;
- Насърчаване използването на ICT в дейността на фирмите;
- Организиране на информационни срещи на бизнеса и публичния сектор.

Мярка 1.3.3
Насърчаване на дейността на сдруженията на бизнеса, кооперирането и
създаването на производствени клъстери, развитие на сътрудничеството между
бизнеса и научноизследователските и развойни звена и институти
Предвидени дейности за подкрепа и осигуряване на схема за финансиране:
- Съдействие при организиране на бизнес-форуми с участието на научни,
изследователски и развойни институти и звена;
- Подпомагане изготвянето на информационни и рекламни материали, свързани с
формирането на производствени клъстери и кооперирането между фирмите;
- Разработване на стратегии и предоставяне на информация за кредитни и други
финансови

инструменти

за

насърчаване

на

кооперирането,

иновациите

и

сътрудничеството между бизнеса и научно-изследователските звена.

Приоритет 3
„Развитие и модернизация на основните инфраструктурни мрежи и подобряване
на жизнената среда”

Специфична цел 3.1
Реконструкция и модернизация на техническата инфраструктура и подобряване
на предоставяните услуги

Мярка 3.1.1
Подобряване на пътната мрежа и транспортните услуги
Предвидени дейности за подкрепа и осигуряване на схема за финансиране:
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- Ремонт, рехабилитация и реконструкция на участъци от общинската пътна мрежа,
осигуряващи достъп до общинския център, индустриални зони и населените места в
общината, в т.ч. и пътни връзки със съседни общини;
- Предпроектни проучвания и осигуряване на пълна проектна готовност за пътни
обекти;
- Подобряване организацията на обществения транспорт в общината.

Мярка 3.1.2
Газификация на населени места и развитие на възобновяеми енергийни източници
Предвидени дейности за подкрепа и осигуряване на схема за финансиране:
- Газифициране на общински сгради, битови абонати в селата от общината и включване
на нови промишлени абонати;
- Проучвания и оценки на потенциала за използване на възобновяеми енергийни
източници (ВЕИ);
- Газификация на туристически обекти;
- Подкрепа за разработване и реализация на проекти за използване на ВЕИ,
включително на основата на публично-частни партньорства.

Мярка 3.1.3
Развитие на телекомуникациите
Предвидени дейности за подкрепа и осигуряване на схема за финансиране:
- Разработване и изграждане на оптични телекомуникационни връзки на територията на
общината;
- Цифровизация на телефонните услуги;
- Подобряване на достъпа до Интернет услуги и кабелна телевизия на територията на
общината.

Специфична цел 3.2
Изграждане и рехабилитация на екологичната инфраструктура

Мярка 3.2.1
Подобряване на водоснабдяването на населението
Предвидени дейности за подкрепа и осигуряване на схема за финансиране:
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- Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа в населените места на общината;
- Разработване и реализация на мерки за осигуряване на непрекъснато целогодишно
водоснабдяване на населените места.

Мярка 3.2.2
Изграждане на канализация и пречистване на отпадните води
Предвидени дейности за подкрепа и осигуряване на схема за финансиране:
- Изграждане и разширение на канализационната мрежа в гр. Севлиево и други
населени места в общината;
- Изграждане на пречиствателни съоръжения за отпадни води на групи населени места

Мярка 3.2.3
Управление на отпадъците
Предвидени дейности за подкрепа и осигуряване на схема за финансиране:
- Закриване и рекултивация на нерегламентирани и регламентирани сметища;
- Разширяване на териториалния обхват на системата за разделно сметосъбиране.

Специфична цел 3.3
Интегрирано градско възстановяване, развитие и благоустрояване на населените
места

Мярка 3.3.1
Подобряване на физическата среда и превенция на природни и технологични
рискове
Предвидени дейности за подкрепа и осигуряване на схема за финансиране:
- Разработване и реализация на проекти за интегрирано развитие на отдиха, спорта и
развлеченията в градската среда;
- Подобряване и развитие на зелените системи на гр. Севлиево;
- Реконструкция на централната градска част – гр. Севлиево;
- Рехабилитация на улична мрежа и изграждане на достъпна архитектурна среда в
гр.Севлиево;
- Изграждане на паркинги, велопътеки и велоалеи;
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- Почистване на речни корита, укрепване и рекултивация на терени в свлачищни
райони;
- Проучвания и превенция на технологични рискове и индустриални замърсявания.

Мярка 3.3.2
Развитие на устойчив обществен транспорт
Предвидени дейности за подкрепа и осигуряване на схема за финансиране:
- Подобряване организацията на движение на транзитния и товарния трафик на
територията на общината;
- Проектиране и изграждане на съоръжения, намаляващи вредното въздействие на
автомобилния транспорт върху околната среда;
- Обновяване на автомобилния парк на обществения пътнически транспорт.

Мярка 3.3.3
Обновяване на жилищни сгради, социални жилища и енергийна ефективност на
сградния фонд
Предвидени дейности за подкрепа и осигуряване на схема за финансиране:
- Рехабилитация и реконструкция на общински сгради за повишаване на енергийната
им ефективност;
- Енергиен одит на сгради – общинска собственост;
- Саниране на жилищни сгради и социални жилища.

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2: РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИЯ ПОТЕНЦИАЛ И
УКРЕПВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ
СТАНДАРТИ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНАТА
Приоритет 2
„Развитие на социалния капитал”

Специфична цел 2.1
Подобряване на инфраструктурата за социално развитие в сферата на
образованието, здравеопазването, социалните дейности и културата
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Мярка 2.1.1
Рехабилитация и реконструкция на сградния фонд и прилежащите терени за
осигуряване на достъпна архитектурна среда и подобряване на енергийната
ефективност, доизграждане или създаване на нови форми и центрове за
предоставяне на услуги включително доставка на модерно оборудване
Предвидени дейности за подкрепа и осигуряване на схема за финансиране:
- Проектиране, рехабилитация и реконструкция на сградния фонд на образователни,
здравни и социални заведения и центрове и на културни институти и обекти;
- Доставка на модерно оборудване, осигуряващо предоставянето на качествени и
съвременни услуги, достъпност и енергийна ефективност в посочените сфери.

Мярка 2.1.2
Развитие на информационно-комуникационните технологии за предоставяне на
съвременни и качествени образователни, здравни, социални и културни услуги
Предвидени дейности за подкрепа и осигуряване на схема за финансиране:
- Проучвания на специфичните нужди за използване на ICT;
- Доставка на техническо оборудване и софтуер;
- Обучения, семинари и други форми за придобиване на умения и обмен на
информация и опит при използване на ICT за предоставяне на съвременни и качествени
образователни, здравни, социални и културни услуги.

Специфична цел 2.2
Мобилизиране и развитие на човешките ресурси и разширяване на възможностите
за социална и трудова реализация.

Мярка 2.2.1
Оптимизиране на системата за образование, професионално обучение,
квалификация

и преквалификация в съответствие с потенциала за социално-

икономическо развитие на общината
Предвидени дейности за подкрепа и осигуряване на схема за финансиране:
- Анализи, изследвания и доклади, свързани с оптимизиране на системата за
образование, професионално обучение, квалификация и преквалификация;
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- Разработване и реализиране на обучителни програми, включително за дистанционно
обучение, за адаптиране към изискванията на местния пазар на труда;
- Насърчаване работата в мрежа между публичния, гражданския и частния сектор при
предоставяне на образователно-квалификационни услуги;
- Изготвяне и издаване на обучителни и информационни материали.

Мярка 2.2.2
Развитие на предприемаческите умения чрез обучения, предоставяне на
информация и услуги особено за младите хора, насърчаване на възможностите за
алтернативни доходи
Предвидени дейности за подкрепа и осигуряване на схема за финансиране:
- Проучвания на нуждите от обучение в предприемачески умения за различни
категории и групи лица;
- Мерки за въвеждане на съвременни обучителни програми по предприемачество в
образователните заведения;
- Изготвяне и издаване на обучителни и информационни материали;
- Насърчаване на бизнеса за предоставяне на информация, опит и услуги в обучението
по предприемачество и осигуряването на допълнителни/ алтернативни доходи;
- Организиране на информационни и трудови борси, предоставящи възможности за
алтернативни доходи, особено за млади хора, включително учащи се.

Мярка 2.2.3
Запазване и развитие на културните традиции на общината като част от
националното и европейското културно разнообразие
Предвидени дейности за подкрепа и осигуряване на схема за финансиране:
- Изследователски разработки в областта на културното наследство, традиции и
многообразие;
- Организиране на културни събития, фестивали, форуми, концерти, изложби и др.,
насочени към опазване и развитие на културното наследство и традиции;
- Насърчаване на международното културно сътрудничество и обмен;
- Разработване и издаване на печатни и аудио-визуални информационни и рекламни
материали.
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Мярка 2.2.4
Развитие

на

спортно-рекреационните

и

развлекателните

дейности

на

територията на общината
Предвидени дейности за подкрепа и осигуряване на схема за финансиране:
- Изграждане на нови, ремонт, рехабилитация и реконструкция на съществуващи
спортно-рекреационни обекти и съоръжения и обекти за развлекателни дейности;
- Доставка на съвременно оборудване за спортно-рекреационни и развлекателни
дейности;
- Насърчаване дейността на спортните клубове и младежките организации за развитие
на спортно-възпитателната дейност;
- Подпомагане участието на младежи в неравностойно положение в спортнорекреационни дейности и събития;
- Анализи, проучвания и анкети за нуждите от спортно-рекреационни и развлекателни
дейности на територията на общината

Мярка 2.2.5
Насърчаване развитието на нови форми за предоставяне на услуги в общността и
създаването на мрежи за социална интеграция и гражданско участие
Предвидени дейности за подкрепа и осигуряване на схема за финансиране:
- Анализи и проучвания на нуждите на различни социални групи от нови форми на
социални услуги, предоставяни в общността;
- Разработване и осъществяване на обучителни програми, семинари, конференции и др.
за квалификация и преквалификация при предоставяне на нови форми на социални
услуги;
- Разработване на проекти и осигуряване на подкрепа за кандидатстване и финансиране
стартирането на нови социални услуги, особено за младежи и възрастни лица;
- Съдействие за осигуряване на съвременно оборудване за нови центрове за социални
услуги .
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Приоритет 4
„Укрепване на капацитета за управление и развитие на партньорството”

Специфична цел 4.1
Усъвършенстване на капацитета за разработване на политики, стратегическо
планиране, програмиране и управление на проекти за устойчиво интегрирано
местно развитие

Мярка 4.1.1
Създаване на устойчива управленска система за формулиране, стратегическо
планиране, програмиране, консултиране, мониторинг и оценка на политики,
планове и програми за местно развитие
Предвидени дейности за подкрепа и осигуряване на схема за финансиране:
- Анализи, проучвания и доклади, свързани с нормативната уредба и капацитета на
общината за разработване и прилагане на местни политики, стратегическо планиране
на местното развитие, изпълнение, наблюдение и оценка на политиката за развитие;
- Обучения, семинари, работни групи за разработване на политики, стратегическо
планиране на устойчиво интегрирано местно развитие;
- Разработване и прилагане на методики, правила, процедури и информационни
системи за управление на процесите в местното развитие;
- Изготвяне на информационни материали, комуникационни планове и организиране
на събития и форуми за представяне на политики, стратегии, планове и програми за
осигуряване на публичност и прозрачност в управлението на общината.

Мярка 4.1.2
Изграждане на административен механизъм и укрепване на капацитета за
ефективно и ефикасно управление на проекти, включително съфинансирани от
фондовете на ЕС
Предвидени дейности за подкрепа и осигуряване на схема за финансиране:
- Разработване на механизми за ефективно и ефикасно административно управление на
проекти;
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- Изготвяне на стратегии за организационно развитие, длъжностни характеристики на
отговорни служители, форми и начини за мобилизиране и стимулиране на персонала;
- Разработване на програми, обучителни материали и провеждане на обучения на
служители за ефективно изпълнение на функциите по управление на проекти;
- Организиране и участие в семинари, конференции, форуми, проучвателни пътувания,
свързани с обмен на информация и опит за укрепване на административния капацитет;
- Осигуряване на подходящи работни условия и офис-оборудване.

Мярка 4.1.3
Развитие на партньорството и териториалното сътрудничество
Предвидени дейности за подкрепа и осигуряване на схема за финансиране:
- Разработване на стратегии и програми за развитие на партньорството на територията
на общината и региона, включително с общини и региони извън страната;
- Развитие на административен капацитет за подготовка и реализация на проекти от
типа „публично-частни партньорства”;
- Организиране на съвместни срещи, семинари, обучения, форуми за развитие на
партньорството

между

публичния

сектор,

бизнеса,

социалните

партньори

и

неправителствения сектор.

Специфична цел 4.2
Развитие на информационно-комуникационните технологии в управлението на
общината и подобряване на административното обслужване на гражданите и
бизнеса

Мярка 4.2.1
Изграждане и поддържане на информационни и комуникационни системи и
мрежи за административно управление
Предвидени дейности за подкрепа и осигуряване на схема за финансиране:
- Изграждане на компютърна Интранет връзка и ел. поща за административно
управление на територията на общината;
- Осигуряване на оборудване и софтуер за опериране на управленски информационни
системи;
- Обучения на служители в общинската администрация и кметствата.

82

Мярка 4.2.2
Въвеждане

на

система

за

управление

на

качеството

на

административните услуги
Предвидени дейности за подкрепа и осигуряване на схема за финансиране:
- Анализи и проучвания на нуждите, технологиите и процесите в административното
управление и предоставянето на различни видове услуги от общината;
- Разработване, въвеждане, сертифициране и поддържане на система за управление на
качеството в общината.

Мярка 4.2.3
Развитие на електронните услуги за гражданите и бизнеса
Предвидени дейности за подкрепа и осигуряване на схема за финансиране:
- Анализи и проучвания на нуждите на бизнеса и гражданите, формите и начините за
предоставяне на електронни услуги;
- Разработване и внедряване на различни видове електронни услуги;
- Осигуряване на необходимото техническо оборудване, софтуер и поддръжка на
системите за предоставяне на електронни услуги на гражданите и бизнеса;
- Обучения на общинската администрация за качествено и ефективно предоставяне на
електронни услуги.
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ІV. МАТРИЦА НА ИНДИКАТОРИТЕ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА
ОБЩИНА СЕВЛИЕВО
ПРЕЗ ПЕРИОДА 2008-2013 Г.
Приоритет, мярка, проект

Мярка

Индикатор

Приоритет 1
„Устойчиво развитие на местната икономика
и насърчаване на модернизацията,
иновациите и високите технологии в
производството”

Финансови ресурси

Специфична цел 1.1
Стимулиране на модернизацията, разработването
и внедряването на нови продукти, технологии и
системи за управление на качеството в сектора на
МСП

Нарастване на производителността
в сектора на МСП

%

Териториално
статистическо
бюро,
МСП

Мярка 1.1.1.

Нарастване на инвестициите на
МСП в нови дълготрайни
материални и нематериални
активи

%

Мярка 1.1.2.
Въвеждане на системи за управление на
качеството
за
повишаване
на
конкурентоспособността и пазарната устойчивост
на МСП

Увеличение на броя на МСП с
въведена система за управление на
качеството

Специфична цел 1.2
Развитие на устойчив туризъм на основата на
културно-историческото наследство, природния и
икономическия потенциал на общината

Нарастване на брутната добавена
стойност в сектора на туризма

Подкрепа на МСП за разработване и внедряване на
нови продукти и използване на модерни и високи
технологии, свързани с постигане на енергийна
ефективност и опазване на околната среда

хил. лв.

Източник на
информация
Общината,
МСП,
Агенция за
МСП

Период
на
отчитане
6 месеца

Базова
стойност

Целева
стойност

7 560

75%

годишно

2007

10

Териториално
статистическо
бюро

годишно

2007

40

%

Общината

годишно

2007

10

%

Териториално
статистическо
Бюро, фирми
осъществява
щи
туристическа

годишно

2007

50
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Мярка 1.2.1.
Развитие на инфраструктурата за подобряване на
достъпа до туристически обекти

Туристически обекти с подобрена
обслужваща инфраструктура

брой

Мярка 1.2.2.
Диверсифициране на икономическите дейности и
развитие на алтернативни форми на туризъм –
културно-исторически, екологичен, селски, спортен,
конгресен и др.

Нови туристически продукти;
Новооткрити работни места в
туризма

брой

Мярка 1.2.3.
Развитие на информационната и маркетинговата
дейност в областта на туризма

Нарастване на броя на туристите
по линия на вътрешния и
международния туризъм

Специфична цел 1.3
Подобряване на бизнес инфраструктурата,
развитие на инвестиционния маркетинг и
насърчаване
на
бизнес
сътрудничеството
(условия за клъстери и развойна дейност
съвместно с образователни и научни институти).

Мярка 1.3.1.
Рехабилитация и развитие на обектите на
техническата инфраструктура, обслужваща
производствените зони
Мярка 1.3.2.
Подобряване на достъпа до информация и
разширяване на бизнес услугите включително за
стартиращи фирми.

Мярка 1.3.3.
Насърчаване на дейността на сдруженията на
бизнеса, кооперирането и създаването на
производствени клъстери, развитие на
сътрудничеството между бизнеса и
научноизследователските и развойни звена и

дейност
Общината

годишно

-

Минимум 10

Общината,
Бюро по
труда,
Агенция по
заетостта

годишно

-

15 продукта

%

Териториално
статистическо
бюро

годишно

2007

20

Нарастване на преките инвестиции
в бизнеса;
Нарастване обема на инвестициите
в изследвания и ICT

%

Общината,
Териториално
статистическо
бюро,
Българска
агенция за
инвестиции

годишно

2007

35 %инвестициите
в бизнеса,
25%инвестициите
в изследвания
и ICT

Брой на фирмите с комплексно
изградена обслужваща техническа
инфраструктура

брой

Общината

годишно

2007

70%

Брой на фирмите, използващи ICT
и електронни услуги;
Открити нови работни места с
използване на ICT

Брой

Общината

годишно

2007

50%

Брой нови
раб. места

Бюро по
труда,
Агенция по
заетостта
Общината,
бизнес и
браншови
организации,

Брой съвместни проекти бизнесобучение-изследвания

%

брой

150 работни
места

50 раб. места

годишно

2007

минимум 2
бр.
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институти.
Приоритет 2
„Развитие на социалния капитал”

Финансови ресурси

хил. лв.

Общината

6 месеца

5 040

85%

Специфична цел 2.1
Подобряване на инфраструктурата за социално
развитие
в
сферата
на
образованието,
здравеопазването,
социалните
дейности
и
културата

Подобряване качеството на
предоставяните услуги и обхвата
на обслужваните социални групи и
лица

Достигната
степен на
качество на
услугите

Общината

годишно

2007

Мярка 2.1.1.
Рехабилитация и реконструкция на сградния фонд и
прилежащите терени за осигуряване на достъпна
архитектурна среда и подобряване на енергийната
ефективност, доизграждане или създаване на нови
форми и центрове за предоставяне на услуги
включително доставка на модерно оборудване.
Мярка 2.1.2.
Развитие на информационно-комуникационните
технологии за предоставяне на съвременни и
качествени образователни, здравни, социални и
културни услуги.

Рехабилитирани и модернизирани
съществуващи обекти на
социалната инфраструктура;

Брой

Общината

годишно

2007

Осигурено
добро
качество на
услугите за
минимум
85 % от
населението
на общината
1 болница
4 образов.
заведения

Новоизградени обекти на
социалната инфраструктура

Брой

Общината

годишно

2007

-

Заведения използващи ICT и
предоставящи услуги, базирани на
ICT

Брой

Общината,
образователните и
здравните
заведения

годишно

2007

50% от
всички

Относителен дял на нарастване на
заетостта на населението;

%

годишно

2007

8

Дял на социалните разходи в
общинския бюджет;
Нарастване на разходите за
обучение и социални дейности на
фирмите
Брой на младежите,
продължаващи образованието си
във ВУЗ;

%

Общината,
Агенция по
заетостта
Общината

годишно

2007 –
56,6%.

годишно

2007

30%

годишно

2007

Минимум
20% от общия
брой на
завършващите средно
образование

Специфична цел 2.2
Мобилизиране и развитие на човешките ресурси
и разширяване на възможностите за социална и
трудова реализация.

Мярка 2.2.1.
Оптимизиране на системата за образование,
професионално обучение,
квалификация
и
преквалификация в съответствие с потенциала за
социално-икономическо развитие на общината.

%

Брой

Фирмите в
общината
Териториално
статистическо
бюро,
Общината
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Мярка 2.2.2.
Развитие на предприемаческите умения чрез
обучение, предоставяне на информация и услуги
особено за младите хора, насърчаване на
възможностите за алтернативни доходи.

Нарастване на броя на
завършилите образователноквалификационна степен млади
хора с професионална реализация
на територията на общината;

Брой

Брой преподаватели, преминали
обучение за квалификация и
преквалификация
Брой обучени лица (специално
млади хора до 29 г.) по програми
за развитие на предприемачески
умения

Брой

Териториално
статистическо
бюро,
образоват.
институции
Общината,
образоват.
заведения

годишно

2007

младежи
90% минимум

годишно

2007

Минимум 50

брой

Общината,
Бюра по
труда,
Агенция по
заетостта

годишно

2007

100

брой

годишно

2007

Минимум 3

брой

Общината,
Министерство на
културата
Общината

годишно

2007

Минимум 5

брой

Общината

годишно

2007

3- минимум

Мярка 2.2.3.
Запазване и развитие на културните традиции на
общината като част от националното и
европейското културно разнообразие.
Мярка 2.2.4.
Развитие на спортно-рекреационните и
развлекателните дейности на територията на
общината.
Мярка 2.2.5.
Насърчаване развитието на нови форми за
предоставяне на услуги в общността и създаването
на мрежи за социална интеграция и гражданско
участие.
Приоритет 3
„Развитие и модернизация на основните
инфраструктурни мрежи и подобряване на
жизнената среда”

Брой на културните институции,
включени в проекти за
съхраняване и развитие на
културното наследство
Брой нови, обновени и с разширен
достъп на участници спортнорекреационни и развлекателни
дейности
Брой предоставени нови форми на
социални услуги и съответен брой
на обслужваните лица

Финансови ресурси

хил. лв.

Общината

6 месеца

28 140

80%

Специфична цел 3.1
Реконструкция и модернизация на техническата
инфраструктура и подобряване на
предоставяните услуги

Нарастване на населението с
достъп до модернизирана
техническа инфраструктура

%

Общината,
ВиК
дружество

годишно

2007

50%
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Мярка 3.1.1.
Подобряване на пътната мрежа и транспортните
услуги

Мярка 3.1.2.
Газификация на населени места и развитие на
възобновяеми енергийни източници

Мярка 3.1.3.
Развитие на телекомуникациите

Дължина на рехабилитираните
общински пътища

Км

Общината,
ФРПИ

годишно

-

Общ брой на населението на
населените места с подобрен
транспортен достъп;
Дял на газифицираните битови
потребители;

брой

Общината

годишно

-

Минимум
75% от
планирани
Те
40%

%

Севлиевогаз,
Общината

годишно

2007- 41%

60%

Изградена мощност на основа на
ВЕИ

МW

годишно

-

10% от
общото
потребление

Дял на населението с достъп до
цифрови телекомуникационни
услуги

%

годишно

Общ брой

60%

Подобрени показатели за качество
на жизнената среда

%

НЕК, енергопреносни и
енергоразпределителни
предприятия
Общината,
БТК,
Териториално
статистическо
бюро
Общината

годишно

Общ брой
на
населението

85%

Дължина на реконструираната
водопроводна мрежа;

Км

Брой на населението с подобрено
водоснабдяване

брой

Капацитет на изградените/
реконструирани съоръжения за
отвеждане и пречистване на
отпадни води

%

Специфична цел 3.2
Изграждане и рехабилитация на екологичната
инфраструктура
Мярка 3.2.1.
Подобряване на водоснабдяването на населението

Мярка 3.2.2.
Изграждане на канализация и пречистване на
отпадните води

Общината,
общинско
ВиК
дружество
Общината,
общинско
ВиК
дружество

годишно

Общината,
общинско
ВиК
дружество

годишно

годишно

Минимум
75% от
планирани
Те
50 %

100% за
гр.Севлиево,
35% за селата
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Мярка 3.2.3.
Управление на отпадъците

Специфична цел 3.3
Интегрирано градско възстановяване и развитие
и благоустрояване на населените места
Мярка 3.3.1.
Подобряване на физическата среда и превенция на
природни и технологични рискове
Мярка 3.3.2.
Развитие на устойчив обществен транспорт

Мярка 3.3.3.
Обновяване на жилищни сгради, социални жилища и
енергийна ефективност на сградния фонд
Приоритет 4
„Укрепване на капацитета за управление и
развитие на партньорството”
Специфична цел 4.1
Усъвършенстване на капацитета за разработване
на политики,
стратегическо планиране,
програмиране и управление на проекти за
устойчиво интегрирано местно развитие
Мярка 4.1.1.
Създаване на устойчива управленска система за
формулиране,
стратегическо
планиране,
програмиране, консултиране, мониторинг и оценка
на политики, планове и програми за местно
развитие

Мярка 4.1.2.

Рекултивираните стари сметища
Дял на населението, обхванато от
система за разделно събиране на
отпадъци
Дял от населението обхванато от
планираните мерки

брой

Общината

годишно

%

Общината

годишно

Общ брой 100%

Обособени обекти, свързани с
подобряване на физическата среда
в населените места и превенция на
риска
Дял на обновения автопарк с
намалени вредни емисии;
Брой нови и модернизирани
съоръжения за подобряване на
обществения транспорт
Брой обекти с подобрени
показатели за енергийна
ефективност

брой

Общината

годишно

-

Минимум 5

%

годишно

брой

Транспортни
фирми
Общината

годишно

Общ брой
на МПС
-

Минимум
50%
Минимум 5

брой

Общината

годишно

-

Финансови ресурси

хил. лв.

Общината

6 месеца

1 260

80% от
сградите в
публичния
сектор
90%

Подобрено взаимодействие между
местните власти, икономическите
и социалните партньори и
структурите на гражданското
общество
Наличие на разработени и
утвърдени указания, правила и
процедури за стратегическо
планиране и добро управление;
Брой обучени служители в
общинската администрация;

Достигнато
ниво на
партньорст
во

Общината,
иконом. и
социалните
партньори и
НПО
Общината,
НПО

годишно

-

годишно

-

Общината,
МДААР,
НПО

годишно

Общ брой100%

50%

Брой проекти на основата на
публично-частни пратньорства
Наличие на разработени и

Брой
проекти
Брой

годишно
годишно

-

5 проекта
Минимум 3

Брой
докумети
Брой
служители

Мин. 80% от
стари и нерегламентирани
сметища
60%

Добро ниво
на партньорство и ефективно взаимодействие
Минимум 5
документа

Общината
Общината
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Изграждане на административен механизъм и
укрепване на капацитета за ефективно и ефикасно
управление на проекти, включително съфинансирани
от фондовете на ЕС.

Мярка 4.1.3.
Развитие на партньорството и териториалното
сътрудничество.

утвърдени правила и процедури за
управление на проекти;
Брой обучителни семинари,
курсове и
обучени служители в общинската
администрация по управление на
проекти;
Брой проекти/ сключени договори,
съфинансирани от фондовете на
ЕС
Брой проекти за междуобщинско и
междурегионално сътрудничество;
Брой съвместно организирани с
партньорите събития, форуми,
работни групи

документа

документи,
Брой
семинари,
Брой
служители,
Брой
договори
Брой

годишно

-

Минимум 10
семинара

годишно

Общ брой100%

20%

Общината
Общината

6 месеца
годишно

-

годишно

-

годишно

-

годишно

Общ брой
на
кметствата100%
Общ брой
на служителите- 100%

Специфична цел 4.2
Развитие на информационно-комуникационните
технологии в управлението на общината и
подобряване на административното обслужване
на гражданите и бизнеса

Степен на изграденост на
информационното общество на
територията на общината

Качествена
оценка

Мярка 4.2.1.
Изграждане и поддържане на информационни и
комуникационни
системи
и
мрежи
за
административно управление.

Степен на изграденост и обхват на
вътрешната информационнокомуникационна мрежа в
общината;
Брой на обучените служители в
общинската администрация и
кметствата
Въведена и поддържана
сертифицирана система за
управление на качеството на
предоставяните услуги от
общината
Брой и обхват на предоставяните
електронни услуги за гражданите
и бизнеса

Качествена
оценка

Общината,
НПО,
социални и
иконом.
партньори
Общината,
социалните и
икономическ
ите
партньори,
НПО, ДАИТС
Общината,
ДАИТС

Брой

Общината

годишно

Качествена
оценка

Общината,

годишно

Мярка 4.2.2.
Въвеждане на система за управление
качеството на административните услуги.

на

Мярка 4.2.3.
Развитие на електронните услуги за гражданите и
бизнеса.

брой

Общината,
НПО,
МДААР
Общината,
НПО,
МДААР

Общината

годишно

Дял на обхванато население от електронното обслужване –
мин. 60%
50%

50%

Придобит
сертификат за
качество ISO

сертифицираща фирма
брой

Минимум 12
проекта
Минимум 3
проекта,
Минимум 6
форума/събит
ия

-

Минимум 5
услуги
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V. ПРОЕКТИ
ПРИОРИТЕТ, МЯРКА, ПРОЕКТ

ОПИСАНИЕ / ОБОСНОВКА,
ИЗБИРАЕМОСТ ПО ОПЕРАЦИИТЕ
НА ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ

СРОК

БЮДЖЕТ
/ХИЛ.ЛВ./

ФИНАНСОВИ
ИЗТОЧНИЦИ

ОТГОВОРНА
ИНСТИТУЦИЯ/
ЗВЕНО

Приоритет 1
„Устойчиво развитие на местната икономика и насърчаване на модернизацията, иновациите и високите технологии в производството”
(Обща индикативна сума за ключови проекти на Община Севлиево 6 350 000 лв. ;
Обща индикативна сума за всички проекти 6 370 000 лв.)
Специфична цел 1
Стимулиране на модернизацията, разработването и внедряването на нови продукти, технологии и системи за управление на качеството в сектора на МСП
Мярка 1.1.1. Подкрепа на МСП за разработване и внедряване на нови продукти и използване на модерни и високи технологии, свързани с постигане на
енергийна ефективност и опазване на околната среда
Мярка 1.1.2. Въвеждане на системи за управление на качеството за повишаване на конкурентноспособността и пазарната устойчивост на МСП
Забележка: По тези мерки общината не е пряк бенефициент и няма заложени проекти.
Специфична цел 2
Развитие на устойчив туризъм на основата на културно-историческото наследство, природния и икономическия потенциал на общината
Мярка 1.2.1. Развитие на инфраструктурата за подобряване на достъпа до туристически обекти
Проект 1.2.1.1. Осигуряване на достъп и социализация
Осигуряване на достъп до атрактивен
24 м.
4 000
ЦБ, ФЕС
общинска
на Средновековен град и крепост „Хоталич”
туристически обект с национално
(ЕФРР)
администрация
културно-историческо значение и
350
ОбБ
Период за реализация 2009 – 2011 г.
социализация
Избираем по операция 3.1. на ОПРР
Мярка 1.2.2. Диверсифициране на икономическите дейности и развитие на алтернативни форми на туризъм – културно-исторически, екологичен, селски,
спортен, конгресен и др.
Проект 1.2.2.1. Изграждане на Туристически
Ремонт и реконструкция на
18 м
20
ОбБ
общинска
информационен център – Севлиево
помещение на ул. Хр. Спиридонов и
администрация,
обособяване на Туристически
сдружение по
Период за реализация 2008 – 2009 г.
информационен център
туризъм
Мярка 1.2.3. Развитие на информационната и маркетинговата дейност в областта на туризма
Проект 1.2.3.1.Разработване на регионален
Маркетинг и реклама на дестина24 м
500
ФЕС -ЕФРР
общинска
туристически продукт и маркетинг на Община
цията, оборудване на туристическия
администрация,
Севлиево, като туристическа дeстинация
информационен център и включвасдружение по
нето му в регионални мрежи и
туризъм и РТА
информационни системи, за
информация и разпространение (eмаркетинг),туристически бази данни,
основани на ИТ инвентаризация и
оценка на туристическите ресурси,
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ПРИОРИТЕТ, МЯРКА, ПРОЕКТ

ОПИСАНИЕ / ОБОСНОВКА,
ИЗБИРАЕМОСТ ПО ОПЕРАЦИИТЕ
НА ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ
средства и услуги, регионален
маркетинг, подготовка и разпространение на информационни и рекламни
материали за региона и неговите
туристически продукти. Организиране
на събития с регионален обхват и
въздействие, като фестивали, събития
на открито, спортни състезания,
фолклорни прояви, представяне на
местни традиции, кухня, занаяти и
др.; Дейности, по създаване на
регионална идентичност и марка,
комуникационни кампании за подобряване осведомеността за природното
и културното наследство и приноса на
туризма към развитието, разпространение на подходяща информация сред
туристическия бизнес.
Избираем по операция 3.2. на ОПРР

СРОК

БЮДЖЕТ
/ХИЛ.ЛВ./

ФИНАНСОВИ
ИЗТОЧНИЦИ

ОТГОВОРНА
ИНСТИТУЦИЯ/
ЗВЕНО

Специфична цел 3
Подобряване на бизнес инфраструктурата, развитие на инвестиционния маркетинг и насърчаване на бизнессътрудничеството (условия за клъстъри и
развойна дейност съвместно с образователни и научни институти).
Мярка 1.3.1. Рехабилитация и развитие на обектите на техническата инфраструктура, обслужваща производствените зони
Проект 1.3.1.1. Изграждане на бизнес инфраструктура
Проектиране ул. „Бял бряг” и ул.
18 м.
1 500
ОбБ, ЦБ, ФЕС общинска
„Подем” в град Севлиево и
(ЕФРР) и ПЧП администрация
Период за реализация 2010 – 2011 г.
изграждане на пътна инфраструктура
за осигуряване на достъп до
индустриална зона и създаване на
условия за привличане на нови
инвестиции
Избираем по операция 1.3. на ОПРР
Мярка 1.3.2. Подобряване на достъпа до информация и разширяване на бизнесуслугите включително за стартиращи фирми.
Мярка 1.3.3. Насърчаване на дейността на сдруженията на бизнеса, кооперирането и създаването на производствени клъстери, развитие на
сътрудничеството между бизнеса и научноизследователските и развойни звена и институти.
Забележка: По тези мерки общината не е бенефициент и няма заложени проекти. Може да партнира по инициативи на бизнес сектора.
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ПРИОРИТЕТ, МЯРКА, ПРОЕКТ

ОПИСАНИЕ / ОБОСНОВКА,
ИЗБИРАЕМОСТ ПО ОПЕРАЦИИТЕ
НА ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ

СРОК

БЮДЖЕТ
/ХИЛ.ЛВ./

ФИНАНСОВИ
ИЗТОЧНИЦИ

ОТГОВОРНА
ИНСТИТУЦИЯ/
ЗВЕНО

Приоритет 2
„Развитие на социалния капитал”
(Обща индикативна сума за ключови проекти на Община Севлиево 6 250 000 лв.;
Обща индикативна сума за всички проекти 28 467 700 лв.)
Специфична цел 1
Подобряване на инфраструктурата за социално развитие в сферата на образованието, здравеопазването, социалните дейности и културата
Мярка 2.1.1. Рехабилитация и реконструкция на сградния фонд и прилежащите терени за осигуряване на достъпна архитектурна среда и подобряване на
енергийната ефективност, доизграждане или създаване на нови форми и центрове за предоставяне на услуги включително доставка на модерно оборудване.
12 000
ОбБ, ЦБ, ФЕС общинска
24 м.
Проект 2.1.1.1. Здравна инфраструктура
Оптимизиране капацитета и
администрация
(ЕФРР) и
ефективността на болницата,
Период за реализация 2009 – 2011 г.
ПЧП
осигуряване на достъпна
архитектурна среда и подобряване на
енергийната ефективност,
модернизиране и реконструкция на
стара сграда на МБАЛ
Избираем по операция 1.1. на ОПРР
Проект 2.1.1.2. Културна инфраструктура
Реконструкция, модернизация и
24 м.
2 000
ОбБ, ЦБ, ФЕС
Период за реализация 2009 – 2010 г.
оборудване на ДК „Мара Белчева”,
(ЕФРР)
Исторически музей, АВК „Дандолови
къщи” и Къща музей „Дан Колов”
село Сенник
Избираем по операция 1.1. на ОПРР
Проект 2.1.1.3. Социална инфраструктура
Период за реализация 2009 – 2010 г.

Реконструкция и модернизация на
ДДЛРГ „В.Г. Ченчеви”, ДСХ –
с.Добромирка и с.Столът и изграждане
на Дом за стари хора в Севлиево
Избираем по операция 1.1. на ОПРР

24 м.

4 250

ОбБ, ЦБ, ФЕС
(ЕФРР)

Проект 2.1.1.4. Образователна инфраструктура
Период за реализация 2009 – 2011 г.

Рехабилитация и модернизация на
детски и учебни заведения
Избираем по операция 1.1. на ОПРР

36 м.

6 000

ОбБ, ЦБ, ФЕС
(ЕФРР)

Мярка 2.1.2. Развитие на информационно-комуникационните технологии за предоставяне на съвременни и качествени образователни, здравни, социални и
културни услуги.
Проект 2.1.2.1. Внедряване ИКТ в образователни,
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ПРИОРИТЕТ, МЯРКА, ПРОЕКТ

ОПИСАНИЕ / ОБОСНОВКА,
ИЗБИРАЕМОСТ ПО ОПЕРАЦИИТЕ
НА ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ

СРОК

БЮДЖЕТ
/ХИЛ.ЛВ./

ФИНАНСОВИ
ИЗТОЧНИЦИ

ОТГОВОРНА
ИНСТИТУЦИЯ/
ЗВЕНО

здравни, социални, културни институции
Специфична цел 2
Мобилизиране и развитие на човешките ресурси и разширяване на възможностите за социална и трудова реализация.
Мярка 2.2.1. Оптимизиране на системата за образование, професионално обучение, квалификация и преквалификация в съответствие с потенциала за
социално-икономическо развитие на общината.
Проект 2.2.1.1. Развитие на човешките ресурси в
Преквалификация и повишаване
ОбБ, ЦБ, ФЕС общинска
сферата на образованието
квалификацията на педагогически
(ЕСФ) и ПЧП
администрация,
кадри
бизнес
Избираем по операция 3.1. на ОПРЧР
Проект 2.2.1.2. Оптимизация на мрежата от общински
Оптимизация на училищната мрежа
24 м.
400
ОбБ, ЦБ, ФЕС общинска
детски и учебни заведения
Избираем по операция 3.2. на ОПРЧР
(ЕСФ)
администрация
2009 – 2010
Проект 2.2.1.3. Създаване и развитие на център за
професионална квалификация

Предлагане на възможност за
24 м.
150
ОбБ, ЦБ, ФЕС общинска
придоби-ване на професионална
(ЕСФ) и ПЧП
администрация,
бизнес, център за
квалификация и преквалификация,
Д0 2011 г.
съобразно нуждите на бизнеса в
професионална
общината
квалификация
Избираем по операция 3.3.,4.3 ОПРЧР
Мярка 2.2.2. Развитие на предприемаческите умения чрез обучение, предоставяне на информация и услуги особено за младите хора, насърчаване на
възможностите за алтернативни доходи.
Проект 2.2.2.1. Младежка трудова борса
Изграждане на борса към Младежки
12 м.
7.7
ОбБ, ААМР
общинска
център Севлиево за предоставяне на
администрация,
2008 г.
информация на младите хора за
младежки
повишаване на образованието и
център
реализация на пазара на труда
Мярка 2.2.3. Запазване и развитие на културните традиции на общината като част от националното и европейското културно разнообразие.
Проект 2.2.3.1. Съхраняване на местните културни
Провеждане на фестивали, конкурси
12 м.
1000
ЦБ, ФЕС
Читалища,
традиции в дейността на културните институти,
на регионално и национално ниво,
културни
читалища, библиотеки, детски и учебни заведения
разработване на нови форми за
институти,
извънкласна дейност
детски и учебни
2009-2013
заведения,
ОПРР операция 3.3, ПРСР, ОПРЧР
общинска
администрация
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ОПИСАНИЕ / ОБОСНОВКА,
СРОК
ИЗБИРАЕМОСТ ПО ОПЕРАЦИИТЕ
БЮДЖЕТ
НА ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ
/ХИЛ.ЛВ./
Мярка 2.2.4. Развитие на спортно-рекреационните и развлекателните дейности на територията на общината.
ПРИОРИТЕТ, МЯРКА, ПРОЕКТ

ФИНАНСОВИ
ИЗТОЧНИЦИ

ОТГОВОРНА
ИНСТИТУЦИЯ/
ЗВЕНО

Проект 2.2.4.1. Развитие на спортните клубове и
центрове за извънкласни и младежки дейности

- Подпомагане дейността на създаване 24 м.
2 000
ФЕС (ЕСФ)
Учебни
и развитие на клубове по интереси,
заведения
ученически центрове и кръжоци
спортните
(театрални състави, школи по
клубове и
изобразително изкуство,училищни
центрове за
оркестри и хорове, дискусионни
извънкласни
клубове и др.).
дейности,
- Развитие на система от общински,
36 м.
100
ОбБ
общинска
регионални, състезания, конкурси и
администрация
олимпиади. Разработване на
програми, насочени към развитие на
потенциала на талантливи ученици.
Насърчаване на добрите практики за
ученическия отдих, спорт и туризъм
- За мотополигон Г.Росица
36 м.
300
ЦБ
ОПРЧР, операция 4.2
Мярка 2.2.5. Насърчаване развитието на нови форми за предоставяне на услуги в общността и създаването на мрежи за социална интеграция и гражданско
участие.
12 м
50
ЦБ, ОбБ, ПЧП, общинска
Проект 2.2.5.1.Институционален проект на социалните Реформиране на ДДЛРГ „Велика и
заведения
Георги Ченчеви”, укрепване и
администрация –
развиване на дейността на СЦРИ и
партньор,
до 2009 г.
доставчици на
ДЦДМУ и домашен социален
патронаж. Разработване на
социални услуги
комплексни социални, обучителни и
трудово терапевтични програми за
деца и възрастни от уязвимите групи в
обществото, социалното им включване
и адаптирането на част от тях в
дейности в сферата на социалната
икономика. Създаване на условия за
разкриване на нови форми на
социални услуги в общността и
осигуряване заетост на специалисти
чрез разкриване на нови работни
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ОПИСАНИЕ / ОБОСНОВКА,
ИЗБИРАЕМОСТ ПО ОПЕРАЦИИТЕ
НА ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ
места в тази сфера
Избираем по операция 5.2. на ОПРЧР

СРОК

БЮДЖЕТ
/ХИЛ.ЛВ./

ФИНАНСОВИ
ИЗТОЧНИЦИ

ОТГОВОРНА
ИНСТИТУЦИЯ/
ЗВЕНО

Приоритет 3
„Развитие и модернизация на основните инфраструктурни мрежи и подобряване на жизнената среда”
(Обща индикативна сума за ключови проекти на Община Севлиево 28 150 000 лв. ;
Обща индикативна сума за всички проекти 79 850 000 лв.)
Специфична цел 1
Реконструкция и модернизация на техническата инфраструктура и подобряване на предоставяните услуги
Мярка 3.1.1. Подобряване на пътната мрежа и транспортните услуги
Проект 3.1.1.1.Рехабилитация на общинска пътна
2009 – 2011 г.
3800
ЦБ
общинска
мрежа
администрация
Проект 3.1.1.2. Обновяване и модернизация на Разработване на планове за
ЕФРР
общинска
автопарк
управление на трафика и внедряване
администрация в
на автоматизирани системи за
партньорство с
2008-2013 г.
управление и контрол чрез въвеждане
публични
и подобряване на системите за
компании за
управление и информационно
обществен
• Подобряване на достъпността на
транспорт
градските автобусни спирки –
платформи за хора с увреждания,
премахване на пречките за
ориентация и информация,
разписания, разбираеми и за хора с
намалено зрение, информация за
незрящи и др.;
• Обновяване на транспортната
инфраструктура – контактна мрежа,
подобряване на спирки, бази за ремонт
и поддръжка и оборудване;
• Развитие на инфраструктурна
маршрутна мрежа с нови дестинации
до по-отдалечени жилищни райони;
• Разработване и подобряване на
системата за обществен градски
транспорт
Избираем по операция 1.5. на ОПРР
Мярка 3.1.2. Газификация на населени места и развитие на възобновяеми енергийни източници
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Проект 3.1.2.1.Газификация на битови абонати в селата
и общински сгради
2008 – 2013 г.

Проект 3.1.2.2. Внедряване на слънчеви колектори и
вятърни генератори за производство на ел.енергия
2011 г.
Мярка 3.1.3. Развитие на телекомуникациите
Проект 3.1.3.1. Доизграждане на оптичен пръстен в
града и населените места на общината.
Проект 3.1.3.2. Разширяване обхвата на населените
места в общината, в които се предлагат услугите
Интернет и кабелна телевизия.

ОПИСАНИЕ / ОБОСНОВКА,
ИЗБИРАЕМОСТ ПО ОПЕРАЦИИТЕ
НА ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ
Газификация на училища и детски
градини в селата

СРОК

ФИНАНСОВИ
ИЗТОЧНИЦИ
ЦБ

Използване на алтернативните
екологични, възобновяеми източници
на електроенергия в бита и дейността
на МСП

ОТГОВОРНА
ИНСТИТУЦИЯ/
ЗВЕНО
общинска
администрация,
Общинско
дружество
Севлиево газ,
бизнес

Цифровизация на предоставяните
услуги и развитие на комуникациите

ЦБ, ПЧП

БТК и бизнес

Изграждане на мрежа в населените
места на общината за предоставяне на
услугите Интернет и Кабелна
телевизия.
Избираем по операция 2.2. на ОПРР

ЕФРР

общинска
администрация,
ДАИТС

36 000

ЦБ

общинска
администрация,
министерства на
РР и ОС

6 200

МОСВ, ИСПА,
ОББ и ЦБ

МОСВ,
общинска
администрация

Специфична цел 2
Изграждане и рехабилитация на екологичната инфраструктура
Мярка 3.2.1. Подобряване на водоснабдяването на населението
Проект 3.2.1.1. Изграждане на язовир „Мокра-Бяла”
Обезпечаване на нормално
2009 – 2011 г.
целогодишно водоснабдяване на
населението, независещо от
природните условия
Проект 3.2.1.2. Реконструкция на вътрешна
водопроводна мрежа
2008 – 2011 г.

БЮДЖЕТ
/ХИЛ.ЛВ./
150

Подобряване качеството на
водоподаването и питейната вода за
населението, намаляване на загубите и
постигане на ефективни използване на
природния ресурс
Програма ИСПА
Мярка 3.2.2. Изграждане на канализация и пречистване на отпадните води

36 м.
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Проект 3.2.2.1.Градска пречиствателна станция
2008 – 2010
Проект 3.2.2.2.Изграждане и разширяване на градска
канализационна мрежа
Проект 3.2.2.3. Изграждане на пречиствателни
съоръжения за отпадни води на група села
2011 г.
Проект 3.2.2.4.Изграждане на канализационна мрежа в
селата Богатово, Г.Росица, Кормянско, Крушево и
Добромирка
до 2011
Мярка 3.2.3. Управление на отпадъците
Проект 3.2.3.1. Закриване на регламентирани сметища
в общината
До 2009

ОПИСАНИЕ / ОБОСНОВКА,
ИЗБИРАЕМОСТ ПО ОПЕРАЦИИТЕ
НА ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ
Пречистване на отпадните води и
подобряване екологичната обстановка
в общината
Програма ИСПА
Избираеми по приоритетна ос 1 на
ОПОС
Строителство/реконструкция/рехабил
итация на водоснабдителни системи и
съоръжения
Строителство/реконструкция/рехабил
итация на канализационни системи и
съоръжения

СРОК

ОТГОВОРНА
ИНСТИТУЦИЯ/
ЗВЕНО
общинска
администрация

БЮДЖЕТ
/ХИЛ.ЛВ./
8 500

ФИНАНСОВИ
ИЗТОЧНИЦИ
ИСПА

1 000

ОбБ, ЦБ

общинска
администрация

2 000

ЕКФ

общинска
администрация

36

2 100
6 000

ЦБ,
ЕЗФРСС

общинска
администрация

18 м.

1 500
200

МОСВ, ЕФРР,
ОбБ

общинска
администрация

24 м.

600

ПРСР
ОбБ

общинска
администрация

36 м.

2 500

ОбБ, ФЕС
(ЕФРР), ПЧП

общинска
администрация

36 м.

ПРСР ОС 3 мярка 321

Рекултивация на регламентираните
сметища
Избираем по приоритетна ос 2 на
ОПОС
Мярка 3.2.4. Опазване и разширяване на зелената система на Община Севлиево
Проект 3.2.4.1. Увеличаване на лесистостта в Активизиране на борбата с
общината, чрез създаване на нови горски масиви от ерозионните процеси, укрепване на
свлачища, залесяване на терени с
дървесни видове
До 2013
високо ниво на подпочвените води,
В сила от 28.10.2009 прието с решение на ОС № 129
възстановяване на полезащитните
горски пояси
Избираем по ОС 2 на ПРСР
Специфична цел 3
Интегрирано градско възстановяване и развитие и благоустрояване на населените места
Мярка 3.3.1. Подобряване на физическата среда и превенция на природни и технологични рискове
Проект 3.3.1.1. Проектиране и изграждане на парк за Създаване на условия за отдих, спорт
отдих и туризъм „Казармите”
и развлечения на населението и
2009 – 2011
гостите на гр. Севлиево,
възстановяване на градската среда и
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Проект 3.3.1.2. Реконструкция на централна градска
част
2009 – 2011
Проект 3.3.1.3.Рехабилитация на улична мрежа в града
2009 – 2011
Проект 3.3.1.4. Изграждане на надземни паркинги
2011
Проект 3.3.1.5. Изграждане на велопътека и
обособяване на велоалеи
2009 – 2011
Проект 3.3.1.6. Почистване на речни корита в населени
места, възстановяване и рехабилитация на участъци в
общината, засегнати от действието на свлачища и
срутища
2008 – 2011

ОПИСАНИЕ / ОБОСНОВКА,
ИЗБИРАЕМОСТ ПО ОПЕРАЦИИТЕ
НА ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ
подобряване на екологичната
обстановка в централната градска
част. Създаване на условия за
естетическа и екологична физическа
среда
Избираеми по операция 1.4. на ОПРР
Възстановяване на пътна настилка,
тротоари и създаване на достъпна
архитектурна среда
Избираеми по операция 1.4. на ОПРР
Създаване на условия за по-добра
екологична обстановка и организация
на движението по пътищата
Избираеми по операция 1.4. на ОПРР
Изграждане на два надземни паркинга
за 1000 автомобила
Избираеми по операция 1.4. на ОПРР
Подобряване на физическата среда за
здравословен начин на живот
Избираеми по операция 1.4. на ОПРР
Превенция на природни бедствия и
технологични рискове, въвеждане на
инфраструктурни мерки за предотвратяване на наводнения и свлачища
(диги, подпорни стени и други
укрепващи съоръжения); борба с
бреговата ерозия, изграждане на
малки по обем преливници, бентове и
др; възстановяване и изграждане на
дребномащабни дренажни съоръжения
и инфраструктура;

СРОК

БЮДЖЕТ
/ХИЛ.ЛВ./

ФИНАНСОВИ
ИЗТОЧНИЦИ

ОТГОВОРНА
ИНСТИТУЦИЯ/
ЗВЕНО

2 000

(ЕФРР),
ЦБ

общинска
администрация

3 000

(ЕФРР), ЦБ

общинска
администрация

3 000

ЦБ, (ЕФРР)

общинска
администрация

300

ОбБ, ЦБ,
(ЕФРР),

общинска
администрация

1000

ОбБ, (ЕФРР),
ЦБ

общинска
администрация

Избираеми по операция 1.4. на ОПРР
Мярка 3.3.2. Развитие на устойчив обществен транспорт
Мярка 3.3.3. Обновяване на жилищни сгради, социални жилища и енергийна ефективност на сградния фонд
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Проект
3.3.3.1.
„Повишаване
на
ефективност на общинския сграден фонд

енергийната

2008 – 2010
Проект 3.3.3.2 Интервенции за обновяване на
многофамилни жилищни сгради в град Севлиево
2010-2013

ОПИСАНИЕ / ОБОСНОВКА,
ИЗБИРАЕМОСТ ПО ОПЕРАЦИИТЕ
НА ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ
Енергийно обследване на детските,
учебни, здравни, социални и културни
заведения и подобряване условията на
труд
Обновяване на общите части на
многофамилни жилищни сгради,
както следва: ремонт на следните
основни елементи от конструкцията
на сградата (покрив, фасада, дограма
по фасадата, стълбищна клетка,
външни и вътрешни коридори, входни
врати и площадки,асансьори),
вертикални технически инсталации
(водоснабдителна, канализационна,
електрическа, отоплителна,
телекомуникационна, пожарни
кранове) на сградата;
• Осигуряване на съвременни
социални жилища за настаняване на
уязвими, малцинствени и социално
слаби групи от населението и други
групи в неравностойно положение,
чрез обновяване и промяна на
предназначението на съществуващи
сгради, собственост на публични
власти и на сдружения с нестопанска
цел;
• Одити за енергопотребление и мерки
за енергийна ефективност

Операция 1. 2 ОПРР
Приоритет 4
„Укрепване на капацитета за управление и развитие на партньорството”
(Обща индикативна сума за ключови проекти на Община Севлиево 1 450 000 лв.;
Специфична цел 1

СРОК

24 м.

БЮДЖЕТ
/ХИЛ.ЛВ./
600

ФИНАНСОВИ
ИЗТОЧНИЦИ
ОбБ, ЦБ

ОТГОВОРНА
ИНСТИТУЦИЯ/
ЗВЕНО
общинска
администрация

ЕФРР

Обща индикативна сума за всички проекти 2 040 000 лв.)
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ОПИСАНИЕ / ОБОСНОВКА,
ОТГОВОРНА
СРОК
ИЗБИРАЕМОСТ ПО ОПЕРАЦИИТЕ
БЮДЖЕТ ФИНАНСОВИ ИНСТИТУЦИЯ/
НА ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ
/ХИЛ.ЛВ./
ИЗТОЧНИЦИ
ЗВЕНО
Усъвършенстване на капацитета за разработване на политики, стратегическо планиране, програмиране и управление на проекти за устойчиво интегрирано
местно развитие
Мярка 4.1.1. Създаване на устойчива управленска система за формулиране, стратегическо планиране, програмиране, консултиране, мониторинг и оценка на
политики, планове и програми за местно развитие
Проект 4.1.1.1. Стратегия за развитие на селските Учредяване на МИГ
12 м.
200
ОбБ, ЕФРСР
общинска
райони
ПРСР ОС 4 „ЛИДЕР”
администрация,
НПО
Мярка 4.1.2. Изграждане на административен механизъм и укрепване на капацитета за ефективно и ефикасно управление на проекти, включително
съфинансирани от фондовете на ЕС.
Проект 4.1.2.1. Повишаване компетенциите на Обучение на служителите в
240
ОбБ, ЦБ, ЕСФ общинска
служителите в общинска администрация
администрацията и прилагане на
администрация
системата за оценка на нуждите от
обучение на кадри
Избираем по 2 ПО „Управление на
човешките ресурси” на ОПАК
Мярка 4.1.3. Развитие на партньорството и териториалното сътрудничество.
Специфична цел 2 Развитие на информационно-комуникационните технологии в управлението на общината и подобряване на административното
обслужване на гражданите и бизнеса
Мярка 4.2.1. Изграждане и поддържане на информационни и комуникационни системи и мрежи за административно управление.
Проект 4.2.1.1. Изграждане на компютърна мрежа, Повишаване на ефективността и
18 м.
550
ОбБ, ЦБ и
общинска
Интранет връзка и електронна поща между ефикасността на общинската
ЕСФ или
администрация
общинската администрация и администрациите на администрация и подобряване
ЕФРР
кметствата
обслужването на гражданите и бизнеса
на основата на съвременни ИКТ в
управлението.
Финансиране по операция 2.2. „ИКМ”
на ОПРР или по 3 ПО на ОПАК
Проект 4.2.1.2. Система за наблюдение и ранно Превенция на природни бедствия и
12 м.
500
ЦБ
общинска
оповестяване в реално време за възникване на последващи аварии
администрация
наводнения по поречията на р.Росица и р.Видима и
техните притоци
ПРИОРИТЕТ, МЯРКА, ПРОЕКТ

Проект 4.2.1.3. Система за видео наблюдение за охрана Използване възможностите на ИКТ за
на гр.Севлиево
охрана на възлови места в града
Мярка 4.2.2. Въвеждане на система за управление на качеството на административните услуги.

12 м.

200

ЦБ

общинска
администрация
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ОПИСАНИЕ / ОБОСНОВКА,
ИЗБИРАЕМОСТ ПО ОПЕРАЦИИТЕ
НА ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ

БЮДЖЕТ
/ХИЛ.ЛВ./

ФИНАНСОВИ
ИЗТОЧНИЦИ

ОТГОВОРНА
ИНСТИТУЦИЯ/
ЗВЕНО

Въвеждане на успешни принципи,
опити и практики на управление на
човешките ресурси от страни в ЕС.
Укрепване капацитета на служителите
за разработване, управление,
мониторинг и отчитане на проекти
Избираем по 2 ПО на ОПАК
Мярка 4.2.3. Развитие на електронните услуги за гражданите и бизнеса.

200

ОбБ, ЦБ и
ЕСФ

общинска
администрация

Проект 4.2.3.1. Подобряване на административното
обслужване на гражданите

100

ОбБ, ЦБ и
ЕСФ

общинска
администрация

ПРИОРИТЕТ, МЯРКА, ПРОЕКТ
Проект
4.2.2.1.Подобряване
управлението
човешките ресурси в общинска администрация

на

Укрепване капацитета на звеното за
ПЧП и обществени поръчки.
Въвеждане на интегрирани
административни услуги със
системите на МВР, Съд, ГРАО и
електронно управление на потоците
информация
Избираем по 3 ПО на ОПАК

СРОК
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VІ.

СИСТЕМА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ И НА ПРОГРАМАТА ЗА
НЕГОВАТА РЕАЛИЗАЦИЯ 2008-2013 г.

Системата за наблюдение и оценка на изпълнението Общинския план за
развитие на община Севлиево и на Програмата за неговата реализация цели
осигуряването на ефективно изпълнение на плана, с оглед постигане на целите за
интегрирано устойчиво местно развитие и ефикасно разходване на ресурсите за
реализация на планираните дейности и проекти.
Изискването за осъществяване на наблюдение и оценка на общинския план за
развитие произтича от нормативната уредба в областта на регионалното развитиеЗакон за регионалното развитие и свързаната с него подзаконова нормативна уредба.
Предмет на наблюдението и оценката е изпълнението на целите и приоритетите
на общинския план за развитие на община Севлиево, организацията и методите
прилагани от органите, отговорни за неговото изпълнение, на основата на резултатите
от подготовката и изпълнението на мерките и проектите, включени в Програмата за
реализация на плана.
За целите на наблюдението и оценката се изгражда система, която включва
формите и начините за събиране на информация, индикаторите за наблюдение, органа
за наблюдение и организацията на работата по наблюдението и оценката, както и
системата на докладване и осигуряване на информация и публичност. В цялостния
процес на наблюдение и оценка участват кметът на общината, кметовете на кметства и
кметските наместници, общинската администрация, общинският съвет, социалните и
икономическите партньори, неправителствените организации, представителите на
гражданското общество в общината.
Индикатори за наблюдение и оценка на изпълнението
Индикаторите за наблюдение на изпълнението на общинския план за развитие
отчитат степента на постигане на целите и приоритетите за развитие въз основа на
данните за физическото и финансовото им изпълнение. Използват се три вида
индикатори:
-

финансови индикатори

-

индикатори за резултат

-

индикатори за въздействие
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Финансовите индикатори отчитат какво е изпълнението на финансирането за
всеки

от четирите приоритета на база на планираните ресурси в индикативната

финансова таблица. Финансовите индикатори отчитат, както общото изпълнение, така
и делът на финансирането, осигурено от отделните източници.
Индикаторите за наблюдение и оценка на изпълнението на отделните мерки
по приоритетите за развитие са от типа „индикатори за резултат”. По някои от мерките
те се отнасят за единични конкретни проекти. Избраните индикатори са количествено
измерими и осигуряват обективност по отношение на оценките и изводите за
постигнатото въздействие и реализацията на целите.
Индикаторите за въздействие отчитат изпълнението на специфичните цели на
приоритетите и имат значение за цялостната оценка на ефективността

и

стратегическата ориентация на политиката за интегрирано местно развитие. Степента
на въздействие се отчита с количествено и/или качествено измерими индикатори, а в
някои

случаи

с

качествени

оценки

за

социалното,

икономическото

и

инфраструктурното развитие.
Индикаторите за наблюдение и оценка на изпълнението на общинския план за
развитие на общината до 2013 г. са посочени в матрицата на индикаторите. За да се
осигури необходимата информация за процеса на наблюдение за всеки индикатор са
посочени мерните единици, в които ще се измерва, източниците на информация,
периодичността на събирането на информация, базовата стойност за отчитане
изменението на всеки от индикаторите, както и целевата стойност, която се очаква да
бъде достигната до края на периода на действие на общинския план за развитие.
За някои от посочените индикатори, които не се наблюдават от Националния
статистически институт /НСИ/, като източник на информация е посочена общината,
която следва да организира събирането, съхраняването и обработването

на

информацията по подходящ начин, за да се гарантира надеждност и обективност на
наблюдението и оценката на изпълнението на общинския план за развитие на община
Севлиево през целия многогодишен период на неговото действие.
В случаите, когато за някои от посочените индикатори е невъзможно да бъде
осигурена информация в процеса на наблюдение, те биха могли да бъдат заменени с
други, но е необходимо да се набави информация за предходния период обхващащ
годините след 2007 г./т.е да се покрие с информация периода от началото на действието
на актуализирания документ за изпълнение на ОПР до 2013 г./. Процедурата за
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включване на нови индикатори следва да се осъществява на база на предложение,
съдържащо се в междинната оценка за изпълнението на общинския план за развитие.
Избраният пакет от индикатори е разработен в съответствие с Работен документ
2 на Европейската Комисия „Индикатори за наблюдение и оценка: практическо
ръководство”, за да се осигури обща платформа на системата за наблюдение на ОПР,
подобна на тази прилагана по отношение на оперативните програми. Причина за
прилагането на такъв подход е предвиждането на община Севлиево значителна част от
проектите, включени в програмата й за реализация да ползват финансова подкрепа по
оперативните програми за периода 2007-2013 г., съ-финансирани от ЕФРР, ЕСФ и
Кохезионния фонд. Отчетени са статистическите данни в различни тематични области,
които Националният статистически институт събира, обработва и публикува, както и
изводите и данните в актуализирания документ за изпълнение на общинския план на
община Севлиево до 2013 г.
Отговорен за организацията на наблюдението е кметът на общината. В процеса
на наблюдение важна роля има общинската администрация, която ще поеме
отговорността за събирането, съхранението и обработката на статистическа и др.
информация необходима за информационното осигуряване на процеса на наблюдение.
Подходящо е събирането и обработката на статистическата информация за
икономиката и икономическите процеси, протичащи на територията на общината, да се
осъществява от отдел ”Икономическо планиране и развитие” в общинската
администрация. Информацията за състоянието и процесите в социалната сфера следва
да се осъществява от служителите в отдел „Хуманитарни и социални дейности”, а за
културата - от отдел „Култура, вероизповедания и етническа интеграция”. Събирането,
архивирането и обработването на статистическа информация, касаеща развитието на
системите на техническата инфраструктура е подходящо да се осъществява от отдел
„Инженерна инфраструктура, инвестиране и строителство”, а тази в областта на
екологията от отдел „Екология и благоустройство”. Информацията, отнасяща се за
параметри или резултати от изпълнението на отделен проект следва да се събира,
архивира и обработва от отдел „Управление на проекти и международно
сътрудничество”.
Информацията във връзка с наблюдение на изпълнението на Приоритет 4 от
общинския план за развитие ще се събира и обработва от отдел „Човешки ресурси” в
дирекция „Финансово-стопански дейности”, а тази, касаеща предоставянето на услуги
на гражданите и бизнеса в община Севлиево от отдел „Местно самоуправление и
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стопанско обслужване” и отдел „Административно обслужване на населението” в
дирекция „Административно-правно обслужване”.
Ангажирането на служителите от дирекциите „Устройство на територията,
строителство и инвестиционна политика”, „Икономически, хуманитарни и социални
дейности”, „Финансово-стопански дейности” и „Административно-правно обслужване”
ще осигури професионален подход по отношение информационното осигуряване на
процеса на наблюдение

и отговорност за достоверността на статистическата

информация, като същевременно ще се съчетае благоприятно с други функции, които
служителите от посочените звена изпълняват в рамките на общинската администрация.
Орган на наблюдение
Орган за наблюдение на Общинския план за развитие на община Севлиево е
Общинският съвет. В процеса на наблюдение на изпълнението на общинския план за
развитие по решение на общинския съвет кметът на общината осигурява участието на
заинтересованите органи, организации, физически и юридически лица при спазване на
принципа за партньорство, публичност и прозрачност при изпълнението на общинския
план за развитие.
Основно изискване по отношение на органа осъществяващ наблюдението на
изпълнението на общинския план за развитие е прилагането на принципите за системен
стратегически мониторинг и на партньорството. В едномесечен срок след приемането
на Актуализирания документ за изпълнение на Общинския план за развитие на община
Севлиево през периода 2008-2013 г. ще бъде създадена постоянна група за
наблюдение и партньорство, която ще включва представители на всички
заинтересовани страни, свързани

с изпълнението на общинския план. Това са

представители на ключови административни звена в администрацията- Дирекция
„Устройство на територията, строителство и инвестиционна политика” и Дирекция
„Икономически, хуманитарни и социални дейности”, дирекция „Административноправно обслужване”, дирекция „Финансово-стопански дейности”, представители на
Общинския съвет и на комисиите към него, на бизнеса в общината, на сдружение
„Севлиево-21 век”, на Регионалното сдружение на общините „Централен Балкан”, на
Сдружение за екотуризъм „Централен Балкан”, на неправителствените организации,
осъществяващи социални дейности на територията на общината, на екологични
организации и др. Председател на постоянната група за наблюдение и партньорство е
кметът на общината.
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Кметът на общината определя състава, организацията и дейността на
постоянната група за наблюдение и партньорство след съгласуване от общинския
съвет. Съставът на постоянната група за наблюдение и партньорство може да бъде
актуализиран при спазване на принципа на пропорционално участие на всички
партньори.
Система на докладване
За резултатите от наблюдението на изпълнението на общинския план за развитие
се разработва годишен доклад.
Годишният доклад за наблюдението на изпълнението на общинския план за
развитие се изготвя от постоянната група за наблюдение и партньорство по определен
от кмета на общината ред и се одобрява от общинския съвет по предложение на кмета
на общината. Работата по изготвянето на годишния доклад може да бъде подпомагана
от външен консултант.
Годишният доклад за наблюдението на изпълнението на общинския план за
развитие се изготвя и внася за обсъждане и одобряване в Общинския съвет до 31 март
на всяка следваща година.
Информацията и данните, свързани с наблюдението на
общинския план за развитие се въвеждат в

изпълнението на

Единната информационна система за

управление на регионалното развитие (ЕИСУРР), чието цялостно изграждане,
администриране и опериране се ръководи от Министерството на регионалното развитие
и благоустройството.
Годишният доклад за наблюдението на изпълнението на общинския план за
развитие съдържа информация за:
1. Общите условия за изпълнение на общинския план за развитие и в частност за
промените в социално-икономическите условия в общината, настъпили през изтеклата
година;
2. Постигнатия напредък по изпълнението на целите и приоритетите на общинския
план за развитие въз основа на индикаторите за наблюдение, посочени в матрицата на
индикаторите;
3. Действията, предприети от кмета и реализирани с помощта на общинската
администрация за осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението на
общинския план за развитие, в т. ч.:


мерките за наблюдение и създадените механизми за събиране, обработване и анализ
на данни;
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преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на общинския план за
развитие през съответната година, както и мерките за тяхното преодоляване;



мерките за осигуряване на информация и публичност на действията по изпълнение
на общинския план за развитие;



мерките за постигане на необходимото съответствие на общинския план за развитие
със секторните политики, планове и програми на територията на общината;



мерките за прилагане принципа на партньорство;



резултатите от извършени оценки към края на съответната година;

4. Заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението.
Годишният доклад за наблюдение на изпълнението на общинския план
представлява обществена информация и се публикува по подходящ начин от кмета на
общината след одобряването му от Общинския съвет.
Копие от годишните доклади за наблюдението на изпълнението на общинския
план за развитие се изпраща на председателя на Областния съвет за развитие на област
Габрово в седемдневен срок от съответните решения за тяхното одобряване.
Система за оценки
Системата за оценка на общинския план за развитие на община Севлиево
включва изготвянето на :




Предварителна оценка;
Междинна оценка;
Последваща оценка.

Годишните доклади за наблюдението на изпълнението на общинския план за
развитие са основа за изготвяне на междинната и последващата оценка на общинския
план за развитие.
Предварителната оценка се разработва от независим консултант успоредно с
подготовката на проекта на общинския план за развитие. Тя съдържа прогнозна оценка
за

въздействието на плана върху процесите на социално-икономическо развитие на

общината и екологична оценка (по преценка на компетентния орган) по реда на Закона
за опазване на околната среда. Екологичният компонент в оценката оценява доколко
стратегията за развитие на общината, определена с плана съответства на стратегията за
опазване на околната среда и на критериите за ефективност на политиката за опазване
на околната среда.
Предварителната оценка се възлага от кмета на общината.
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Междинната оценка

се изготвя

от независим консултант на основа на

годишните доклади от наблюдението на изпълнението на плана и включва:





оценка на първоначалните резултати от изпълнението;
оценка на степента на постигане на целите на стратегията за развитие;
оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси;
изводи и препоръки относно подобряване и оптимизиране на политиките за
регионално и местно развитие.
Междинната оценка се възлага от кмета на общината. Междинната оценка е
публичен документ и се публикува на страницата на общината в Интернет.
Кметът на общината

информира Общинския съвет за резултатите от

направената междинна оценка, като заедно с оценката внася доклад, съдържащ
основните констатации в процеса на изпълнение на общинския план за развитие и
предложения относно подобряване работата и ефективността на органите участващи в
процеса.
Междинната оценка за изпълнение на общинския план за развитие на община
Севлиево следва да бъде направена до края на 2010 г.
Последващата оценка

се изготвя

от независим консултант на основа на

годишните доклади от наблюдението на изпълнението на плана и включва:
 оценка на степента на постигане на целите и устойчивостта на резултатите;
 оценка на общото въздействие;
 оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси;
 изводи и препоръки относно бъдещата политика за местно развитие.
Последващата оценка се възлага от кмета на общината. Последващата оценка е
публичен документ и се публикува на страницата на общината в Интернет. Резултатите
от последващата оценка следва да се отчетат в процеса на прилагане на следващия
стратегически планов документ за развитие на общината за периода след 2013 г.
Кметът на общината информира Общинския съвет за резултатите от направената
последваща оценка, като заедно с оценката внася доклад, съдържащ информация за
основните констатации при цялостното изпълнение на общинския план за развитие и
предложения относно разработването и прилагането на политиката за местно развитие.
Последващата оценка за изпълнението на Общинския план за развитие на
община Севлиево за периода 2007-2013 г. следва да бъде изготвена до края на 2014г.
При възлагането разработването на оценки е необходимо да се отчитат и спазват
изискванията на Закона за регионалното развитие (ЗРР) и на Правилника за неговото
прилагане.
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VІІ.

КОМУНИКАЦИОНЕН ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ

ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА СЕВЛИЕВО ПРЕЗ ПЕРИОДА 2008-2013 Г.
Комуникационният план на Общинския план за развитие на община Севлиево
има задача да определи целевите групи и подходящите форми за предоставяне на
информация и осигуряване на публичност на избраната стратегия за развитие

за

периода до 2013 г. , финансовата рамка на плана и програмата за реализацията му
съдържаща проекти представляващи безспорен приоритет за населението и бизнеса.
Комуникационният план има задача също да осигури платформа за активно участие на
партньорите в процеса на подготовка, наблюдението и реализацията на плана.
Определят се

функциите и задачите на кмета и на

компетентните структури в

общинската администрация във връзка с прилагането му, както и необходимите
ресурси за осъществяване на планираните дейности.

Целева аудитория
Целевата група на комуникационния план на ОПР на община Севлиево обхваща
всички заинтересовани страни в общината, които имат отношение и участват в процеса
на стратегическо планиране, програмиране, изпълнението на програмата за реализация
или са преки или косвени бенефициенти на плана. По-детайлно целевата аудитория
включва:


Общинската администрация;



Областния управител и

представители на компетентни структури в областната

администрация;


Представители на някои централни ведомства;



Общинския съвет и на комисиите към него;



Бизнеса в общината;



Браншови организации;



Екологични организации;



Социални партньори;



Неправителствени организации, осъществяващи дейности на територията на
общината;



Представители на културните институции;



Гражданите на общината;



Регионални сдружения на общини;



Регионални и местни медии.
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На местно ниво следва да бъдат обхванати както печатните медии, така и
електронните.
От печатните медии следва да се включат основно местните и регионалните
вестници и поне един представител на националните ежедневници - вестник „Труд”,
вестник „ 24 часа” и вестник „Стандарт”. Задача е печатните медии да информират за
„горещите новини”, свързани с развитието на община Севлиево. Важна роля за
популяризирането на стратегическия документ за развитие на общината и на ползите за
гражданите и имат регионалните електронни медии.

Цели и основни послания на разпространяваната информация
Главната цел на комуникационния план е да осигури прозрачност

и да

информира заинтересованите страни и участниците в процеса на формирането и
прилагането на местната политика за интегрирано устойчиво развитие, очакваните
резултати и ползите за обществото като цяло, както и да мотивира заинтересованите
страни за активно участие в процеса на реализация .
Специфичните цели на плана са :
1. Представяне в подходяща форма (публични дискусии, семинари, печатни
материали, видеоматериали) на информация за предвижданията на общинския
план за развитие за периода до 2013 г., за ролята на гражданите и на бизнеса по
отношение определянето на приоритетите за развитие на общината и реализацията
им и очакваните резултати в икономическата, социалната сфера, в областта на
техническата инфраструктура и околната среда.
2. Фокусиране вниманието на представителите на целевата

група

върху

възможностите за изграждане на публично-частни партньорства и реализацията на
проекти на тази основа в публичния сектор, насочени към подобряване на
услугите предоставяни на гражданите и бизнеса.
3. Разясняване на конкретните задачи които стоят пред кмета, общинския съвет,
общинската

администрация,

социалните

и

икономическите

партньори,

неправителствените организации и гражданското общество за осигуряване висока
ефективност при изпълнението на плана.
4. Разясняване на необходимостта и значението на стратегическото планиране на
развитието на общината за повишаване ефикасността на публичните разходи и
осигуряването на по-голяма добавена стойност за общината.
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5. Да се привлече вниманието на заинтересованите страни и гражданското общество
за формиране на позитивно обществено мнение и активна гражданска позиция по
отношение участието и подкрепата на ръководството на общината за реализация
на плана.
Основните послания, които е подходящо да бъдат отправени са:
•

Интересите на гражданите и на бизнеса в община Севлиево са във фокуса на
общинския план за развитие ;

•

Развитието на община Севлиево и превръщането й в привлекателно място за
живеене и за бизнес с висок стандарт на жизнената среда зависи от гражданското
участие в реализацията на общинския план и развитието на публично-частни
партньорства;

•

Развитието на модерна икономика и укрепването на социалния капитал са ключът
на община Севлиево към успешното утре;

•

Да подкрепим въвеждането на европейски стандарти в административното
обслужване на гражданите и бизнеса.

Комуникационни механизми
Подходящите комуникационни механизми за популяризиране на политиката за
интегрирано местно развитие в общината, в т.ч. за популяризиране на Общинския план
за развитие включват следните дейности:
•

Провеждане на публични обществени дискусии в процеса на разработването на
ОПР, във връзка с междинната и последващата оценка за изпълнението му;

•

Провеждане на семинари и конференции посветени на въпроси, свързани с
развитието на общината;

•

Разработване, отпечатване и разпространение на печатни материали и брошури,
представящи стратегията за развитие на община Севлиево, сравнителните й
предимства по отношение достигнатото ниво на развитие и качеството на услугите
предоставяни на гражданите й.

•

Специализирано внимание следва да се обърне на популяризирането на общината
като туристическа дестинация и място за отдих. В тази връзка е подходящо
издаването на брошури и реклама в електронните медии.

•

Провеждане на инвестиционен форум, посветен на устойчивото развитие на община
Севлиево.

•

Провеждане на тематични кръгли маси.
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Финансиране на дейностите
В рамките на общинския бюджет ежегодно е необходимо да се планират
средства за осъществяване на дейности за изпълнение на комуникационния план на
общинския план за развитие. Разходването на средствата се извършва на основата на
годишна програма за изпълнение на комуникационния план, утвърдена от кмета на
общината и включва:
•

кратко описание на планираните дейности,

•

срока за реализацията им,

•

размера на финансовите ресурси.
Отговорен за изпълнението на Годишната програма за популяризиране на

Общинския план за развитие е кметът на общината.
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