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ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ

АДИОПР – Актуализиран документ за изпълнение на общинския план за развитие
ВЕИ – възобновяеми енергийни източници
ГПСОВ – Градска пречиствателна станция за отпадъчни води
ЕС – Европейски съюз
ИКТ – информационни и комуникационни технологии
МСП – малки и средни предприятия
НПО – неправителствени организации
НСРР – Национална стратегия за регионално развитие
ОБ – Общински бюджет
ОП – оперативни програми (съфинансирани от фондовете на ЕС 2007-2013 г.)
ОПОС – Оперативна програма „Околна среда”
ОПР – Общински план за развитие
ОПРР – Оперативна програма регионално развитие
ОПРЧР – Оперативна програма за развитие на човешките ресурси
ОСР – Областна стратегия за развитие
ПРСР – Програма за развитие на селските райони
ПЧП – публично-частно партньорство
РПР – Регионален план за развитие
ФЕС – фондове на Европейския съюз
SWOT анализ – Анализ на силните и слабите страни, възможностите и заплахите
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Увод
По своята същност междинната оценка представлява систематичен и обективен
преглед и преценяване на дизайна (цели, приоритети и дейности), на реализацията и
резултатите от текущ проект, план, програма или политика. Най-общо, оценката се
стреми към установяване на съответствието с потребностите и постижимостта на
поставените цели, както и ефективността, ефикасността на реализацията и
въдействието върху процеса на развитие на дадена територия или общност. Важно
условие е междинната оценка да осигури надеждна и полезна информация, която
интегрира опита и поуките от реализацията на съответните проекти, планове и
програми в процеса на вземане на адекватни решения, както от страна на
бенефициентите, така и от страна на донорите или управляващите.
Основните цели на оценката включват:
• Осъществяване на принос за по-добро формулиране и дизайн на планираните
интервенции и определяне на адекватни приоритети на политиката за развитие;
• Подпомагане ефикасното разпределение и използване на средствата;
• Подобряване качеството и ефективността на изпълнение;
• Осигуряване на отчетност, информация и публичност за постигнатите резултати.
Междинната оценка за реализацията на Общинския план за развитие на Община
Севлиево (2005-2013 г.) е съобразена с изискванията на Закона за регионалното
развитие от 2008 г., като основните въпроси, които се разглеждат и очакваните
резултати са насочени към осигуряване наа обективна и надеждна информация и
оценка на:
• първоначалните резултати от изпълнението на общинския план за развитие към
средата на периода за изпълнение;
• степента на постигане на поставените цели;
• ефективността и ефикасността на използваните ресурси за реализацията на
плана;
• основните изводи и препоръки за актуализация и/или подобряване качеството на
изпълнение на плана за остатъка от периода на неговото действие.
След приемането на Общинския план за развитие на Община Севлиево през
2005 г. настъпиха значителни промени в макро-икономическата и социалната среда, в
която се изпълнява плана. На местно ниво са реализирани редица социалноикономически промени. Политическият контекст, който оказва решаващо значение и
влияние за успешната реализация на целите и приоритети на плана, също така е
претърпял съществени промени, като се има предвид присъединяването на България
към Европейския съюз и прилагането на европейската политика за регионално развитие
от началото на 2007 г., провеждането на местни избори, промените на териториалния
обхват на регионите от ниво 2 в страната и приемането на ново национално
законодателство за регионалното развитие от 2008 г.
Настоящата оценка отчита ключовите промени, имащи пряко или косвено
въздействие върху изпълнението на общинския план за развитие, като си поставя за
задача да оцени позитивните и негативни ефекти на макро-средата за постигане на
залегналите в плана цели, приоритети и мерки, както и субективните влияния върху
резултатите, свързани с управлението, координацията и контрола по изпълнението на
плана.
Важен момент и етап от процеса на изпълнение на общинския план за развитие
през периода след 2005 г. е извършването на независима експертна оценка (2008 г.) на
съответствието, въздействието и приложимостта на Общинския план за развитие 20052013 г. на община Севлиево. Мотивите са свързани с необходимостта от актуализиране
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на стратегията за развитие на общината с оглед адаптиране към някои от посочените
вече важни промени в политическия, икономическия и социалния контекст за
реализацията на плана. На базата на извършената тогава оценка и с влизането в сила на
новите изисквания на законодателстовто за регионалното развитие е разработен и
приет актуализиран вариант на общинския план за развитие (2008 г.), който се стреми
да осигури по-добри възможности за постигане на стратегическите цели и приоритети
на местното развитие към края на плановия период – 2013 г.
Междинната оценка отчита постигнатия досега опит на общината в областта на
стратегическото планиране на местното развитие, като взима под внимание резултатите
от извършената оценка на съответствието и приложимостта на плана, както и
актуализираната стратегическа рамка за развитие, разработени и приети през 2008 г.
Настоящата оценка не би могла да бъде разработена и осъществена ефективно
без ценната подкрепа и съдействие на кмета на Община Севлиево и неговия екип, както
и на партньорските организации и лицата, които любезно предоставиха информация и
дадоха своето мнение и препоръки в рамките на проведеното анкетно проучване
относно постигнатия напредък по изпълнението на Общинския план за развитие към
средата на периода на неговото действие. На всички тях изказваме искрена
благодарност!
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1. Първоначални резултати от изпълнението
Първоначалният стратегически планов документ – Общински план за развитие на
Община Севлиево, е приет през 2005 г. и определя стратегическата рамка за социалноикономическо и инфраструктурно развитие на общината за периода до 2013 г. Този
документ е бил оценен в няколко аспекта чрез извършената през април 2008 г.
независима експертна оценка на съответствието, въздействието и приложимостта му.
Основните изводи от оценката обхващат следното:
•

•

Приемането на Общинския план за развитие на Община Севлиево е важна стъпка в
процеса на управление и планиране на развитието на общината за периода до 2013
г., като се поставя началото на стратегическото планиране за решаване на ключови
въпроси на икономическото и социалното развитие на местната общност и
доближаване до нивата и стандартите на развитие на общините и регионите в ЕС;
Структурата и съдържанието на плана покриват значителна част от изискванията,
определени със Закона за регионалното развитие от 2004 г. и подзаконовата
нормативна уредба, но също така се отбелязват и редица несъответствия, свързани
с: (а) разработването на стратегическата част на плана, постигането на вътрешна
съгласуваност и обвързването й със стратегиите и плановете на регионално и
национално ниво; (б) определянето на критерии и индикатори за наблюдение и
оценка на изпълнението; (в) мерките за осигуряване на информация и публичност
на плана; (г) липсата на програма за реализация на плана и други несъответствия.
На основата на направените изводи са дадени няколко важни препоръки, а именно:

 Общинският план за развитие следва да бъде актуализиран в контекста на новите
стратегически насоки на ЕС в областта на регионалната политика за периода след
2007 г.
 Необходимо е структурата и съдържанието на плана да бъдат оптимизирани с нови
елементи и нови формулировки в съответствие с обявените промени в
националното законодателство за регионалното развитие от 2008 г.
 Актуализираният вариант на плана и разработването на една реалистична програма
за неговата реализация трябва да бъдат съобразени с операциите по оперативните
програми за България, съфинансирани от фондовете на ЕС през периода 2007-2013
г.
 В общината следва да се създадат необходимите институционални предпоставки –
подобрени процедури, структура и организация на дейността, за ефективно и
ефикасно управление на дейностите по изпълнението, наблюдението и оценката на
общинския план за развитие. Също така да се създадат условия за укрепване на
административния и експертния капацитет с цел своевременно и максимално
усвояване на средства по линия на фондовете на ЕС, подпомагащи реализацията на
целите и приоритетите на общинския план за развитие през периода до 2013 г.
Следвайки изводите и препоръките от направената оценка на съответствието,
въздействието и приложимостта на общинския план за развитие, по инициатива на
кмета и ръководството на общината към средата на 2008 г. е извършена актуализация
на Общинския план за развитие на община Севлиево за периода 2008-2013 г. Тази
актуализация е осъществена с цел да бъдат отразени социално-икономическите
промени на местно ниво през периода 2005-2007 г. и промените в националното и
европейското законодателство и политиката в областта на регионалното развитие.
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Актуализираният документ за изпълнение Общинския план за развитие (АДИОПР) на
община Севлиево от 2008 г. допълва приетия през 2005 г. основен стратегически
документ и представлява стратегически и оперативен инструмент за реализацията му
до 2013 г.
Настоящата експертна оценка ще се фокусира върху аналитичния преглед,
резултатите и въздействието от прилагането на актуализирания документ за
изпълнение (АДИОПР) поради факта, че той, от една страна, вече е съобразен с новите
изисквания по отношение на структурата и съдържанието на общинските планове за
развитие, определени с приетия през май 2008 г. нов Закон за регионалното развитие.
От друга страна, АДИОПР отразява настъпилите социално-икономически промени на
местно,
регионално
и
национално
ниво,
както
и
реформата
на
кохезионната/регионалната политика на ЕС за периода след 2007 г. По-нататък при
разработването на междинната оценка на общинския план за развитие ще се има
предвид неговата последна актуализация – АДИОПР, от 2008 г.
В допълнение, междинната оценка ще се базира и ще използва съвкупните
резултати от ad hoc анкетно проучване на резултатите от изпълнението на Общинския
план за развитие (2005-2013 г.). Проучването е проведено през периода септемвриоктомври 2010 г. на територията на община Севлиево като целевите групи
(респонденти), обхванати от проучването са членовете на Общинския съвет, общинска
администрация, местни икономически и социални партньори, представители на
гражданския сектор, лица и експерти в различни области, имащи отношение към
изпълнението на общинския план за развитие и устойчивото местно развитие.
Анкетното проучване е част от приложената методика на междинната оценка.
Основната цел в програмата на анкетното проучване е да се установи степента
на приложение на следните основни критерии за качество при изпълнението на
общинския план за развитие на община Севлиево през изминалия период:
1.
Съответствие на ОПР-Севлиево с целите за развитие на региона и
основните предизвикателства пред развитието на общината за изминалия период след
присъединавянето на България към ЕС (2007-2010 г.);
2.
Ефективност на изпълнението на ОПР-Севлиево и степен на постигане на
очакваните резултати;
3.
Ефикасност на изпълнението на ОПР-Севлиево и съпоставяне на
постигнатите резултати с използваните ресурси.
4.
Въздействие върху местното развитие и устойчивост на резултатите от
изпълнението на ОПР-Севлиево.
1.1. Съответствие и степен на хармонизация с целите и приоритетите на
политиката за устойчиво интегрирано регионално развитие
Принципно условие за постигане на залегналите в общинския план за развитие
цели, приоритети и мерки е хармонизацията и съответствието на плана с целите и
приоритетите на политиката за устойчиво интегрирано регионално развитие,
провеждана на ниво ЕС, на национално и регионално ниво. Сравнителната таблица подолу дава възможност за преценка на това съответствие и степента на хармонизация на
базата само на някои ключови дефиниции и формулировки, отнасящи се до визията,
стратегическите цели и/или приоритети на политиката за регионално развитие.
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Таблица 1.

Съответствие и степен на хармонизация на АДИОПР (Актуализирания документ за
изпълнение на Общинския план за развитие) 2008-2013 г.
Дефиниции
в
политиката
за Дефиниция в АДИОПР
Степен на хармонизация *
*81-100%-пълна
регионално развитие
51-80%- в значителна част
21-50%-ограничена
0-20%- липсва или минимална
Ниво ЕС1
Цели 2007-2013 г.:
Визия 2008-2013 г.:
100% (пълна хармонизация)
o Подобряване привлекателността
Община Севлиево - просперираща
на държавите-членки, регионите и
община с конкурентноспособна
градовете чрез достъпност,
икономика основана на знанието и
качество на услугите и опазване на технологичния напредък,
околната среда;
предлагаща престижни работни
o Насърчаване на иновациите,
места с развит човешки
предприемачеството и
капитал, добре изградената
икономиката на знанието чрез
жизнена среда и съхранени
развитие на изследователския и
културни традиции и
иновационния капацитет и нови
привлекателна за населението,
информационни и комуникационни
туристите и бизнеса .
технологии;
o Създаване на повече и по-добри
работни места, адаптиране на
работниците и предприятията и
инвестиции в човешкия капитал.
Национално ниво2
Визия : "Българските региони в ЕС - с
Визия: (вж. по-горе).
100% (пълна хармонизация)
динамично развитие, постигащи висок
икономически растеж и заетост,
устойчиво развитие, привлекателни с
подобреното качество на живот и
запазеното и валоризирано природно и
културно наследство"
Регионално ниво3
Стратегически цели:
o Повишаване на
конкурентноспособността и
постигане на устойчив растеж на
икономиката на Северния
централен район;
o Балансирано и устойчиво развитие
на територията;
o Подобряване качеството на живот
и развитие на екологичната
инфраструктура.

Стратегически цели:
• Постигане на
конкурентоспособна
икономика, модернизирана
инфраструктура и
благоустроена жизненна
среда;
• Развитие на човешкия
потенциал и укрепване на
капацитета за постигане на
европейските стандарти в
управлението на общината.

100% (пълна хармонизация)

Регионално ниво – област4

1

„Стратегически насоки на Общността за икономическо, социално и териториално сближаване 2007-

2013”.
2

3
4

Актуализиран документ за изпълнение на НСРР 2009-2015 г.
Актуализиран документ за изпълнение на РПР на Северен централен район 2010-2013 г.
Актуализиран документ за изпълнение на ОСР на Област Габрово 2009-2013 г.
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Стратегически цели:
o Стабилизиране на икономиката и
постигане на икономически
растеж;
o Поддържане на балансирано
териториално развитие;
o Повишаване на жизнения стандарт
в областта.

•

•
•

•

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”

90% (пълна хармонизация,
известно несъответстиве може
да бъде отчетено по
отношение развитието на
аграрния сектор като
приоритет)

Адекватното и реалистично отразяване на целите и приоритетите на
регионалната политика на местно ниво е ключова предпоставка за постигането на успех
при реализацията на общинския план за развитие на община Севлиево, тъй като по този
начин се постигат няколко важни първоначални резултата:
− на първо място, създават се условия за синергичен ефект и по-широка политическа
подкрепа на местните усилия за преодоляване на дефицитите и проблемите в
развитието на общината, както и на предприетите структурни реформи за постигане
на ускорено развитие и устойчивост на местните политики;
− на второ място, осигуряват се по-добри възможности за търсене и получаване на
безвъзмездно съфинансиране от национални и европейски източници и фондове на
мерките и проектите, които са залегнали в общинския план за развитие и
програмата за неговата реализация;
− и на трето място, местната общност, публичният и гражданският сектор, бизнесът
на територията на общността получават стимули за надграждане и мултиплициране
на пилотно финансираните проекти, да ориентират и планират по-добре
собствените си политики, финансови ресурси и дейност и да извличат
допълнителни ползи, знания и умения от натрупания опит.
1.2. Съответствие с изискванията на законодателството за регионалното
развитие
Структурата и съдържанието на АДИОПР 2008-2013 на община Севлиево, както
и на използваната методология при неговото разработване са обект на междинната
оценка, доколкото те са съобразени с изискванията на нацоналното законодателство,
подзаконовата нормативна уредба и методическите указания в областта на
регионалното и местното развитие. Подобна оценка на съответствието е необходима и
важна от гледна точка оптимизацията на общинския план за развитие като
стратегически документ с цел да бъде вътрешно съгласуван и систематизиран, да
предоставя ясна логика на предвижданите интервенции, да осигурява възможност за
наблюдение, контрол и отчетност и да бъде публично възприет и подкрепен чрез
предоставяне на пълна, точна и обективна информация за предприетите действия и
постигнатите резултати. В Таблица 2. са систематизирани резултатите от ценката на
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съответствието на АДИОПР с изисквания на действащото законодателство за
регионалното развитие.
Талица 2.

Съответствие на АДИОПР (Актуализирания документ за
изпълнение на Общинския план за развитие) 2008-2013 г. с
изискванията на законодателството за регионалното развитие
Структура и съдържание на
Изисвания на
Степен на
АДИОПР
законодателство/методически указания
съответствие*
*81-100%-пълно
51-80%- в
значителна част
21-50%ограничено
0-20%- липсва или
минимално
Чл.13. (2) Общинският план за развитие
съдържа5:
1. анализ на икономическото и социалното
развитие на общината;
2. целите и приоритетите за развитие на
общината за определен период;
3. индикативна финансова таблица,
обобщаваща необходимите ресурси за
реализация на плана;
4. индикаторите за наблюдението и оценката
Аналитичен преглед на
100% - пълно
на плана;
социално-икономическия
съответствие
5. необходимите действия по наблюдението,
профил на община Севлиево
Състояние на местната
оценката и актуализацията на плана;
икономика
6. описание на необходимите действия за
Социална сфера
прилагане принципа на партньорство и
Инфраструктурно развитие
осигуряване на информация и публичност;
Екологична инфраструктура
7. програма за реализация на общинския план
Анализ на общинския бюджет
за развитие, с която се конкретизират
и административен капацитет
проектите за неговото изпълнение,
съответните финансови ресурси и звената за
Актуализиран SWOT анализ
изпълнение на проектите;
Актуализирана стратегия за
8. предварителната оценка на плана.
развитие на община Севлиево
2008-2013 г.
Чл. 38. (1) Общинският план за развитие се
Визия
актуализира6:
Стратегически цели
1. при съществени промени на
Приоритети за развитие
икономическите и социалните условия в
Индикативна финансова
общината;
таблица
2. в съответствие с актуализирания документ
Програма за реализация
за изпълнение на областната стратегия за
Матрица на индикатори за
развитие;
наблюдение и оценка
3. в резултат на промени в свързаното
Система за наблюдение и
национално законодателство или в
100% - пълно
оценка
законодателството на ЕС;
съответствие
Комуникационен план
4. при съществени промени в секторни
стратегии и програми, влияещи върху
изпълнението на общинския план за развитие;
5. на основата на резултатите от междинната
или последващата оценка.
(2) За актуализиране на общинския план за
развитие се разработва актуализиран документ
за изпълнение за остатъка от периода на
неговото действие.

5
6

Закон за регионалното развитие (Обн. ДВ, бр. 50 от 30 май 2008 г. и следващите изменения).
Правилник за прилагане на Закона за регионалното развитие (Обн. ДВ, бр.80 от 12 септември 2008 г.).
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Актуализираният документ за изпълнението
на общинския план за развитие тематично
обхваща7:
− Актуализиран социално-окономически
профил на съатветната община;
− Актуализиран SWOT анализ;
− Актуализирана стратегия за устойчиво
интегрирано местно развитие;
− Акуализация на индикативната финансова
таблица;
− Система от индикатори и действия за
наблюдение и оценка;
− Прилагане на принципа на партньорство и
осигуряване на информация и
публичност;
− Актуализирана програма за реализация на
плана;
− Резултати от предварителната оценка.

100% - пълно
съответствие

Изследваните по-горе рамкови характеристики на общинския план за развитие и
по-специално на АДИОПР 2008-2013 г. създават благоприятни условия и дават
възможности за успешна реализация на плана през периода на неговото действие.
1.3. Оценка на резултатите по приоритети на развитието
На базата на постигнатото съответствие и хармонизация с целите и
приоритетите на регионалната политика, както и съобразяване с изискванията на
законодателството за регионалното развитие е възможно да бъдат анализирани и
обективно оценени първоналачните резултати от изпълнението на общинския план за
развитие на община Севлиево за периода до 2010 г. по включените в плана приоритети
и мерки за стимулиране на местния потенциал и постигане на целите на развитието на
общината.
Приоритет 1: Устойчиво развитие на местната икономика и насърчаване на
модернизацията, иновациите и високите технологии в производството.
Общо състояние
Икономиката на община Севлиево през периода до 2010 г. запазва в значителна
степен потенциала за поддържане на динамичен икономически растеж и висока пазарна
конкурентоспособност в съчетание с привличане на устойчиви вътрешни и външни
инвестиции. Независимо от глобалната финансова и икономическа криза, която
чувствително засяга и България през 2009 г., предприятията от нефинансовия сектор на
територията на общината като цяло показват жизнеспособност и запазват добри
пазарни позиции дори при известно свиване на обемите на производство и намаляване
на заетостта. Най-неблагоприятни са ефектите от кризата върху микро фирмите в
общината. Забавени са темповете на модернизация в сектора на МСП и нарастването на
инвестициите за разработване и внедряване на нови пазарни продукти и нови
технологии. В основните икономически сектори е необходимо да продължи
7

„Методически указания за актуализиране на действащите стратегии и планове за регионално и местно
развитие – 2009 година” (Заповед № РД 02-14-844 от 20 май 2009 г. на министъра на регионалното
развитие и благоустройството).
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тенденцията на съобразяване със съвременните екологични изисквания, намаляване на
енергийната интензивност на производствата и прилагане на енергоспестяващи
технологии с оглед по-бързо излизане и преодоляване на последиците от
икономическата криза. По преценка на бизнес-сектора, необходимо е да се поддържат и
подобрят възможностите за предоставяне на бизнес услуги за МСП като ключов фактор
в местната икономика, което ще увеличи шансовете за запазване на икономическата
стабилност на общината и през следващите години.
Разходите за придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи с
екологично предназначение в община Севлиево отбелязват тенденция на значително
нарастване през последните години - от 560 хил. лв. през 2006 г. до 2 402 хил. лв. в края
на 2008 г. или повече от 4 пъти.
Всички фирми, функциониращи на територията на община Севлиево, са с
осигурен достъп и използват ресурсите на Интернет в своята дейност, което е
показателно за въвеждане на информационното общество в бизнес сектора.
В сферата на туристическата индустрия, туристическото предлагане и маркетинг
в община Севлиево не могат да бъдат отчетени значителни резултати и напредък, като е
показателно например, че въпреки нарастването на броя на средствата за подслон на
територията на общината приходите от нощувки на български граждани и чужденци
намаляват през периода 2008-2009 г. с 19%.
В контекста на общото икономическо състояние реализацията на Приоритет 1.
на АДИОПР към момента е забавена, въпреки първоначалните сериозни предпоставки
за високи темпове на изпълнение.
Приоритет 2: Развитие на социалния капитал
Общо състояние
Населението на община Севлиево към 31.12.2009 г. наброява 39 537 души, като
се запазва общата демографска тенденция на намаляване на населението. Градското
население е 24 065, а в селата живеят 15 472 души. Съотношението градско – селско
население в полза на градското (над 60%) е под средните стойности за страната.
Естественият прираст е отрицателен -335 и тенденцията се запазва през последните
години. Тревожна статистика се наблюдава при механичното движение на населението
като нетната миграция на населението от положителна през 2008 г. и предходните
години става отрицателна или повече лица се изселват от общината (– 130) през 2009 г.
Заетостта в общината е сравнително висока през ІІ-ро тримесечие на 2010 г.,
като надвишава коефициента на заетост за област Габрово (65.9% за възрастовата
група 15-64 навършени години) и средната за страната. Общият коефициент на
безработица или равнището на безработица (към месец април 2010 г. е 5,1 %, а към м.
юни около 4.8 на сто) бележи спад и запазва ниски стойности в сравнение със средното
за страната 6.9 на сто. От трудоспособното население на общината безработните лица
са общо 960. Безработните младежи от 18 до 29 годишна възраст са 121, а безработните
лица над 55 години - 224. От общият брой на регистрираните безработни лица 461 са
лица без образование.
В областта на образованието продължават усилията и целевото разходване на
средства за подобряване на физическа инфраструктура през периода 2007-2009 г., като
през 2007 г. такива дейности са извършени и финансирани в 28 детски и учебни
заведения и обслужващи звена на обща стойност 579 456 лв., през 2008г. – 23 заведения
на обща стойност 703 503лв., през 2009г. – 16 заведения и обслужващи звена на обща
стойност 335 021 лв..
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Размерът на средствата от общинския бюджет, които общината осигурява за
издръжка на функция “Здравеопазване” за периода 2008–2010 г. бележи устойчив ръст
от 2% годишно.
За периода 2007 – 2009 г. във всичките седем заведения, които предоставят
институционални социални услуги или социални услуги в общността са извършени
подобрения на физическата инфраструктура.
В сферата на културното развитие и подобряването на физическата среда на
културни интитуции, обекти и заведения са постигнати добри резултати през периода
2007-2009 г. Общият обем на вложените средства надхвърля 600 хил. лв. и засяга
редица подобрения на градската художествена галерия, ДК „Мара Белчева”, извършени
ремонти на читалищните сгради в селата Градница, Бериево, Малък Вършец, Петко
Славейков и в гр. Севлиево, ремонт на библиотека, ремонт зала на ЕДО „Севлиево”,
обновяване на експозиция за средновековния град Хоталич в Историческия музей и др.
Относително умерената тежест на негативните демографски фактори, както и
по-благоприятните показатели за заетост и равнище на безработица в общината
продължават да бъдат предпоставка за развитие на потенциала на общината, но вече
при все по-засилено внимание и по-активни мерки за ограничаване и превенция на
отрицателните социално-икономически въздействия върху развитието през следващите
години. Развитието на социалния капитал, стимулирането на реформи в социалния
сектор ще бъдат решаващи за поддържане и повишаване на конкурентоспособността и
жизнения стандарт в община Севлиево в бъдеще.
Приоритет 3: Развитие и модернизация на основните инфраструктурни мрежи и
подобряване на жизнената среда
Общо състояние
Транспортна инфраструктура
Общинската транспортна схема през годините е подобрявана и оптимизирана в
съответствие с реалните нужди на населението. Въведени са редица социални
облекчения за някои категории редовно пътуващи граждани като учители, ученици,
инвалиди, медицински работници и др. До всички населени места е осигурен
обществен транспорт, като са променяни маршрутни разписания, съгласувано с
кметовете и кметските наместници на населените места от общината, с цел по-пълно
задоволяване потребностите на жителите и по-добро транспортно обслужване.
Осигурен е и специализиран превоз за ученици до средищни училища в общината.
За периода 2007-2009 не са разработвани специални проекти за подобряване на
обществения транспорт, включително за развитие на екологичен транспорт, което
забавя модернизацията на сектора в общината.
Пътната мрежа на територията на общината е сравнително добре развита и
структурирана – 183,3 км клас І, ІІ и ІІІ, 311 км общински пътища, гъстота 0,53 км/кв.
км. Състоянието на пътищата от републиканската пътна мрежа І и ІІ клас е добро, като
100 % са покрити с трайна асфалтова настилка. В незадоволително или лошо
експлоатационно състояние са 86,5 км от пътищата ІІІ клас, които осигуряват
транспортни комуникации с регионално значение със съседни общини. От общинските
пътища 38,9 км са без трайна настилка, а 56,4 км са с трошенокаменно покритие.
През периода 2007-2009 г. са рехабилитирани общо 16 пътни отсечки от
общинската пътна мрежа на стойност над 2 млн. лв. Изготвен е един проект за
рехабилитация на пътя до средновековния град-крепост „Хоталич”. Всичките
производствени зони са с подобрен транспортен достъп.
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Енергийна инфраструктура
Електроенергийната система на община Севлиево е сравнително добре развита и
техническото състояние на съоръженията е добро. Всички населени места на
територията на общината са електрифицирани. Полагат се системни грижи за доброто
състояние на уличното осветление във всички населени места.
Значителни резултати са постигнати в процеса на промишлена и битова
газификация. Общината участва в дружеството „Севлиевогаз-2000” АД, което
извършва разпределението на природен газ на територията на общината. Изградени са
над 100 км газоразпределителна мрежа, обслужваща над 3000 промишлени и битови
абонати. 100% е газифицирането на промишления сектор, почти 100% газифициране на
обществени и административни сгради и 41% битова газификация, като броят на
домакинствата за последните 3 години е нараснал с 26%. Достигнатото ниво на
газификация на гр. Севлиево е 100%. По отношение на газификацията на селата са
постигнати следните нива – с.Ряховците - 30%, с.Кормянско - 20%, с.П.Славейков 10%, с.Градница - 5 % и с.Богатово - 1%. Газифицирани са Северната и Източната
промишлена зона на гр. Севлиево и местностите „Чакала”, „Бадалата” и „Севлиевски
лозя”.
Комуникации
През 2009 г. в административните сгради на 25 кметства от общината е осигурен
достъп до интернет, както и включването им в локалната мрежа на общинската
администрация, базирана в гр.Севлиево.
Екологична инфраструктура
Използване на ВЕИ и енергийна ефективност
През анализирания период в общината не са правени разходи за въвеждане на
ВЕИ в публичния сектор, както и няма инсталирани мощности за производство на
енергия от ВЕИ.
Водоснабдяване и канализация
Осигуряването на водния баланс на община Севлиево е сериозен проблем - при
засушавания голяма част от населените места в общината минават на сезонен режим на
водоснабдяване. Основен приоритет е изграждането на язовира «Мокра - Бяла».
Проблем в областта на водоснабдяването са големите загуби при доставката на вода. До
2008 г. общият обем на водозагубите е около 64 % годишно. След извършената
частична реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на гр.Севлиево през 2009
г. водозагубите са намалели с 12 % и към настоящия момент общият обем на
водозагуби е 52%.
На територията на общината функционира пречиствателна станция за питейна
вода в с.Стоките и е постигнато 100% пречистване на питейната вода. Всички населени
места в община Севлиево са водоснабдени и независимо от намаляването на
населението се наблюдава нарастване на консумацията на вода. Най-голям консуматор
на вода са битовите абонати, които употребяват 65% от доставената вода, докато
промишлеността в общината консумира 24 % от доставената вода.
Делът на населението на община Севлиево, обслужено от канализация е 65%.
Канализацията е от смесен тип. Степента на изграденост на канализационна мрежа в
селата на общината е 20 %. Най-всеобхватна е канализацията в селата Ряховците,
Сенник, П.Славейков и частична в селата Градница, Г. Росица и Душево. Работи се по
реконструкция на водопроводната мрежа и обхващане на повече населени места от
канализационната мрежа и осигуряването на пречистване на отпадните води.
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Проектирано е изграждане на 19,5 км нова канализационна мрежа и 17 км
рехабилитация и реконструкция на съществуваща. От м. декември 2009 г. на
територията на гр.Севлиево функционира ГПСОВ. По-големите фирми, базирани в гр.
Севлиево, използват новоизградената ГПСОВ, а някои от тях имат и собствени
пречиствателни съоръжения.
Управление на отпадъците
Делът на населението на община Севлиево обхванато от системата за събиране и
депониране на отпадъците е 98 %. Обхванати са 27 000 жители от системата на
разделното сметосъбиране, което представлява 65% от общото население на общината.
До 2010 г. са рекултивирани 13 сметища в общината и към момента се
рекултивират още 6 сметища.
Подобряване на жизнената среда
За подобряване на физическата градска среда и интегрираното градско развитие
е внесен и одобрен проект „Парк Казармите”, който ще бъде финансиран по ОПРР и
реализацията му започва през 2011 г. Проект „Централна градска част” започва
реализация също през 2011 година.
През 2008 г. е осъществен проект „Почистване и рекултивация на зелени площи”
в крайградското образувание на гр. Севлиево – местността „Крушевски баир”.
За по-голямата част (5 бр.) от заведенията, предоставящи институционализирани
социални грижи или социални услуги в общността, е осигурена достъпна архитектурна
среда.
Закупено е устройство, чрез което хора с увреждания имат достъп до всички
етажи на административната сграда на община Севлиево. Градската художествена
галерия по проект също осигури такова устройство. Изградена е рампа по проект в
църквата „Света троица” за достъп на хората с увреждания в църковния храм.
Приоритет 4: Укрепване на капацитета за управление и развитие на
партньорството
Общо състояние
През 2006 г. в Община Севлиево е въведен международния стандарт ISO
9001:2001, като системата за управление на качеството обхваща „Административно,
правно и информационно обслужване на физически и юридически лица”. През 2009 г.
Общината е ресертифицирана по изменения
стандарт ISO 9001:2008 от
сертифициращата организация “BUREAU VERITAS” .
Прилагането на електронното управление в община Севлиево отбелязва
сериозен напредък. През 2009 г. е изградена локална мрежа Интранет, която свързва
общинския център с кметствата в селата, които са 25. Може да се извършва вътрешен
електронен обмен на информация с двадесет и едно от селата, а с останалите четири
села обменът се осъществява по електронна поща.
Центърът за информация и услуги на гражданите и бизнеса в общинската
администрация е изграден през 2003 година. През периода 2007 – 2009 г. дейността му
се разширява и подобрява чрез въведената нова офис-техника, новите програмни
продукти и увеличаване на количеството услуги, достъпни за гражданите и бизнеса по
електронен път.
Община Севлиево има въведена комплексна административна услуга съвместно
с Окръжен съд Габрово и „Информационно обслужване” АД за издаване на документи
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за: актуално състояние на фирми; удостоверения, че фирмата не е в производство по
несъстоятелност или ликвидация.
През периода 2007-2009 г. са организирани и проведени семинари и обучения от
общината за повишаване на административния капацитет на общинските служители.
Планирането на обучението и развитието на професионалните умения на
служителите е един от основните фактори за модернизиране на общинската
администрация и укрепване на капацитета за справяне с ежедневните казуси и
проблеми, посрещане на предизвикателствата и прилагане на принципите на доброто
управление.
През 2007 г. са преминали обучение под различни форми и са получили
сертификати (за курсовете и семинарите с продължителност над 3,5 учебни дни) 48
служители, през 2008 г. – 12 служители и през 2009 г. - 44 служители на общинската
администрация.
В сферата на стратегическото планиране на местното развитие през
наблюдавания период са разработени и приети редица документи (стратегии, програми,
планове, отчети – общо над 40 документа), имащи стратегически характер в областта на
социалните услуги, управление на общинската собственост, физическото възпитание и
спорта, развитие на туризма и др.
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Обобщени резултати от експертната оценка на постигнатите резултати и
напредък по физически и финансови индикатори
Експертната оценка на постигнатиге резултати при реализацията на общинския
план за развитие (АДИОПР) към края на 2010 г. се базират на аналитичния преглед на
изпълнените проекти и реализираните или прогнозирани финансови средства по
съответните мерки, специфични цели и приоритети на плана.
Оценката използва следната степенна скала:
І. Нулеви резултати/ не е отбелязан напредък, или в проценти - 0%;
ІІ. Незначителни резултати/ минимален напредък – 0-25%;
ІІІ. Умерени резултати/ значителен напредък – 25-50%;
ІV. Оптимални резултати/много голям напредък – 50-75%;
V. Постигнати резултати/ максимален напредък – 75-100%.
Приоритет/
Еспертна оценка
Изводи/ препоръки
8
специфична цел
Приоритет 1.
Общо реално финансиране (лв.) - 21 597
Предстоящо финансиране(лв.) - 4 239 784
Специфична цел 1.
Нулеви резултати/
• По
преценка
на
общинската
не е отбелязан
администрация
общината
не
е
напредък
бенефициент по тази специфична цел,
като изпълнението на мерки и проекти
следва да се инициира от бизнеса.
Поради тази причина и липсата на
информация за изпълнени проекти от
бизнес сектора резултатите са нулеви,
въпреки че целта е заложена в
общинския план за развитие. Тази
позиция е неправилна и трябва да се
промени.
• Съществуват редица добри европейски
практики и политики, които се
насърчават
и
финансират
от
европейските фондове, насочени към
осигуряване на публични стимули и
средства за развитие на бизнес
партньорството, предприемачеството,
технологичното
обновяване
и
конкурентноспособността на МСП.
• Общинското ръководство следва да се
фокусира
по-внимателно
върху
възможностите си за насърчаване на
устойчивото развитие на местната
икономика и МСП като база за
решаване на социални и екологични
проблеми.
Специфична цел 2.
Оптимални
• Експертната
оценка
отчита
8

Вж. Матрица на резултатите по съответния приоритет.
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резултати/много
голям напредък

•

Специфична цел 3.

Нулеви резултати/
не е отбелязан
напредък

•

•

Приоритет 2.
Общо реално финансиране (лв.) – 2 344 000
Предстоящо финансиране (лв.) – 856 000
Специфична цел 1.
Умерени резултати/ •
значителен
напредък

•

възможността за постигане на много
добри резултати в бъдещ краткосрочен
период, докато резултатите към
момента не са обнадеждаващи по
отношение развитието на туризма в
общината.
Необходими са повече усилия за
развитие на туристическия маркетинг,
алтернативните форми на туризъм и
стимулиране на местния потенциал за
изготвяне и реализиране на качествени
проекти, включително на основата на
публично-частни партньорства.
Нулевите резултати в областта на
осигуряването на бизнес информация,
услуги и подкрепа на иновационното
развитие на фирмите се отнасят до
липсата на адекватна позиция и
инвестиционните
намерения
на
общината да участва в тези процеси.
Резултатите постигнати от бизнес
сектора не са отчетени.
За остатъка от периода на действие на
общинския план за развитие следва да
се помисли и да се разработи
концепция за участието на общината в
предоставяне на бизнес услуги и
информация за МСП и микрофирми,
както и подготвяне на идейни проекти
и търсене на партньори за реализацията
им.

Постигнат е значителен напредък в
реализацията на дейности свързани с
подобряване
на
социалната
инфраструктура, като темповете трябва
да се запазят и през следващите години
до 2013 г.
Необходимо е повече внимание и
разработване на проектни идеи за
обвързване на социалните системи и
социалния капитал с производителния
капитал, модернизиране и адаптиране
на професионалното обучение на
младите хора, квалификацията и
преквалификацията на работната сила с
цел минимизиране на последиците от
негативните демографски процеси и
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икономическата криза, а в бъдеще и
конкурентния натиск на пазара.
Специфична цел 2.

Умерени резултати/
значителен
напредък

•

•

•

Развитието на спортно-рекреационните
дейности в общината е на добро ниво и
отбелязва значителен напредък.
Необходимо е да се поддържа устойчив
инвестиционен интерес за развитие на
материалната база за спорт, отдих и
развлечения.
Повече внимание и ресурси трябва да
се
отделят
за
развитие
на
предприемаческите умения особено на
младите хора и разширяване на
възможностите за алтернативни доходи
и социална интеграция на определени
социални групи.

Приоритет 3.
Общо реално финансиране (лв.) – 22 602 049
Предстоящо финансиране (лв.) – 48 888 675
Специфична цел 1.
Оптимални
• Постигнати са оптимални резултати за
резултати/много
наблюдавания период до 2010 г. за
голям напредък
подобряване
на
транспортната
инфраструктура,
газификацията
и
комуникациите.
• Не е изяснена стратегията на общината
за развитие и привличане на
инвестиции
за
изграждане
на
инсталации, използващи ВЕИ в
публичния и частния сектор.
Специфична цел 2.
Оптимални
• Във водния сектор и при управлението
резултати/много
на отпадъците е необходимо да
голям напредък
продължат усилията за достигане и
поддържане
на
екологичните
стандарти.
Специфична цел 3.
Оптимални
• Необходимо е да продължат мерките за
резултати/много
подобряване
на
енергийната
голям напредък
ефективност на сградния фонд на
територията на общината, като се
потърсят допълнителни финансови
ресурси,
включително
чрез
мобилизиране на частни средства.
Приоритет 4.
Общо реално финансиране (лв.) – 225 537
Специфична цел 1.
Умерени резултати/ • Независимо от постигнатия значителен
значителен
напредък
в
развитието
на
напредък
административния
капацитет
и
прилагането
на
електронното
управление, все още капацитетът на
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•

•

Специфична цел 2.

Оптимални
резултати/много
голям напредък

•

общината за систематичен мониторинг
и вътрешна оценка на постигнатите
резултати е ограничен. Например, за
изпълнението на общинския план за
развитие досега не са изготвяни
доклади и не е систематизирана
наличната информация, въпреки че
това
са
изисквания
на
законодателството за регионалното
развитие.
Служителите не са обучени за
разработване
на
релевантни
индикатори и събиране на данни и
информация
за
наблюдение
изпълнението на стратегически и
планови документи, имащи отношение
към секторното или общото развитие
на общината. За тези цели не се
привличат активно и представителите
на гражданския сектор и бизнес
партньорите.
Необходимо е общинското ръководство
да предприеме действия за ефективно
изграждане
на
капацитет
за
наблюдение и оценка на резултатите и
въздействието
от
стратегиите,
плановете и програмите, действащи на
територията на общината, например
чрез изготвяне на План за действие по
мониторинга и оценката на местното
развитие за периода до 2013 г.,
включително чрез привличане на
външна
консултантска/техническа
помощ.
Необходимо е да продължи развитието
и
модернизирането
на
административните дейности на базата
на нови ИКТ решения и технологии,
включително
чрез
проучване
и
използване на международен опит и
добри практики от ЕС на местно ниво.

20

Матрица на резултатите по Приоритет 1.
Планирани мерки

Приоритет 1.
Специфична цел 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
• Въвеждане на системи за управление на
качеството за повишаване на
конкурентоспособността и пазарната
устойчивост на МСП
Приоритет 1.
Специфична цел 2.
• 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
Приоритет 1.
Специфична цел 3.
• Рехабилитация и развитие на обектите на
техническата инфраструктура, обслужваща
производствените зони
• Подобряване на достъпа до информация и
разширяване на бизнесуслугите 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.

Информация/данни за физически резултат

Общината не е бенефициент и няма заложени проекти

Информация/данни
за финансов
резултат
Не са посочени

Проект 1.2.1.1. „Осигуряване на достъп и социализация на
средновековен град и крепост „Хоталич” Община Севлиево”
Предстоящо кандидатстване

4 239 783.94 лв.
ОПРР, ОБ 15%

Проект 1.2.2.1. Изграждане на Туристически информационен
център – Севлиево

21 597 лв. ОБ

По мерки 1.3.2. и 1.3.3. Общината не е бенефициент и няма
заложени проекти .Може да партнира по инициативи на
бизнес сектора.

Не са посочени

Експертна оценка

Нулеви резултати/
не е отбелязан
напредък

Оптимални
резултати/много
голям напредък

Нулеви резултати/
не е отбелязан
напредък

Матрица на резултатите по Приоритет 2.
Планирани мерки

Приоритет 2.
Специфична цел 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.

Информация/данни за физически резултат

Група проекти 2.1.1.3. Социална инфраструктура
1.Ремонт и обзавеждане на Дневен център за деца и младежи с
увреждания
2.Дневен център за деца и младежи с увреждания

3. Дом за лица с умствена изостаналост с.Батошево
4. Изграждане на закрит простир в ДВУИ с.Батошево

• Развитие на информационнокомуникационните технологии за
предоставяне на съвременни и качествени
образователни, здравни, социални и културни
услуги.

5. Реконструкция и модернизация на ДСХ с.Добромирка
6. Дом за възрастни
Група проекти 2.1.1.4. Образователна инфраструктура
1. Рехабилитация сградата на І ОУ „Христо Ботев”

Информация/данни
за финансов
резултат

100 000лв. Ф-я
„Мичелям”,
Швейцария
11584 лв. Фонд
„Социално
подпомагане” -ФСП
13 680 лв. ФСП, ОБ/
10%
20 527 лв. ФСП, ОБ/
10%
214 273лв. МТСП
“КрБ”ОБ/51%
414 244лв. МТСП
“КрБ”ОБ /20%

Експертна оценка

Умерени
резултати/значителе
н напредък

180 000лв. МТСП,
“Красива България”
ОБ/50%

2.„ Съфинансиране на проекти за енергийно ефективно саниране
на училищни сгради “ – 2008 г.
( СОУ „Васил Левски”, ОУ «Св. Св. Кирил и Методий»
с.Градница, ОУ «Емилиян Станев» с. Ряховците)

95 700 лв. МОМН
ОБ/ 50%,

3. Основен ремонт на сградния фонд на целодневна детска
градина „Радост №1”

104 772лв.
Правителство на Япония ОБ/33%

4. „Подобряване инфраструктурата на Целодневна детска градина
в село Петко Славейков

258 916лв. СИФ
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Приоритет 2.
Специфична цел 2.
• Оптимизиране на системата за
образование, професионално обучение,
квалификация и преквалификация в
съответствие с потенциала за социалноикономическо 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.

Група проекти 2.2.1.1. Развитие на човешките ресурси в сферата
на образованието
1.Иновативни педагогически подходи и методи за адаптация на
деца, чиито майчин език не е български

23 500 лв. ЦОИДУЕМ

2.Ръка за ръка за едно по-добро бъдеще на децата от всички
етнически групи в Община Севлиево

102 994лв.
ЦОИДУЕМ, ОБ/ 20%

Проект 2.2.1.2. Оптимизация на мрежата от общински детски и
учебни заведения
1.Оптимизация на училищната мрежа

250 000лв. МОМН

Група проекти 2.2.3.1. Съхраняване на местните културни
традиции в дейността на културните институти, читалища,
библиотеки, детски и учебни заведения
1. Конкурсна сесия за подпомагане дейността на народните
читалища по линията на допълваща субсидия за 2008 год.
2. Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и
информираност
3. Конкурсна сесия за подпомагане дейността на народните
читалища по линията на допълваща субсидия за 2009 год.

27 000лв. МК
7 496лв. МК
9 000лв. МК

Група проекти 2.2.4.1. Развитие на спортните клубове и центрове
за извънкласни и младежки дейности
1.Национална програма „Училището желана територия на
ученика”
2. Училището – начин да откриеш себе си

47 246лв. МОМН

3. Спорт за всички

10 351лв. ДАМС

4. Спортна зала „Дан Колов”

216 996лв. МТСП
“КрБ”ОБ./ 51%

Проект 2.2.5.1. Институционален проект на социалните заведения
1. Дом за отглеждане и възпитание на деца лишени от родителски
грижи – Севлиево
Предстоящи проекти:
Проект 2.2.1.1. Развитие на човешките ресурси в сферата на

Умерени
резултати/значителе
н напредък

45 120лв. МОМН

180 000лв. МТСП
“КрБ”ОБ./ 50%
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образованието
1. Много можем заедно -„Интеграция на децата и учениците от
етническите малцинства в образователната система”
Внесен за одобрение
Проект 2.2.4.1. Развитие на спортните клубове и центрове за
извънкласни и младежки дейности
1.„Изграждане на лекоатлетическа писта на стадион „Раковски”
гр. Севлиево -Одобрен/ няма сключен договор за финансиране
Проект 2.2.5.1.Институционален проект на социалните заведения
1. „Грижа в семейна среда за достоен живот” – домашен
помощник - Подписан договор/ стартира след авансово плащане

94 168 лв. МОМН ОПРЧР

602 419лв МФВС/ 8%

159 111 лв.
АСП/МТСП - ОПРЧР

Матрица на резултатите по Приоритет 3.
Планирани мерки

Приоритет 3.
Специфична цел 1.
• Подобряване на пътната мрежа и
транспортните услуги
• Газификация на населени места и развитие
на възобновяеми енергийни източници
• Развитие на телекомуникациите
Приоритет 3.
Специфична цел 2.
• Подобряване на водоснабдяването на
населението
• Изграждане на канализация и пречистване
на отпадните води
• Управление на отпадъците

Информация/данни за физически резултат

Проект 3.1.1.1.Рехабилитация на общинска пътна мрежа

Проект 3.2.1.2. Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа
Проект 3.2.2.1.Градска пречиствателна станция

3.2.2.2.Изграждане и разширяване на градска канализационна
мрежа :
1.Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и
отпадъчни води в агломерации с над 10 000 е.ж.
Предстоящо кандидатстване;
2. Изграждане на канализационна и пречиствателни съоръжения в
селата Богатово и Г.Росица
Внесен за одобрение

Информация/данни
за финансов
резултат
2 033 321 лв. ОБ

2 000 000 лв. ФАР,
МОСВ, ОБ
15 910 344,93 лв.
ИСПА, МОСВ

Експертна оценка

Оптимални
резултати/много
голям напредък

Оптимални
резултати/много
голям напредък

39 000 000 лв.
ФЕС-ОПОС
6 000 000 лв.
ФЕС-ПРСР
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Приоритет 3.
Специфична цел 3.
• 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

Проект 3.2.4.1. Увеличаване на лесистостта в общината, чрез
създаване на нови горски масиви от дървесни видове

72 110 лв. ФЕС-ПРСР

Проект 3.3.1.1. Проектиране и изграждане на парк за отдих и
туризъм „Казармите”
Проект 3.3.1.2. Реконструкция на централна градска част
Проект 3.3.1.3. Рехабилитация на улична мрежа в града
Благоустрояване на централна градска част Севлиево между
о.т.470-о.т.474-о.т.465 и рехабилитация на улична мрежа в гр.
Севлиево

3 888 675 лв. ОПРР,
ОБ5%
71 867лв. ОБ
492 606лв. МРРБ

Проекти*: Дейности за саниране, енергийна ефективност на
публич. сгради

2007: 172 000,00 лв.
2008: 677 500,00 лв.
2009: 1 172 300,00 лв.
Общо:2 021 800,00 лв.

Оптимални
резултати/много
голям напредък

Матрица на резултатите по Приоритет 4.
Планирани мерки

Приоритет 4.
Специфична цел 1.
• 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.
Приоритет 4.

Информация/данни за физически резултат

Информация/данни
за финансов
резултат

Проект 4.1.1.1.
Стратегия за развитие на селските райони
Под-мярка 431.2 „Придобиване на умения и постигане на
обществена активност за създаване на потенциална местна
инициативна група на терито-рията на Община Севлиево"

178 059 лв. ФЕСПРСР

Проекти за обучение и повишаване на квалификацията *:

не са посочени

Обучения
Година
2007:
2008:
2009:

Брой обучения
45
11
50

Експертна оценка

Умерени
резултати/значителе
н напредък

Обучени
служители/бр.
48
12
44
Оптимални
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Специфична цел 2.
• Изграждане и поддържане на
информационни и комуникационни системи и
мрежи за административно управление.
• Въвеждане на система за управление на
качеството на административните услуги.
• Развитие на електронните услуги за
гражданите и бизнеса.

Проект 4.2.1.1. Изграждане на компютърна мрежа, Интранет
връзка и електронна поща между общинската администрация и
администрациите на кметствата
Проект *: През 2009 година Общината е ресертифицирана по
изменения стандарт ISO 9001:2008. Сертификат е издаден от
“BUREAU VERITAS”
Проект*: Община Севлиево има въведена комплексна
административна услуга с Окръжен съд Габрово и
„Информационно обслужване” АД за издаване на документи

47 478лв. ОБ

резултати/много
голям напредък

не са посочени

не са посочени

26

2. Степен на постигане на целите – стратегическо и нормативно съответствие
Междинната оценка на степента на постигане на заложените цели в общинския
план за развитие обхваща наблюдавания период от 2005 до 2010 г. Аналитичният
преглед на постигнатите резултати при реализацията на плана до момента очертават
предпоставките (физически и финансови) за формиране на обективна оценка на
степента на постигане на целите на развитието и прогноза за крайните резултати от
изпълнението на плана и въздействието върху местното развитие.
Постигането на целите на плана може да бъде оценено в зависимост от
изпълнението на следните основни критерии:
 Съответствие на Общинския план за развитие (АДИОПР) на община Севлиево с
целите на политиката за регионално и местно развитие и с основните
предизвикателства и потребности на местната общност през изминалия период;
 Ефективност на изпълнението на плана и степен на постигане на целите за
устойчиво интегрирано развитие на общината;
 Ефикасност на изпълнението на плана и съпоставяне на постигнатите резултати
с използваните ресурси;
 Въздействие върху местното развитие и устойчивост на резултатите.
Изследването на резултатите от изпълнението на общинския план за развитие
(АДИОПР) на община Севлиево по посочените критерии е предмет и на проведеното
Анкетно проучване в рамките на междинната оценка, както вече беше споменато.
По критерия за съответствие на плана в стратегически и нормативен аспект, както
и по отношение на съответствието с реалните социално-икономически и екологични
потребности на местно ниво може да се очаква висока степен на постигане на
заложените цели на развитието.
Графика: Стратегическо и нормативно съответствие на ОПР (АДИОПР)
Съответствие с реалните потребности на местното развитие
Общо съответствие на ОПР : 1 стратегическо
2 нормативно
3 местни потребности

1
100,0%
99,0%
98,0%
97,0%
96,0%

3

общ о съответствие

2

Първата група въпроси от анкетното проучване се отнася за взаимовръзките на
ОПР на Севлиево с целите за развитие на района и с основните предизвикателства пред
развитието на общината за изминалия период след присъединяването на България към
Европейския съюз.
На основа на получените отговори се констатира, че оценката на анкетираните
по отношение на общинският план на община Севлиево е, че в голяма степен отразява
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основните проблеми, нуждите и целите за развитие на Северния централен район и
област Габрово. Общо 87% са отбелязали това твърдение. Останалите 13% от
анкетираните са на мнение, че планът на общината отговаря само донякъде на общите
цели и проблеми в развитието на района и областта.
Мнението на анкетираните относно това, дали ОПР включва цели, приоритети и
мерки за ефективна подготовка и участие на Община Севлиево в усвояването на
помощта от ЕС по различните програми, съфинансирани от фондовете на ЕС доминира
оценката, че планът съдържа достатъчен брой цели, приоритети и мерки- 87 %
отговарят така, а от останалите 6,5% твърдят, че планът отговаря на тези условия
отчасти. Други 6,5% не могат да дадат преценка.
За да има необходимата обществена подкрепа всеки план се нуждае от
съпричасността и подкрепата на основните заинтересовани страни, представляващи
местната общност, включващи нуждаещи се социални групи, работниците и
служителите, работодателите и бизнес организациите. Общо 87% от анкетираните са на
мнение, че ОПР на община Севлиево във висока степен отразява техните нужди,
интереси и очаквания по отношение на действията на местните власти. 6,5% от
анкетираните споделят виждането, че планът съответства частично, само на интересите
на някои от посочените групи. Останалите 6,5% не са отговорили на въпроса.
По отношение на стратегическата ориентация на ОПР 87% от отговорилите считат,
че планът съдържа подходяща визия и стратегия за постигане на конкурентоспособно и
устойчиво развитие на Община Севлиево в средносрочен период до 2013 г.. Само 13%
от анкетираните дават оценка, че избраната стратегия е подходяща до известна степен.
Не са получени отговори, които да изразяват съмнение по отношение
целесъобразността и ориентацията на стратегията за развитие на община Севлиево,
което доказва в голяма степен, че ОПР е насочен реално към конкретните очаквания и
проблеми за решаване в общината.
Получените чрез анкетата препоръки
и коментари за подобряване на
информираността и по-активното участие на всички заинтересовани страни и
партньори за изпълнението целите и приоритетите за развитие на общината включват:
• Представяната информация да е в по-достъпен формат и да е разбираема за
всички;
• Счита се, че ръководството на общината работи достатъчно публично и
открито в диалог с гражданите, като в достатъчна степен ги информира за
предприетите инициативи или действия от страна на местните власти и
общинската администрация за изпълнение на заложените приоритети в ОПР;
• Предлага се организиране на обществени мероприятия като: конференции,
дискусии, форуми, беседи по квартали и населени места, вкл. форум на база
електронна поща и др.;
• Счита се, че информираността на гражданите е на високо равнище, което се
дължи на организираните срещи и обсъждания с тях на актуални въпроси.
Комуникация с гражданите се осъществява и чрез поставената на входа на
общината кутия за мнения и предложения. Гражданите чрез местния вестник
са информирани за въпросите, които се обсъждат от Общинския съвет;
• Предлага се партньорите да се включат в тематични групи. Да се отчита
мнението им в процеса на изготвяне на приоритетите.
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3. Ефективност на реализацията и ефикасност на използваните ресурси
3.1. Ефективност
Експертната ценка по критерия ефективност на изпълнение на общинския план за
развитие и степен на постигане на целите на плана е представена в следващите
диаграми по съответните приоритети на местното развитие за периода 2005-2010 г. В
допълнение са отчетени и обобщените резултати от анкетното проучване на
съответствието и цялостното изпълнение на общинския план за развитие.
Достигнатата относителна степен на изпълнение на специфичните цели, поставени
при реализацията на Приоритет 1 на ОПР (АДИОПР), към края на 2010 г. е 25%. От
конкретния анализ на изпълнението става ясно, че е необходимо да се преразгледа
нагласата на органите и звената, отговорни за прилагането на плана, към бъдещата
реализация на този приоритет. Бъдещата реализация само на един голям проект:
„Осигуряване на достъп и социализация на средновековен град и крепост „Хоталич”
не е достатъчна за постигане на устойчиво интегрирано развитие на местната
икономика, а е необходим комплекс от взаимодействащи проекти. Необходимо е
внимателно да бъде разгледан досегашния напредък и да се планират действия и
проекти, които ще наваксат пропуснатите възможности и ползи, включително и
финансови, до края на плановия период.
Диаграма 1. Степен на изпълнение на целите по Приоритет 1 на ОПР
(АДИОПР), 2010 г.
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По Приоритет 2 общата степен на постижение по отношение изпълнението на
специфичните цели на приоритета е около 50% до 2010 г. За оставащите три години от
периода на действие на плана следва да се предприемат действия за разработване и
осъществяване на конкретни проекти, свързани с изпълнението на нереализираните в
достатъчна степен мерки в рамките на този приоритет. Например, недостатъчна е
реализацията по физически и финансови параметри на 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” и
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”
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Диаграма 2. Степен на изпълнение на целите по Приоритет 2 на ОПР
(АДИОПР), 2010 г.
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Изпълнението на целите на Приоритет 3 е достигнало 75% от планираните
резултати към настоящия момент. Успешната реализация на този приоритет се дължи
на активността на общинското ръководство, както и на дружествата-оператори на
технически инфраструктури, системи и съоръжения, които системно подготвят
необходимите проекти, търсят възможности за финансиране и реализират съответните
проектни дейности. Постигнатите редултати обаче, за да допринасят за устойчивото
развитие и конкурентоспособността на общината, е необходимо да бъдат интегрирани и
подходящо съчетани с останалите мерки от плана, свързани със стимулиране на
местната икономика (особено туризма) и развитие на човешките ресурси.
Диаграма 3. Степен на изпълнение на целите по Приоритет 3 на ОПР
(АДИОПР), 2010 г.
Степен на изпълнение на целите по Приоритет 3
80%
70%
60%
50%
40%

Приоритет 3

30%
20%
10%
0%
2005

2006

2007

2008

2009

2010

Реализираните проекти в рамките на Приоритет 4, както и активното отношение
към неговата реализация поради ключовото му значение за цялостното изпълнение на

30

общинския план за развитие, определят степен на общо изпълнение на поставените
цели около 62-63%. Повече внимание към настоящия момент и в бъдеще би следвало да
се отдели на изграждането на устойчив административен капацитет за изпълнение,
мониторинг и оценка на проекти, за развитие на партньорството и иновативни
управленски практики, както и за разширяване и активизиране на териториалното
сътрудничество и обмена на знания, опит и добри практики с други европейски общини
и региони.
Диаграма 4. Степен на изпълнение на целите по Приоритет 4 на ОПР
(АДИОПР), 2010 г.
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Втората група въпроси от направеното проучване се отнася до ефективността на
изпълнението на Общинския план за развитие на община Севлиево и степентта на
постигане на очакваните резултати от гражданите и местните власти.
Голяма част от анкетираните - 87 %, са на мнение, че визията, целите и
приоритетите на ОПР се отчитат в голяма степен в процеса на планиране и управление
на общината, както и при подготовката на конкретни проекти за финансиране и в
дискусии за бъдещото изграждане и развитие на общината. Само 13% от анкетираните
не са запознати дали това е така. На база на доминиращото мнение може да се заключи,
че ОПР на Севлиево е един реално действащ документ, който има пряко приложение в
процеса на вземане на управленски решения в общината.
Анкетираните са посочили като области, в които е постигнат най-значим напредък и
успех през последните 4-5 години:
• Социалната интеграция и социалните услуги;
• Местната икономика и развитието на МСП;
• Развитието на пътната и друга техническа инфраструктура;
• Опазването на околната среда;
Други посочени области, в които е постигнат напредък са:
• Благоустрояването на населените места;
• Развитието на информационното общество.
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Области на напредък в развитието на община
Севлиево
местната икономика и
развитието на МСП
пътната и/ или друга
техническа инфраструктура
благоустрояването на
населените места
5%

опазването на околната
среда

16%

20%

15%
10%
3%

7%

13%

11%

туризма и културата
иновациите и новите
технологии
развитието на
информационното общ ество
и електроните услуги
социалната интеграция и
социалните услуги
образование

Области на развитието, където напредъкът не е толкова значим са:
• Туризма и културата;
• Образованието;
• Иновациите и новите технологии.
Относно организацията на работата и структурата на общината 80% от
анкетираните посочват, че е констатирана съществена промяна в положителна посока.
От останалите анкетирани 13% считат, че промяната е незначителна и само 7%, че
няма промяна. Очевидно е, че общината е направила съществени промени, за да
подобри работата си и резултатите от нея, които се харесват на по-голямата част от
анкетираните.
Общинският план за развитие се отразява благоприятно на процеса на
изграждане на партньорства и сътрудничество между местните власти, бизнеса и
неправителствения сектор и това е още един аргумент за неговата правилна
ориентация, реалистичност и съответствие с проблемите на общността. 53% от
анкетираните посочват, че ОПР помага процесът на партньорство да се задълбочи и
ускори. Делът на анкетираните, които изразяват мнение, че процесът на изграждане на
партньорства и сътрудничество е забавен и повърхностен е 40%. Останалите 7% нямат
информация за тези процеси, поради което не дават оценка.
Като конкретни проекти, резултатите от които са се отразили благоприятно
върху развитието на общината и към които анкетираните имат отношение, са посочени:
• Ремонтирани училища и детски градини - по проекти на МОМН е
подобрена материалната база на общинските училища и е подобрена
енергийната ефективност; обновени са фасадите на училища, на ДДЛРГ
„Велика и Георги Ченчеви”
• Спортни обекти – спортна зала „Дан Колов”;

32

Екологични проекти- канализация на с.Сенник, канализация на
с.Ряховците, изграждане на регионално депо за битови отпадъци; градска
пречиствателна станция за отпадни води;
• Инфраструктура - реконструкция на водопроводна мрежа; велосипедни
алеи;
• Реконструкция на централна градска част, рехабилитация на улици;
• Социални институции; подобряване на достъпността на средата за
инвалиди в Севлиево; проект за обществена трапезария за социално слаби
граждани; Дом за стари хора с. Столът и с.Добромирка; Фондация
„Международна социална служба - България” в партньорство с общината
е допринесла за реализация на няколко проекта, свързани със социални
услуги за деца и семейства: Проект CLIP (2003-2007 г.) Care leavers
integration project и проект „Изграждане на дневен център за деца и
младежи с увреждания”.
По-голяма част от анкетираните - 60%, считат, че рисковете - социални,
икономически или екологични, пред които е била или към момента е изправена
Община Севлиево, се управляват ефективно с оглед избягване, предотвратяване или
намаляване на негативните последици. От останалите анкетирани 33% са на мнение, че
рисковете се управляват, но с частичен ефект и 7% изразяват виждане, че не е
постигнато ефективно управление на риска. От преобладаващата оценка на
анкетираните следва, че общината има напредък по отношение овладяването и
управлението на риска в общината, но е необходимо да продължи да работи
допълнително в тази насока.
Относно това, какво е необходимо да се направи, за да се постигнат по-добри
резултати и по-осезаем ефект от изпълнението на ОПР върху развитието и качеството
на живот в общината, анкетираните посочват:
• Да се реализират мащабни проекти; повече проекти с публичен характер;
• Да се реализират повече проекти от Общинския план за развитие чрез
осигуряване на необходимото финансиране;
• Гражданите да бъдат по-активни, съпричастни и отговорни при обсъждане и
реализиране на проекти и инициативи от общинската администрация;
Гражданите да оценяват по достойнство постигнатите резултати и да са позаинтересовани от случващото се в общината;
• За да има осезаем ефект се работи публично, открито в диалог с гражданите,
бизнеса и НПО; по-голямо участие на граждани и фирми в реализацията и
опазването на създаденото; НПО да участва при реализацията на проектите;
• Важна е икономическата стабилност на държавата и диалога между
социалните партньори и ръководството на Общината;
• Необходимо е включване на повече социални групи хора, в т.ч. младежи за
участие в общинските форуми с конкретни предложения за ОПР;
• Да се повиши административния капацитет, както и да се подобри
качеството и ефективността му;
• Необходими са мерки за опазване на обществения ред;
• Да се ангажират повече младежите, като се възпитават в опазване на
местните традиции още от ранна възраст.
•
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3.2. Ефикасност
По критерия ефикасност при реализацията на общинския план за развитие или при
съпоставянето на вложените средства с постигнатите резултати до момента като цяло
се очертава умерена степен на ефективна реализация на използваните ресурси с ясно
изразен дисбаланс по някои от приоритетите (вж. Приоритет 3 и 4).
За реализацията на Приоритет 1 целево са изразходвани 21 597 лв. и се очаква в
краткосрочен период до 2012 г. да бъдат усвоени още 4 239 784 лв.
Финансови ресурси
Реализирани 2010 г.
Предстояща реализация
План до 2013 г.
(Индикативна финансова таблица)
Ефикасност на реализацията
(Съотношение: степен на реализация на
ресурсите/ ефективност на целите)

Сума (лв.)
21 597.00
4 239 784.00
6 350 000.00
17%

При изпълнението на Приоритет 2 са реализирани 2 344 000 лв. и се очаква да бъдат
усвоени 856 000 лв.
Финансови ресурси
Реализирани 2010 г.
Предстояща реализация
План до 2013 г.
(Индикативна финансова таблица)
Ефикасност на реализацията
(Съотношение: степен на реализация на
ресурсите/ ефективност на целите)

Сума (лв.)
2 344 000.00
856 000.00
6 250 000.00
25,6%

Реализирани средства по Приоритет 3 са 22 602 049 лв., като предстоящото
финансиране е в размер на 48 888 675 лв. По този приоритет са надхвърлени
планираните средства съгласно индикативната финансова таблица на ОПР (АДИОПР
от 2008 г.). Годишното наблюдение на плана следва да отчете тази ситуация към края
на 2010 г. и да използва съответните изводи за бъдещи корекции на Програмата за
реализация на ОПР и/или на ОПР, ако такава актуализация е необходима и се
предприеме в бъдеще.
Финансови ресурси
Реализирани 2010 г.
Предстояща реализация
План до 2013 г.
(Индикативна финансова таблица)
Ефикасност на реализацията
(Съотношение: степен на реализация на
ресурсите/ ефективност на целите)

Сума (лв.)
22 602 049.00
48 888 675.00
28 150 000.00
190%

При изпълнението на Приоритет 4 са реализирани 225 537 лв., като не се очаква
усвояване на нови по-значителни средства в краткосрочен план. При това положение,
въпреки сравнително значителния напредък по постигане на целите на приоритета като
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физически резултати (около 63%) , общата ефикасност на планираните интервенции е
много ниска – 0,1%, което налага отчитането на съществени корекции по индикативния
финансов план до 2013 г. или разработване и осигуряване на финансиране на 1-2
ключови проекта до края на 2013 г., които ще повишат ефективността и ефикасността
на ОПР по този приоритет.
Финансови ресурси
Реализирани 2010 г.
Предстояща реализация
План до 2013 г.
(Индикативна финансова таблица)
Ефикасност на реализацията
(Съотношение: степен на реализация на
ресурсите/ ефективност на целите)

Сума (лв.)
225 537.00
0.00
1 450 000.00
0,1%

Анализ на капиталовите разходи по бюджета на община Севлиево за периода
2005-2010г.
Дял на разходите за периода 2005-2010 г. по функции в %
Образование
Социално осигуряване,
подпомагане и грижи
Общ и държавни служби
5,2
0,1

8,9

11,3
4,3

11,2

2,7

Жилищ но строителство, БКС и
опазване на околната среда
Почивно дело, култура, религиозни
дейности
Отбрана и сигурност

0,5
13,6
42,2

Други дейности по икономикатаулици и пътищ а
Здравеопазване
Общ инска администрация
ВИК

Анализът на капиталовите разходи на общината за периода 2005-2010 г. показва
разходване на най-много ресурси по функцията „Жилищно строителство, БКС и
опазване на околната среда”- 42,2%. Тези разходи заедно с ресурсите по функциите
„Други икономически дейности по икономиката - пътища и улици” и „ВИК” са
свързани с изпълнението на Приоритет 3 на ОПР - „Развитие и модернизация на
основните инфраструктурни мрежи и подобряване на жизнената среда”. Разходите
насочени към Приоритет 2 „Развитие на социалния капитал” са в размер на 15,7% от
общите капиталови разходи. Разходите свързани с развитието на местния туристически
потенциал (Приоритет1) са 13,6% и се нареждат на трето място. Капиталовите разходи
за подобряване условията на работа на общинската администрация в общинския център
и кметствата на общината, доставката на компютри и др. техника, които са свързани с
изпълнението на Приоритет 4 от ОПР са в размер на 5,2% от общите разходи.
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Третата група въпроси от анкетното проучване е свързана с ефективността на
изпълнението на ОПР на Севлиево и съпоставяне на постигнатите резултати с
използваните ресурси.
Използването на стратегическата рамка и програмата за реализация на ОПР като
инструменти за добро управление на ресурсите на общината – административни,
финансово-стопански, материални, човешки е посочено от 53 % от анкетираните. Поограничено използване само в определени случаи са посочили 40% , а 7 % не са
информирани за такива случаи. По-голяма част от анкетираните потвърждават
полезността на ОПР като основа за добро управление и вземане на подходящи
управленски решения.
В последните години освен планирането общината е предприела и промени в
административното и финансовото управление с цел да се адаптира към изискванията
на ОПР за многогодишно планиране и бюджетиране на общинските дейности и
нициативи, както и за ефективно управление на програми и проекти. От анкетираните
53% посочват, че тези промени са извършени успешно. Друга група, представляваща 27
% ог анкетираните счита, че извършените промени са частични. Останалите 20% от
анкетираните нямат информация за промените и не дават оценка по въпроса. Очевидно
на основа на резултатите от анкетата може да се заключи, че общината е стартирала
промени в административното и финансовото управление, но е необходимо в поголяма степен да информира гражданите и останалите заинтересовани страни каква е
целта на промените, в какво се състоят и как протичат във времето.
Важно значение за доброто финансово управление на община Севлиево има
финансово-счетоводната система и начина на функционирането й. Част от
анкетираните - 40% са на мнение, че финансово-счетоводната система на общината е
стабилна и предоставя на заинтересованите лица и организации надеждна, точна и
своевременна информация. Друга част от анкетираните, представляваща също 40% от
общия им брой, счита, че финансово-счетоводната система е надеждна, точна и дава
своевременно информация, но се нуждае от оптимизация. Отговор на този въпрос не
могат да дадат 20% от анкетираните.
Процесът на управление е свързан с изготвяне на отчети, доклади и справки, в
т.ч. и във връзка с изпълнението на ОПР.
Запознати ли сте с отчети, доклади и справки на
общинската администрация във връзка с
изпълнението на ОПР?

Да, изцяло
13%
7%
47%

33%

Да, но информацията е
ограничена
Няма достатъчно такива
документи
Не, не съм запознат(а)
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Дял от 47 % от анкетираните имат пълна информация за изпълнението, а за 33%
от тях тя е ограничена. 7% считат, че няма достатъчно информация.
Делът на анкетираните, които изразяват мнение, че финансовите ресурси на
общината се използват целесъбразно, икономично и имат устойчиво въздействие върху
развитието на общината е 67%. Друга по-малка група – от 27% счита, че финансовите
ресурси се използват в задоволителна степен , а 7 % не могат да преценят . Въпреки
сравнително големия дял на анкетираните, които
определят използването на
финансовите ресурси на общината за целесъобразно е необходимо да се подобри
информираността на заинтересованите страни относно реализацията на конкретните
проекти и дейности, осъществявани от общината, като се отчита мнението на
заинтересованите страни при вземането на решенията за финансиране. В тази връзка е
подходящо да се обърне по-голямо внимание на постигнатите резултати от
реализираните проекти, за да може по-аргументирано да се оцени, че финансовите
ресурси на общината се използват целесъбразно, икономично и имат устойчиво
въздействие върху развитието й. Липсата на доклади за наблюдение на изпълнението
на ОПР е една от причините, за недостатъчно категоричната оценка на анкетираните
относно използването на финансовите ресурси и резултатите след това.
Изпълнениетона проектите в програмата за реализация на ОПР в голяма степен
зависи от мобилизирането на финансови средства от различни източници – публични и
частни, и съфинансиране на предвидените проекти, включително от фондовете на ЕС
през периода до 2013 г. Как анкетираните оценяват този процес и осигуреността на
ресурсите: само 13% от общо анкетираните са на мнение, че са осигурени достатъчно
средства и е постигнато желаното мобилизиране на ресурсите. 40% от анкетираните
посочват, че финансовите ресурси са осигурени частично. Други 40% оценяват
наличните ресурси като недостатъчни и 7% не отговарят конкретно, тъй като нямат
информация. По този въпрос мненията и оценките са доста разнообразни и
противоречиви. Като цяло на база на анкетата остава впечатлението, че въпросът с
ресурсното осигуряване на дейностите и проектите в ОПР не е изяснен. Стратегията за
развитие на общината е ориентирана така, че възможностите за реализиране на проекти
по оперативните програми до 2013 г. са значителни и не трябва да бъдат пропускани.
Необходими са целенасочени действия от страна на общинската администрация за
подготовка на проекти, с които да се кандидатства за финансиране от ОП. В тази връзка
е необходимо непрекъснато да се работи за развитие на административния капацитет.
Постигнатото ниво на сътрудничество и взаимодействие между местните власти
и местните структури на бизнеса, социалните партньори и гражданския сектор по
отношение ефикасното разпределение на ресурсите и рисковете при изпълнение на
конкретни проекти по общинския план за развитие се определя като добро от 60% от
анкетираните. Останалите 40% считат, че то е на задоволително ниво. Резултатите по
този въпрос показват, че е постигнато ефективно ниво на сътрудничество с широко
участие на заинтересованите страни в изпълнението на ОПР.
На въпроса дали системата за финансово управление и контрол, включително за
предотвратяване на нередности, в общината е достатъчно ефикасна 33 % изразяват
мнение, потвърждаващо тази теза. 47% от анкетираните считат, че системата е
частично ефикасна. Отговор на този въпрос не могат да дадат 20% от анкетираните. На
база на отговорите е подходящо да се препоръча общината да оптимизира и работи за
повишаване на ефективността на системата за финансово управление и контрол, като
създаде допълнителни механизми за контрол и ограничаване на нарушенията.
Препоръките посочени от анкетираните за по-ефикасно управление на
публичните ресурси за постигане на целите на развитието на общината включват:
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•
•

•
•
•
•

Общинската администрация да продължи да работи открито, публично и
в диалог с гражданите и НПО;
Да се оптимизират разходите на администрацията /командировъчни/ и се
повиши информираността на населението по проектите, свързани с
постигането на целите на ОПР;
Необходимо е по-широко участие на НПО;
Средствата да се насочват точно по определените приоритети;
Да се подобри комуникацията;
Привличане на средства от фондовете на ЕС за изпълнението на ОПР.

Въздействието върху местното развитие и устойчивостта на резултатите от
прилагането на общинския план за развитие на община Севлиево към момента на
извършване на междинната оценка (ноември, 2010 г.) е трудно да бъдат еднозначно
дефинирани поради две основни причини: на първо място, в общината все още не е
завършено изграждането на адекватна система за наблюдение и оценка на
изпълнението на плана, съгласно изискванията на законодателството за регионалното
развитие и в съответствие със стандартите, прилагани за планови и програмни
документи в ЕС в областта на регионалната политика; на второ място използването на
точни индикатори за въздействие на плана върху местното развитие е комплексна и
трудна задача, изискваща опит, умения и систематичен подход. Обикновено,
въздействията върху развитието чрез прилагането на планираните приоритети, мерки и
по-големи проекти е възможно да бъдат реално отчетени в по-дългосрочна перспектива
и след приключване на дейностите по изпълнението на съответния стратегически
документ за период от 1 до 5 години. Независимо от това, необходимо е текущо и
периодично да се събира, обработва и съхранява релевантна информация и данни за
общото социално-икономическо и екологично развитие на територията на общината по
време на изпълнението на общинския план за развитие. В този процес трябва да бъдат
определени ясни и конкретни отговорности на определени административни звена в
общината и/или външни партньори, като задължително информационните масиви се
обработват и съхраняват в електронен формат.
В бъдеще е необходимо разработването и внедряването на интегрирана
информационна система и специализиран софтуер за ефективна реализация на
процесите на мониторинг и оценка на резултатите и въздействието на общинския план
за развитие, което ще подпомогне качеството на планиране и вземането на адекватни
управленски решения на местно ниво.
Препоръчително е за остатъка от периода на действие на ОПР (АДИОПР) до
2013 г. и на базата на направените изводи да се използва представената в Приложение
1 на настоящата разработка „Структура на индикаторите за наблюдение и оценка на
ОПР на Община Севлиево”, която съответства на целевата структура на плана и
избраната стратегия за действие (или логиката на интервенциите) на Програмата за
реализацията на плана 2008-2013 г.
В този контекст е полезна четвъртата група въпроси от проведеното
проучване, свързана с оценка на въздействието на ОПР върху местното развитие и
устойчивостта на постигнатите резултати.
На въпроса дали е реалистична и постижима главната цел на ОПР за достигане
на средните нива на икономическо и социално развитие в ЕС и осигуряване на
европейското бъдеще на община Севлиево в средносрочен период 33% отговарят
утвърдително. По-голяма група от тях - 60% считат, че целта е реалистична донякъде,
но е необходимо да се актуализира. Само 7% отговарят, че главната цел на ОПР не е
реалистична и трябва да се промени.
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Ключов проблем при реализацията на ОПР е способността да се изградят
партньорства и да се развие необходимия административен капацитет. 46,5% от
анкетираните потвърждават, че общинската администрация и партньорските
организации могат да изградят и поддържат необходимия капацитет за ефективно и
ефикасно управление на програми и проекти за устойчиво интегрирано местно
развитие в краткосрочен период. Други 46,5% са на мнение, че общинската
администрация и партньорските организации могат да постигнат напредък в
посочените области, но не изцяло. Само 7% от анкетираните посочват, че общинската
администрация и партньорските организации не могат да се справят с изграждането на
устойчиви партньорски взаимоотношения и да развият капацитет за управление на
проекти и програми. От посочените отговори следва, че общинската администрация
има напредък и способност да развива партньорства и административен капацитет, но е
необходимо да продължи да работи допълнително в тази област, при това заедно с
партньорите.
Оценката на анкетираните, дали изпълнението на ОПР ще има решаваща роля за
формулиране и прилагане на местни политики за развитие до края на настоящия планов
период, както и при разработването на нов план за следващия период 2014-2020 г., е ,
че ще има такава роля. 47% са категорични, че ОПР ще има решаваща роля, а
останалите 53% са на мнение, че ще има роля отчасти по отношение на определени
политики. Безспорно е, че степента на изпълнение на ОПР, на неговите цели и
приоритети ще е една от отправните точки при определяне стратегията за развитие на
общината през следващия програмен период. ОПР ще остане да играе важна роля за
определяне на необходимите проекти, които да се реализират във всяка една от
приоритетните области на развитие на общината. Тезата, че той ще бъде основа за
информиране на заинтересованите страни и за мобилизиране на партньорите в
общината за постигане целите на местното развитие и за привличане на външни
инвеститори е споделена от 33% от анкетираните. Останалите - 67% са на мнение, че
ОПР ще допринася за това частично. Очевидно е, че процесът на информиране на
заинтересованите страни в общината следва да е доста по-разширен и всеобхватен.
На въпроса, може ли ОПР да се определи като надеждна стратегическа рамка за
прилагане на политики за устойчиво местно развитие, финансова стабилност и
икономически просперитет на общината, която се подкрепя активно от местните хора
и бизнеса, както и от външни донори, 33 % отговарят положително, 40% потвърждават
с уговорката „в известна степен”, а останалите 27% считат, че към момента това
твърдение не е валидно, но в бъдеще би могло да е така. Отговорите доказват, че са
направени важни крачки напред към определянето на ясна стратегическа рамка за
прилагане на политики за устойчиво местно развитие, но е необходимо в по-голяма
степен да се отчитат предложенията и очакванията на партньорите, за да се постигне
по-висока степен на консенсус по определената с ОПР стратегическа линия за развитие
на общината.
Анкетираните са поставили оценка над средното ниво за цялостното изпълнение
на ОПР към настоящия момент 4,07 по 5 степенна скала, където „1” е много ниско
ниво на изпълнение, а „5”- много високо ниво на изпълнение.
Поставената оценка на изпълнението на ОПР може да се определи като
сравнително висока, доказваща ролята и смисъла на този документ за постигане на подобро управление в община Севлиево, за насочване на ресурсите за реализация на
целите му и за привличане на партньорите за участие в процеса на изпълнението му.
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Оценки за изпълнението на ОПР
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Оценка

Специфична група въпроси от анкетното проучване е свързана с определянето
на оценка за участието на партньорите в процеса на изпълнение на ОПР, както и оценка
на партниращите страни за постигнатите резултати при изпълнението на проекти по
отделните приоритети на ОПР.
Приносът на партньорите е оценен по отношение на :
• Участие и предложения в граждански форуми за обсъждане на проблеми,
свързани с изпълнението на общинския план;
• Реализацията на проекти по общинския план;
• Финансирането на проекти;
• Участието в ПЧП;
• Участие в кампании за осигуряване на публичност.
Най-голямо взаимодействие партньорите са осъществили по отношение на
участието в граждански форуми, следва реализация на проекти и финансирането на
проекти.
Принос за изпълнението на ОПР
участие и предложения в
граждански форуми за
обсъждане на проблеми,
свързани с изпълнението
на общ инския план
реализация на проект/и по
общ инския план
12%
37%

12%

финансиране на проект/и
15%
24%
участие в ПЧП

участие в кампания за
осигуряване публичност
на ОПР

40

Като цяло изпълнените проекти по ОПР до 2010 г. са оценени от
анкетираните положително. 40% дават оценка „висока обществена значимост и
създаден положителен инвестиционен имидж на общината”. Останалите анкетирани –
60% са единодушни, че проектите имат добра обществена значимост, съответстваща на
актуалните нужди на общината.
Оценката на работата на общинската администрация във връзка с
реализацията на ОПР се оценява от 33 % от анкетираните като добре организирана и
ефективна, а останалите 67% считат, че се полагат усилия, но административният
капацитет е недостатъчен.
По отношение участието на бизнеса в реализацията на ОПР 33%
изразяват мнение, че то е активно, планирано и стратегически добре ориентирано. 60%
от анкетираните считат, че бизнесът участва задоволително, а 7 % твърдят, че не е
участвал достатъчно. Очевидно има потенциал за нарастване ролята на бизнеса по
отношение изпълнението на ОПР.
33% от анкетираните определят участието на НПО в реализацията на
ОПР, като активно и ефективно, 47 % смятат участието за задоволително, 13% за
незадоволително. Подобно на бизнеса и при НПО има потенциал, който не е използван
и в бъдеще ролята на НПО в изпълнението може да бъде разширена.
Най-ниско от анкетираните е оценено участието на гражданите - само
14% изразяват мнение, че те са проявили висока степен на активност и подкрепа при
реализацията на плана. 33% дават задоволителна оценка за участието им и най-голяма
част от анкетираните - 53% считат, че гражданите са участвали незадоволително.
Въпреки, че гражданите са били обхванати от мерките за осигуряване на
информираност , те не са били мотивирани за по-активно участие.
Оценката на информацията за популяризиране на плана като цяло е
достатъчна - 80% от анкетираните я определят като такава, а 20% са на мнение, че
информираността за ОПР е много добра на базата на използваните разнообразни
информационни източници.
По отношение на
реализираните проекти и дейности по приоритет 1
„Устойчиво развитие на местната икономика и насърчаване на модернизацията,
иновациите и високите технологии и производството” 46,5% от анкетираните дават
оценка „висока значимост в съответствие с нуждите на общината”, други 46,5% я
определят като задоволителна, а 7% считат, че резултатът е незадоволителен.
Отчитайки ролята на иновациите и високите технологии за конкурентоспособността в
стремежа към „интелигентен” растеж, в контекста на Стратегията Европа 2020 г.,
община Севлиево следва да използва целия си наличен потенциал за развитие и
внедряване на иновации и нови продукти в производствения сектор.
Проектите и дейностите, осъществени по приоритет 2 „Развитие на социалния
капитал” са получили оценка „висока обществена значимост в съответствие с
актуалните нужди на общината” от 73% от анкетираните. Останалите 27% дават
задоволителна оценка.
Най-високо признание от партньорите са получили проектите, реализирани по
приоритет 3 „Развитие на основните инфраструктурни мрежи и подобряване на
жизнената среда”- 87% ги определят като „проекти с висока обществена значимост,
съответстващи на актуалните нужди на общността”, а 13% като ”задоволително
значими”.
60% от анкетираните са оценили като проекти с „висока значимост” проектите и
дейностите, реализирани при изпълнението на приоритет 4 на ОПР „Укрепване на
капацитета за управление и развитие на партньорствата”. Останалите 40% ги
категоризират като задоволително значими.

41

Дял на анкетираните дали оценка "висока
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4. Основни изводи и препоръки за бъдеща реализация
В представянето на резултатите от междинната оценка по различните теми и
въпроси дотук бяха отбелязани всички по-важни наблюдения, констатации и изводи,
които преставляват основата на една независима оценка на изпълнението на ОПРСевлиево към средата на периода на неговото действие – края на 2010 г. В следващото
изложение тези основни изводи ще бъдат обобщени и систематизирани. Целта е поясно да се очертаят ключовите резултати от изпълнението, извлечените поуки и да се
дадат максимално реалистични и приложими препоръки за подобряване на
изпълнението на общинския план за резвитие до края на периода - 2013 г., както и
ефективно да се подготви разработването на нов план за интегрирано местно развитие
на община Севлиево за периода 2014-2020 г.
4.1. Изводи и препоръки за реализация на ОПР до 2013 г.
Основният извод от оценката е, че действащият Актуализиран документ за
изпълнение на ОПР-Севлиево 2008-2013 г. съответства на стратегическите нужди и
цели за развитие на общината към момента и не е необходимо да бъде променян. Този
извод се потвърждава и от проведената на 8 декември 2010 г. среща за изслушване и
обществено обсъждане на първоначалните резлутати от междинната оценка на
Общинския план за развитие на община Севлиево. В общественото обсъждане
участваха: кметът на общината, представители на общинската администрация,
бюджетните звена на издръжка от общината, общински съветници, управители на
общински фирми, представители на бизнеса, неправителствени организации и
граждани.
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По отделните приоритети на развитието изводите могат да се обобщят, както
следва:
В областта на конкурентоспособността и устойчивото развитие на
местната икономика:
• Липсва достатъчно информация за изпълнени проекти от бизнес сектора и поспециално от сектора на МСП, свързани с повишаване конкурентоспособността и
устойчивостта на местната икономика. Резултатите от изпълнението на ОПРСевлиево в това направление са незадоволителни. Една от причините е разбирането
на общината, че подобни проекти не е необходимо да бъдат инициирани или
стимулирани от публичните институции, защото те засягат частния бизнес, като
оттук произтича и липсата на информация. Тази позиция е неправилна и трябва да
се промени. Специално внимание и подкрепа следва да се насочи към сектора на
МСП. В краткосрочен период (до 1 година) следва да се проучат добри европейски
практики и политики на общинско ниво за насърчаване и стимулиране на бизнес
партньорството и предприемачеството на територията на общината. Подходящо е да
се изготви краткосрочна стратегия за насърчаване на предприемачеството и
бизнес партньорството в община Севлиево до 2013 г., ясно обвързана с целите на
Приоритет 1 на ОПР. Тази стратегия би могла да определи, наред с други ключови
сектори, целите и задачите пред развитието на туристическата индустрия в
общината.
В областта на развитие на социалния капитал:
• Необходимо е повече внимание от страна на общинското ръководство, социалните
и бизнес партньорите в общината за разработване и осъществяване на проектни
идеи, обвързващи социалните системи и социалния капитал с производителния
капитал, модернизиране и адаптиране на професионалното обучение на младите
хора, квалификацията и преквалификацията на работната сила с цел минимизиране
на последиците от негативните демографски процеси и икономическата криза, а в
бъдеще и конкурентния натиск на глобализирания пазар.
В областта на изграждане и развитие на инфраструктурните мрежи и подобряване на
жизнената среда:
• На базата на постигнатите добри резултати за подобряване на транспортната
инфраструктура, газификацията и комуникациите на територията на общината е
необходимо да се изяснят, в диалог със заинтересованите страни, перспективите за
развитие и привличане на инвестиции за изграждане на инсталации, използващи
ВЕИ в публичния и частния сектор. Подходящо е община Севлиево да разработи и
приеме специална стратегия за наблюдение и внедряване на екологични практики
на територията на общината, свързани с енергийната ефективност, използването
на ВЕИ, стимулирането на нисковъглеродна местна икономика и зелени технологии
в производството и бита.
В областта на управлението и развитието на партньорството и административния
капацитет:
• Постигнат е значителен напредък в развитието на административния капацитет и
прилагането на електронното управление в общината през последните 2 години. Все
още капацитетът за систематичен мониторинг и вътрешна оценка на постигнатите
резултати е ограничен, например, за разработване на индикатори и събиране на
данни и информация за наблюдение изпълнението на стратегически планови,
програмни и проектни документи, имащи отношение към секторното или общото
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развитие на общината. За тази цел трябва да се привличат и представителите на
гражданския сектор и бизнес партньорите. Необходимо е общинското ръководство
да предприеме действия за ефективно изграждане на капацитет за наблюдение и
оценка на резултатите и въздействието от стратегиите, плановете, програмите и
проектите, действащи на територията на общината. Препоръчително е например
изготвянето на План за действие по мониторинга и оценката на местното
развитие за периода до 2013 г., включително чрез привличане на външна
консултантска/ техническа помощ.
4.2. Препоръки за подготовка на следващия планов период
Една от експертните задачи на междинната оценка е да даде насоки, ориентири и
препоръки за стратегическото планиране на местното развитие на територията на
общината за следващия планов и програмен период, с което да съдейства за
ефективната подготовка на нов общински план за развитие за периода 2014-2020 г.
Разбира се, последващата (заключителна) оценка на изпълнението на действащия ОПР
за периода до 2013 г. също така има важна роля за подобряване на процеса на
планиране и стратегическа ориентация на местното развитие за периода след 2013 г.
Съобразяване с политиката за икономически растеж и заетост в ЕС до 2020 г.
През следващия програмен период важен документ за ЕС ще бъде стратегията
„Европа 2020”.
Стратегията Европа 2020 има пет основни цели, свързани с разработване и
прилагане на специфични политики за постигането им. Тези цели включват:
 постигане на заетост от 75% за хората в трудоспособна възраст;
 подобряване на условията за научни изследвания и развойни дейности, като нивото
на инвестициите достигне 3% от БВП;
 намаляване на емисиите на парникови газове с 20% спрямо нивата от 1990 г., чрез
увеличаване на дела на възобновяемите енергийни източници с 20% и същия дял
увеличаване на енергийната ефективност;
 подобряване на образователните нива и намаляване на броя на отпадналите от
училище до 10%, увеличаване до 40% на хората между 30 и 34 години с висше или
еквивалентно образование;
 подобряване на социалното включване чрез намаляване на бедността, като
стремежът е поне 20 милиона души (в рамките на ЕС) да бъдат извадени от
рисковите групи.
Община Севлиево като една от стабилно развиващите се общини в България
следва да обърне особено внимание на отбелязаните по-горе европейски цели, тъй като
притежава сериозен потенциал за тяхното отразяване в следващия стратегически
планов документ за своето развитие до 2020 г. Определянето на „местен дневен ред
Европа 2020” с общинския план за развитие 2014-2020 г. ще позволи местните власти
и партньорите да работят по–ефективно за реализацията на всяка една от целите.
Устойчивото интегрирано развитие на общината не се изчерпва, разбира се, с
посочените цели, но те имат значение за стратегическата ориентация, наблюдение и
оценка на местното развитие за следващия период.
Очертаване на възможни цели и приоритети на развитието на основата на
нуждите и потенциала на общината
Бъдещата стратегия за развитие на община Севлиево трябва да обхваща
комплекс от модерни и постижими, продиктувани от реалните възможности и нужди
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цели, както и ресурси за осигуряване на развитието. В по-конкретен план, усилията
могат да бъдат насочени към:
• Изготвяне на предварителни проучвания на нуждите от увеличаване на заетостта
във важните за общината икономически сектори, които ще носят значителна
добавена стойност за постигане на по-висок жизнен стандарт и устойчиво развитие
на общината до и след 2020 г.;
• Адаптиране на социалните системи – образование, здравеопазване, социални
услуги, към поддържане на трудовата ефективност и реализация на хората за
възможно най-дълъг период, гарантиране на социална включеност и интеграция.
Модернизиране на образователните програми в съответствие с нуждите на пазара на
труда, привличане и задържане на младите хора с цел да се реализират на
територията на общината;
• Насърчаване на предприемачеството, иновациите и въвеждането на нови
технологии, производствени практики и продукти особено в сектора на микро,
малките и средните предприятия. Подходящи стратегически решения могат да
бъдат създаването с помощта на общината на бизнес информационен център,
бизнес–парк за стартиращи предприятия, „зелен” технологичен парк и др. Тук може
да бъде почерпен богат международен опит, като ролята на общината трябва да
бъде водеща чрез привличане на публични и частни инвестиции, разработване на
схеми за финансов инженеринг и подпомагане с информация на сектора на МСП;
• Запазването на конкурентоспособността на икономиката на общината изисква да се
инвестира в разработване на нови иновативни, екологични пазарни продукти и
намаляване на енергийната интензивност на производствата. В този контекст е
подходящо големите индустриални предприятия да работят по изследователски
програми съвместно с висши учебни заведения или научни институти в същата
област;
• Необходимо е повече внимание, извършване на маркетингови и други
специализирани изследвания за ускорено и ефективно развитие на туристическата и
развлекателната индустрия в община Севлиево и създаване на атрактивен
регионален туристически продукт, който да допринесе за по-пълноценно
използване на изградената туристическа инфраструктура;
• Проучване на възможностите за превръщане на община Севлиево в „зелена”
община с нисковъглеродна икономика на основата на дългосрочна стратегия за
екологично развитие, която да залегне в новия план за развитие на общината.
Използването на ВЕИ и подобряването на енергийната ефективност следва да е във
фокуса на следващия общински план за развитие, като част от дейностите за
намаляване на емисиите на парникови газове на общината. Град Севлиево следва да
има водеща роля на основата на цялостна стратегия за интегрирано градско
обновяване и развитие;
• Поддържане на инвестициите за подобряване на транспортната, енергийната и
екологичната инфраструктура, обслужваща територията на общината,
модернизиране на комуникациите и изграждане на информационно общество;
Специално внимание следва да се обърне на развитието на екологичен обществен
транспорт, като се търсят съвместни решения и със съседните общини;
• Ефективното използване на водните ресурси в общината следва да се основава на
реконструкция на водопроводната мрежа и доизграждане на канализационната
мрежа в населените места на общината;
• Разработване
и
изпълнение
на
стратегия
за
модернизиране
на
административното управление и предоставяне на съвременни административни
услуги за населението и бизнеса. Решаваща роля за постигане на ефективно и
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ефикасно управление на общината ще има трансферът на добри европейски
практики, стимулирането на публично-частното партньорство, диалогът и
сътрудничеството с гражданския сектор. В тази насока удачно ще бъде постигането
на стратегически договорености (рамкови споразумения) с партньорите,
разработването и прилагането на механизъм за ефективно партньорство за
развитие на община Севлиево за периода до 2020 г.
В заключение, експертната оценка на изпълнението на ОПР-Севлиево към
средата на периода на неговото действие потвърждава два важни извода, които бяха
изтъкнати по време на общественото обсъждане на първоначалните резултати от
междинната оценка.
На първо място, условията за живот и труд в населените места на общината и
град Севлиево зависят от съвместните усилия на хората, местните ръководни органи,
институциите и техните социални и бизнес партньори, работейки по целите и
приоритетите за постигане на желаната визия за община Севлиево, както е залегнало в
действащия ОПР.
На второ място, усилията по изпълнението на стратегическите приоритети на
развитието трябва да продължат и... „независимо, че като цяло процентите са
високи, графиките са възходящи, чака ни още много работа докато превърнем
града и общината в едно хубаво достъпно и привлекателно място за живот”.
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