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Закон за регионалното развитие
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Моторни превозни средства
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Национален военен университет
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Национална концепция за пространствено развитие
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Национална стратегия за регионално развитие на Република България
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ООД

Дружество с ограничена отговорност

ОП
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ОПРЧР

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013

ОСР

Областна стратегия за развитие

ОУПБЗН

Областно управление пожарна безопасност и защита на населението

ПДК

Пределно допустими концентрации

ПСОВ

Пречиствателна станция за отпадъчни води

ПСПВ

Пречиствателна станция за питейна вода

ПГ

Професионална гимназия

ПП

Природен парк

ППЗРР

Правилник за прилагане на Закона за регионално развитие

ПУДООС

Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда

РИМ

Регионален исторически музей

РИОСВ

Регионална инспекция по околната среда и водите

РПСОВ

Районна пречиствателна станция за отпадъчни води

РЦП

Район за целенасочена подкрепа

СБАЛ

Специализирана болница за активно лечение

СЗР

Северозападен район

СОУ

Средно общообразователно училище

ТДР

Трансдунавски регион

ТЕЦ

Топлоелектрическа централа

УОЗ

Устойчиви органични замърсители

ФПЧ

Фини прахови частици

ЦАТЦ

Цифрова автоматична телефонна централа

ЦАМТЦ

Цифрова автоматична междуселищна централа
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РЕЗЮМЕ НА ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ
Стратегическата част на ОСР Плевен се разработва в контекста на актуалното социално икономическо
състояние на областта и в съответствие със стратегическата ориентация на регионалната политика в
Европейския съюз и националните цели и приоритети за регионално развитие. Стратегията е
съобразена с новите цели и приоритети, както и с финансовите условия на политиката за сближаване
на ЕС през периода 2014-2020 г. Стратегическата част на ОСР ще отчете постановките на РПР на СЗР
и актуализираната ОСР 2007-2013 г., актуализираните общински планове, както и докладите и
оценките за изпълнението на тези документи от системата за планиране на регионалното развитие.
Основните принципни постановки, залегнали в настоящата стратегия са:


ограничаване на приоритетите и концентрация на ресурсите;



интегрираност на интервенциите (хоризонтална, вертикална и териториална);



устойчивост на целите и приоритетите; и



отчитане на общественото мнение.

Стратегия беше подложена на обсъждане със заинтересованите страни, като направените препоръки
бяха отразени в окончателния проект на ОСР Плевен 2014-2020 г. В резултат на извършеното
обобщение на направените предложения от общинските администрации, беше формулирана следната
визия на областната стратегия:
Област Плевен - икономически и земеделски център на Дунавския регион, функционално и
териториално интегриран със съседните области, социално приобщаващ и стабилен, с изградена
инфраструктура и добра транспортна достъпност, с осигурена защита на природното и
културно наследство.
Стратегическите цели са формулирани в реално измерими и ясни дефиниции, реализирането на които
ще доведат до постигане на описаното във Визията желано социално-икономическо и екологично
състояние на областта:
Стратегическа цел 1: „Икономически растеж чрез ревитализиране на традиционните икономически
отрасли и увеличаване на секторната конкурентоспособност и заетост“
Постигане на икономически растеж, базиран на модернизирано селско стопанство, развита
конкурентоспособна преработваща промишленост, при приложение на ефективни иновативни
технологии и научни подходи, съответстващи на природните и социално-икономически условия.
Стратегическа цел 2: „Постигане на социално сближаване, укрепване и развитие на човешкия
капитал“
Създаване на условия за подобряване на социалния статус за всички жители и социални групи, чрез
намаляване на социалните и икономически различия и подобряване на качеството на живот, засилване
на контактите между граждани и институции, с цел да се постигне общо благополучие и укрепване на
човешкия капитал.
Стратегическа цел 3: „Развитие на модерна инфраструктура, висококачествени комунални услуги и
подобрени условията на живот в урбанизирана среда“
Осигуряване на транспортна, комуникационна и енергийна свързаност на областта като интегрална
част от дунавското пространство.
Стратегическа цел 4: „Съхраняване на природното и културно наследство за бъдещите поколения“
Опазване и подобряване на компонентите на околната среда, балансирано използване на културното
наследство на територията на областта – прекратяване на по-нататъшното влошаване и превантивна
защита от всички дейности, които могат да навредят на природните и историческите дадености.
За постигане на дефинираните цели бяха определени седем приоритетни области на интервенции,
съдържащи пакети от мерки:
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Приоритетна област 1: Модерно земеделие - подобряването на условията за развитие на
земеделието е най-често посочваната от заинтересованите страни област с необходимост от
интервенции. Развитието на ефективно селско стопанство и възстановяването на традиционни за
областта земеделски производства са една от основните възможности за подобряване на пазара на
труд, подкрепа и стимулиране на малкия и среден бизнес и повишаване на инвестиционната активност.
Приоритетна област 2: Инвестиции и заетост - тази приоритетна област се стреми да отговори на
тези предизвикателства, включвайки мерки за подобряване на пазара на труда, повишаване на
предприемаческата активност на местно ниво чрез създаване на нови малки и средни предприятия,
както и реализиране на дейности, свързани с привличането на нови външни инвестиции.
Приоритетна област 3: Свързаност е насочена към подобряване на транспортната свързаност и
намаляване на отрицателното въздействие на транспорта върху околната среда. Мерките са насочени
към стабилизиране в икономическо отношение на изостаналите общини и към подобряване на
физическата им среда и транспортна инфраструктура.
Приоритетна област 4: Здрави жители е насочена към подобряване на здравната инфраструктура,
общественото здравеопазване чрез стандартизиране на условията на първично и здравно образование,
насърчаване на здравословния начин на живот и намаляване на рисковете за здравето.
Приоритетна област 5: История и култура - област Плевен разполага с изключително историческо
и културно богатство, това заключение е заложено в обобщените изводи в SWOT анализа и събраните
мнения от заинтересованите страни. На територията на областта има обекти със знаково културно и
историческо значение. Това налага наличието на модерни туристически възможности и
инфраструктура.
Приоритетна област 6: Природа за бъдещите поколения - опазването на природата е в основата на
концепцията за устойчиво развитие. Мерките са с акцент върху подобряване на компонентите на
околната среда, защитата на природното наследство и популяризиране на биологичното разнообразие.
Приоритетна област 7: Обслужване и урбанизирана среда обхваща широк спектър от необходими
интервенции, идентифицирани в рамките на анализа и консултациите със заинтересованите страни,
които се отнасят до базовите услуги, урбанизираната среда и развитието на партньорства.
Основавайки се на тази стратегическа рамка и отчитайки обстановката на финансова и икономическа
нестабилност, ОСР посочва както очаквания публичен принос за реализацията на стратегията, така и
очаквания частен принос и възможностите за финансиране, които предлагат различните финансови
инструменти на ЕБВР, ЕИБ, МВФ, СБ, частните банкови институции. Индикативният общ размер на
необходимият ресурс за реализация на стратегията е съобразен с Националната стратегия за
регионално развитие 2012-2022 г. и РПР на СЗР и възлиза на 745 милиона лева.
Беше извършена категоризация за определяне на райони за целенасочено подкрепа, според броя на
индикаторите, които са установени във всяка една от общините в територията на областта, според
постановките, заложени в Програмата за реализация на дейности в районите за целенасочена подкрепа
2010-2013 г., които са индикативни и за бъдещата такава програма. На база описаната категоризация,
основните постановки на Програмата за реализация на дейности в районите за целенасочена подкрепа
2010-2013 г. и приложения метод с разрез на стойностите на отделните индикатори, ОСР на област
Плевен може да препоръча за включване в район за целенасочена подкрепа общините Гулянци, Долни
Дъбник, Пордим, Долна Митрополия, Левски, Никопол, Искър, Кнежа, Белене и Червен бряг.
За проследяване на реализацията на стратегията, към всеки един от нейните приоритетни области
са посочени специфични индикатори. Изборът на конкретните индикатори е направен на базата на
новите тенденции за оценка на програмни и планови документи, към които ЕК ще се придържа в
периода 2014-2020 г. при оценката на своята кохезионна политика1. Индикаторите са фокусирани с цел

1

EC RG REGIO, “DG REGIO C.4 D(2012) Results Indicators 2014+: Report on Pilot Tests in 12 Regions Across the
EU”, Brussels, 2012
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да оценят резултата от прилаганите конкретни действия във всяко едно от идентифицираните
приоритетни направления.
С ОСР се идентифицират общи проблеми и потребности и се определят общи цели и приоритети за
балансирано и устойчиво развитие на територията на областта, които общините следва по подходящ
начин да отразят и да интегрират в своите планове за развитие. Този преход между документите от
двете нива се осъществява в разработените в ОСР насоки за целите и приоритетите на ОПР на
общините от областта.
Обобщени насоки за всички съставни на област Плевен общини:


да разработят ефективни инструменти за подкрепа и растеж на малки предприятия;



да се подпомогне изграждането на липсващата инфраструктура за снабдяване с питeйни и
пречистване на отпадни води;



финансова и институционална подкрепа за развитие на зеленчукопроизводството и поливното
земеделие;



подкрепа развитието на лозарството и отглеждането на други многогодишни култури;



подкрепа за развитие на животновъдството;



фокус на усилия към привличане на инвестиции в преработващата селскостопанска продукция
промишленост;



развитие на газоснабдителната мрежа;



мерки за популяризиране на културното и историческо наследство на Никопол, Пордим и
Гулянци (Улпия Ескус);



за Долна Митрополия: да се стимулира развитието клъстери, насочени към възстановяване на
бубарството и производството на естествена коприна;



за Червен бряг: да се осигурят условия за развитие на комбиниран транспортен ж.п. и шосеен
възел;

Обобщени насоки за областния център и вторичните за областта центрове (Червен Бряг, Левски,
Кнежа и Белене):


подкрепа и развитие на промишленото производство в общината;



осигуряване на качествена инфраструктура в промишлените зони на общините;



фокус върху развитието на икономически дейности съпътстващи транспорта по важните
направления;



финансово осигуряване на развойната дейност на университетите и институтите и съвместната
им работа с изследователски звена на частни компании;



развитие на професионалното образование и научната дейност в областта на земеделието и
свързаните отрасли;



да бъде обновена здравната инфраструктура;

Специфични насоки към крайдунавските общини:


да бъдат изградени крайдунавски паркове в селищата по поречието на реката;



мерки за предотвратяване на риска от наводнения;



дейности по модернизиране на пристанищната инфраструктура;



доизграждане и модернизацията на крайдунавския крайбрежен път, включително и изграждане
на велосипедна алея.
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I. ВЪВЕДЕНИЕ
I. 1.

НОРМАТИВНИ И ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА РАЗРАБОТКАТА

Стратегията за развитие на област Плевен (ниво 3 по номенклатурата на статистическите териториални
единици на Евростат) е част от пакета документи за стратегическо планиране и програмиране на
регионалното развитие в България, регламентирани със Закона за регионалното развитие (ЗРР) и
Правилника за неговото прилагане (ППЗРР). Областната стратегия за развитие на област Плевен се
разработва в съответствие с регионалния план за развитие на Северозападния район за планиране
(ниво 2). Разработката на ОСР е приета от областния съвет за развитие, по предложение на областния
управител и след обсъждане и съгласуване в регионалния съвет за развитие.
Областната стратегия за развитие се разработва в контекста на актуалното социално-икономическо
състояние на областта и в съответствие със стратегическата ориентация на регионалната политика в
Европейския съюз и националните цели и приоритети. Съгласно чл. 12. (1) на ЗРР, ОСР определя
средносрочните цели и приоритети за развитие на областта, както и стратегическите насоки за
разработване на общинските планове за развитие. Съгласно нормативните изисквания областната
стратегия за развитие се разработва за 7-годишен период, който съвпада с периода на действие на
регионалния план за развитие. Разработването на ОСР се организира от областният управител и се
извършва в съответствие с методическите указания, дадени от министъра на регионалното развитие и
благоустройството.
I. 2.

ПОДХОД ЗА РАЗРАБОТВАНЕТО НА ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ

Процесът на разработване на Областната стратегия за развитие на област Плевен съдържа три основни
етапа: Подготвителен – в който се планира и организира работа на екипа; Същностен – в които се
извършват дейностите по същество, така, както са заложени в Методическите указания на МРРБ и
съгласно изискванията на Възложителя и Финален – който съдържа в себе си два проекта –
предварителен и окончателен. Освен тези основни етапи в процеса на работа по стратегията са
осъществени пакет от хоризонтални дейности по съгласуване, координация, отчетност и ръководене на
проекта. От методологическа гледна точка разработването на стратегията се основава на
„стратегическия подход“, „интегрирания подход“, „териториалния подход“, както и на „ориентирания
към резултатите подход“. Стремежът е към концентрация на обхвата на разработката върху ограничен
брой приоритети в съответствие със стратегията Европа 2020 и към по-силна обвързаност на целите с
реално измерими и проследими индикатори за резултат.
Проучен е пакет от действащи стратегически и планови документи на европейско, национално
регионално и местно ниво, различни секторни стратегии и програми, статистически данни. Особено
важен източник на информация за актуалното състояние на областта са резултатите от националното
преброяване извършено през 2011. Екстраполацията и синтеза на данните са извършени съгласно
правилата за разработване на стратегически и планови документи и в съответствие с методическите
указания.
I. 3.

СТРУКТУРА И СЪДЪРЖАНИЕ НА ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ

Ключовите моменти при разработването на областната стратегия за развитие обхващат:


съобразяване с новите цели и приоритети, както и с финансовите условия на политиката за
сближаване на ЕС през периода 2014-2020 г. и предвижданията на бъдещите оперативни програми
за този период;



постигане на по-добро съответствие и взаимодействие с регионалния план за развитие на
Северозападния район от ниво 2 и очертаване на стратегически перспективи за реализация на
общинските планове за развитие на територията на областта;



формулиране на цели и приоритети на развитието с ясни териториални измерения, съответстващи
на потенциала и перспективите за развитие на територията;

„Велдер Консулт” ООД
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координация и допълване на секторните цели и приоритети за развитие на областта;



съответствие с условията, реда и сроковете за изготвяне, съгласуване, приемане, актуализиране и
изпълнение на стратегията съгласно нормативните изисквания;



стратегическо наблюдение и оценка на постигнатите резултати и въздействие, основани на система
от индикатори и използване на данни от надеждни източници на информация;



развитие на териториалното сътрудничество за осъществяване на съвместни дейности за постигане
целите на регионалното развитие с трансграничен, между-регионален и транснационален характер;



включване на всички заинтересовани страни и партньори в плановия процес и осигуряване на
публичност, прозрачност и информация при изпълнението на стратегията;



развитие на административния капацитет за стратегическо планиране, програмиране и управление
на проекти, прилагане на иновативни управленски практики и стратегии за ефективна координация
на политики и инструменти за развитие на областта;



идентифициране на механизми и стимули за насърчаване на балансирано и устойчиво местно
развитие и концентрация на ресурсите в най-необлагодетелстваните територии.

В процеса на разработване на областната стратегия за развитие са отчетени и хоризонталните
приоритети на регионалната политика – устойчиво развитие, равни възможности и социално
включване.
I.3.1.

Анализ на икономическото и социалното състояние на областта:

Основните цели на анализа са да очертае настоящата ситуация и да дефинира настъпилите промени и
очертаващи се тенденции в периода между 2007 и 2011 г., както по отношение на социалноикономическото развитие, така и по отношение на екологичното състояние на областта. Анализът
посочва различия в състоянието и тенденциите в развитието на общините в областта и разкрива
техните основни конкурентни възможности и потенциали по отделно и като цяло в рамките на
областта. Тази част от стратегията е разработена в съответствие с т. 2.2.1, от частта за разработване на
областните стратегии на „Методическите указания на МРРБ.” Извършена е оценка на въздействието на
регионалната и на секторните политики, прилагани през настоящия планов период. Представени са
обобщени данни и изводи по отношение на количеството и вида на реализираните проекти,
съфинансирани от различните инструменти на Кохезионната политика. При разработването на анализа
са използвани актуални статистически данни на областно и общинско ниво, които позволяват
сравнимост и преценка на дълбочината и мащаба на регионалните различия и дисбаланси и в резултат
на това формулиране на стратегия за преодоляване на проблемите и предизвикателствата и постигане
на устойчиво развитие.
I.3.2.
Формулирани целите и приоритетите за развитие на областта за периода до
2020 г.:
Работата по тази дейност цели формулирането на визия, стратегически и специфични цели и
приоритети за устойчиво развитие на областта за периода между 2014 и 2020 г., които да са
едновременно тясно обвързани както с националните цели и приоритети (заложени в Националната
програма за развитие „България 2020”, Националната програма за реформи на РБ, секторните
стратегии, НСРР и др.), с целите на Кохезионната политика на ЕС (новите регламенти за помощите от
фондовете на ЕС), така и със стратегическите документи на ЕС (стратегията Европа 2020,
Териториалния дневен ред на ЕС 2020, Общата стратегическа рамка до 2020 г). При разработването на
Областната стратегия за развитие на област Плевен са приети като основополагащи постановките на
Стратегията на ЕС за развитие на дунавския регион, както и приетият към нея план за действие. Освен
това, целите и приоритетите, отразяват отговорностите и капацитета на регионалните власти и
партньорите за ефективно планиране, координация, наблюдение и оценка на развитието на областта
през този период и отговарят на общите критерии за специфичност, измеримост, постижимост,
реалистичност съобразно ресурсите и определените на времеви граници.
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Обща оценка на необходимите ресурси за постигане целите на стратегията:

Оценката на необходимите ресурси за реализация на областната стратегия е извършена на основата на
определени икономически и финансови механизми и инструменти за постигане на целите и
приоритетите на развитието. Приложени са аналитични и прогностични методи, които позволяват
реалистично определяне на необходимите в рамките на областта финансови средства.
Важен елемент на оценката е разработването на финансова рамка и предложение за планиране на
средствата за реализация на дейности в районите за целенасочена подкрепа на територията на
областта, които могат да бъдат осигурени от централния бюджет и съфинансирани от общинските
бюджети. Тази рамка отчита нуждите и приоритетите на общините и е интегрирана в общата оценка на
необходимите ресурси за реализация на областната стратегия за развитие.
Наличната информация за източници на финансиране е систематизирана по начин, който дава
възможност за обвързване с целите и приоритетите на областната стратегия за развитие за целия
период на нейното изпълнение, както и по години. При извършване на оценката се отчитат видовете,
условията и ограниченията, определени за допустимите разходи по операциите и проектите,
съфинансирани със средства от фондовете на ЕС, както и изискванията на законодателството за
държавните помощи и защита на конкуренцията.
I.3.4.

Териториалния обхват на районите за целенасочена подкрепа:

Дефинирането на райони за целенасочена подкрепа (РЦП) създава условия за ефективна териториална
концентрация на ресурсите, за редуциране на вътрешнорегионалните различия и за постигане на
целите на националната политика за регионално и местно развитие. Важна предпоставка за постигане
на реални резултати е съобразяването със специфичните особености и нужди на територията.
Определянето на териториалния обхват на районите за целенасочена подкрепа се базира на
икономически, социални и инфраструктурни критерии. За включването на общини в териториалния
обхват на РЦП, в ЗРР чл. 6 са дефинирани ясни и точни показатели. Избраните общини се
характеризират с по-слабо развита икономика, по-ниска работна заплата от средната за страната, повисока безработица от средната, застаряващо население, по-ниска гъстота на населението,
недостатъчно развита пътна инфраструктура, възпрепятстваща връзките на населените места с
общинския център и помежду им, дефицити в канализационната инфраструктура и проблемно
водоснабдяване. В допълнение, при използването на тези показатели общините на територията са
категоризирани по степен на „уязвимост” в зависимост от общото влияние на показателите върху
конкурентоспособността, устойчивото развитие и просперитета на съответните общини.
I.3.5.

Критериите за оценка на изпълнението на стратегията:

Определени са критерии за междинна, последващи и тематични оценки на стратегията. Разработена е
система от индикатори за проследяване реализацията на ОСР. Критериите за оценка обхващат
съответствието на стратегическата рамка, актуалността, ефективността на използваните ресурси,
степента на прилагане принципа на партньорство, адекватността на социално-икономическата
обстановка, реалистичността, степента на постигане на целите на областната стратегия и др.
Критериите са максимално обективни, обосновани и разбираеми.
В допълнение са посочени основните етапи за наблюдение и оценка реализацията на ОСР и са
определени конкретни отговорници, които да проследяват изпълнението на стратегията. Определени са
начините, периодичността и източници за набиране на информация. Предложена е гъвкава структура, в
която корекциите на организацията за реализация на ОСР ще бъдат бързо и лесно осъществими.
I.3.6.
Стратегически насоки за разработване на целите и приоритетите на
общинските планове за развитие:
Насоките за постигане на съгласуваност и взаимодействие в процеса на стратегическо планиране на
областното и общинското развитие се основават на няколко важни предпоставки, които са отчетени
при разработването на областната стратегия за развитие:
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стратегическото планиране за развитие на областта е свързано с постигане на съгласие между
общините за приоритетите, които могат да бъдат реализирани само с общи усилия, като
същевременно се отчита спецификата на всяка община и нейният принос, дефиниран в съответния
общински план за развитие;



ресурсите за интегрираното развитие на областта и общините следва са съсредоточени в
териториален, тематичен и финансов аспект там, където има най-голяма нужда и потенциал за
възвращаемост и конкретни резултати за намаляване на съществуващите различия;



обединени са усилията за по-добър достъп до средства от фондовете на ЕС за целите на развитието
на областта и съставните общини през периода до 2020 г.;



постигнато е съгласие по приоритетите за регионално развитие и добра координация между
областната администрация и местните власти за включване на повече партньори и участници в
процеса на обсъждане и вземане на решения;



обърнато е специално внимание на въпросите, свързани с развитие на териториалното
сътрудничество и сближаване;
Описание на необходимите действия за прилагане принципа на
I.3.7.
партньорство и осигуряване на информация и публичност:

При разработването на областната стратегия за развитие са осигурени предпоставки за прилагане на
принципа за партньорство, публичност и прозрачност. Разработката съдържа описание на:


начина и средствата, чрез които ще бъде информирана обществеността и заинтересованите страни
за цялостния процес на изготвяне, съгласуване, приемане, актуализиране, изпълнение и оценка на
областната стратегия за развитие;



посланията и комуникационните средства за предоставяне на обществена информация за
необходимостта, характера и целите на планираните действия, потенциалните ползи, резултатите и
въздействието от прилагането на стратегията;



механизма за консултиране в хода на изпълнение на стратегията чрез организиране на публични
дискусии, в т.ч. чрез интернет и други форми;



участието във формални структури за наблюдение на постигнатия напредък по изпълнението на
стратегията, за териториално сътрудничество и партньорство, възлагане на независими оценки и
проучвания, подготовка на важни проекти с регионално значение и др.
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Предпоставки за разработката

II. ПРЕДПОСТАВКИ ЗА РАЗРАБОТКАТА
Според Методическите указания, одобрени със Заповед № РД-02-14-2402/ 22.11.2011г. на Министъра
на регионалното развитие и благоустройството, постигането на взаимодействие между различните
документи за стратегическо планиране се осъществява в процеса на тяхното разработване, като се
отчитат йерархичните нива и логическата обвързаност между тях, определени с националното
законодателство за регионалното развитие. Разработването на проекта на „Стратегия за развитие на
област Плевен - ниво 3 (2014 – 2020 г.)“ се вписва хармонично в цялостната система за планиране на
европейско, национално, регионално и местно ниво в синхрон с действащите и предстоящите
финансови и инвестиционни програми. Стратегията се разработва в синхрон както с Националната
стратегия за регионално развитие 2012-2022 г., така и с приоритетите, целите и мерките заложени в
Плана за развитие на Северозападния район – ново 2 за периода 2014 – 2020 г. В по-широк контекст,
областната стратегия отчита основните постановки на Стратегията „Европа 2020” и се съобразява с
еволюцията на кохезионната политика на ЕС.
Стратегия „Европа 2020“ и новата Кохезионна политика на ЕС (2014 – 2020):
Визията на Стратегията „Европа 2020“ е да превърнем Европейския съюз в интелигентна, устойчива и
приобщаваща икономика с високи равнища на заетост, производителност и социално сближаване. Тази
стратегия има три приоритета за развитие, насочени към изграждане на социалната пазарна икономика
на Европа за 21-ви век: интелигентен растеж; устойчив растеж; приобщаващ растеж. В обхвата на тези
три приоритета са очертани пет водещи цели: Заетост за 75 % от хората на възраст 20 - 64 г.;
Инвестиции в научноизследователска и развойна дейност - 3 % от БВП на ЕС; Постигане на целите
„20/20/20“ по отношение на климата и енергията; Дял на преждевременно напусналите училище под 10
%; дял на младото поколение с висше образование от най-малко 40 %; Намаление на застрашените от
бедност с 20 млн.
Новата стратегия на ЕС за растеж и заетост „Европа 2020” определя в голяма степен рамката на
бъдещото икономическо развитие на България. С нея се уточняват приоритетите и целите на
европейската икономика до 2020 г. Българското правителство определи националните цели за
изпълнението й. Те са: Повишаване до 76% заетостта на жените и мъжете на възраст от 20-64 години;
Увеличаване равнището на комбинираните (публични и частни) инвестиции в областта на
научноизследователската и развойна дейност в рамките от 1.4% до 2% от БВП; Намаляване емисиите
на парникови газове с 20%, в сравнение с нивата от 1990 г. и увеличаване до 16% дела на енергията от
възобновяеми източници в брутното крайно потребление на енергия; подобряването на енергийната
ефективност приблизително с 25% и намаляването с 50% на енергийната интензивност на БВП до 2020
година; Снижаване под 11% на дела на преждевременно напусналите училище и увеличаване до 36%
на дела на лицата на възраст от 30 до 34 години със завършено висше образование.
Инвестициите през следващия планов период следва стриктно да са съгласувани с целите на
стратегията „Европа 2020“. Въвеждат се много по-строги условия, както и стимули, за да се гарантира,
че заделените за политиката на сближаване средства се използват по-ефективно и се поставя по-силен
акцент върху постигането на резултати.
Стратегия на ЕС за развитие на Дунавския регион – Българска позиция, План за действие:
Стратегията на ЕС за региона на река Дунав може да допринесе за постигане на целите на ЕС и за
подпомагане на основните инициативи на кохезионната политика на ЕС. В стратегията се предлага
план, по който е необходимо държавите и заинтересованите страни да предприемат конкретни
действия. Поставя се акцент върху възприемането на интегриран и ориентиран към местните условия
подход. Основните въпроси се разглеждат в четири стълба.
Създаване на връзки за региона на река Дунав за подобряване на мобилността и мултимодалността; за
насърчаване на по-широкото използване на възобновяемата енергия; за насърчаване на дейностите в
областта на културата и туризма и контактите между хората.

„Велдер Консулт” ООД

17

ОСР на Област Плевен за периода 2014 – 2020 г

Предпоставки за разработката

Опазване на околната среда в региона на река Дунав за възстановяване и запазване на качеството на
водите; за управление на рисковете за околната среда; за опазване на биологичното разнообразие,
ландшафтите и качеството на въздуха и почвите.
Повишаване на благосъстоянието в региона на река Дунав за развитие на обществото на знанието чрез
научноизследователски, образователни и информационни технологии; за оказване на подкрепа за
конкурентоспособността на предприятията, включително развитието на клъстери; за инвестиране в
хора и умения.
Укрепване на региона на река Дунав за увеличаване на институционалния капацитет и
сътрудничеството; за съвместна работа с цел укрепване на сигурността и предприемане на действие по
въпросите на организираната престъпност и тежките престъпления.
Проект “DONAUREGIONEN+”
По същество проектът “DONAUREGIONEN+” представлява „Концепция за пространствено развитие
на интеррегионално сътрудничество в Дунавското пространство”. Проектът е финансиран по
Програмата за транснационално сътрудничество „Югоизточна Европа” и включва изработване на
трансрегионални стратегии за развитие на пет трансдунавски района (ТДР) между България и
Румъния. Изпълнението на дейностите по проекта се вписват в по-широкия европейски контекст,
който се определя от дефинираните четири приоритетни стълба на Стратегията на ЕС за развитие на
Дунавския район (свързаност и достъпност, околна среда, конкурентоспособност и добро управление и
сигурност); приоритетите на Стратегията „Европа 2020” за устойчив, интелигентен и приобщаващ
растеж и българската позиция за „отключване на потенциала“. На територията на Област Плевен
попада един от идентифицираните ТДР – Никопол-Белене-Свищов-Зимнич. Постановките на
разработената стратегия за трансдунавския регион обхваща ключовите области на устойчивото
развитие: природни ресурси, човешки ресурси, селищна мрежа, икономика, транспортна и техническа
инфраструктура, като предлагат интервенции с добавена стойност в контекста на транс-регионалното
сътрудничество в Дунавския регион.
Националната програма за развитие „България 2020“
Националната програма за развитие „България 2020“ е рамков дългосрочен документ, който обхваща
всички сектори и източници на финансиране. Тази стратегия кореспондира с европейската стратегия
„Европа 2020“ и е най-широката рамка за развитието на страната. Програмата отчита националната
специфика и възможности за подкрепа и участие в постигането на общоевропейските цели и е основа
за разработването на стратегическите документи за следващия програмен период. Стратегическата
част на Националната програма за развитие „България 2020" представя общата рамка на политиките за
развитие на Република България до края на 2020 г. В тази документ е формулирана националната
визия – „Към 2020 г. България e държава с конкурентоспособна икономика, осигуряваща условия за
пълноценна социална, творческа и професионална реализация на личността чрез интелигентен,
устойчив, приобщаващ и териториално балансиран икономически растеж.“ Стратегическите цели за
повишаване на жизнения стандарт, конкурентоспособността на икономиката и за изграждане на
инфраструктурни мрежи са отправни точки към целите на НСРР и чрез нея достигат до регионалните
планове, където намират своите реални измерения.
Националната стратегия за регионално развитие (2012-2022)
Националната стратегия за регионално развитие за периода 2012-2022 е основният документ, който
определя стратегическата рамка на държавната политика за постигане на балансирано и устойчиво
развитие на районите на страната и за преодоляване на вътрешнорегионалните и междурегионалните
различия в контекста на общоевропейската политика за сближаване. Тази стратегия очертава
националните измерения за постигане на европейските приоритети за интелигентен, устойчив и
приобщаващ растеж. Тя определя дългосрочните цели и приоритети на политиката за регионално
развитие, която от своя страна осигурява териториалното измерение на секторните политики и
съдейства за тяхното синхронизиране. НСРР очертава рамката и дава насоки за разработването на
ОПРР 2014-2020 г., както и за документите за регионално развитие на регионално, областно и
общинско ниво. РПР на СЗР следва тези насоки и се придържа към същностните цели за намаляване на
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междурегионалните и вътрешнорегионалните различия в сферите на икономическото, социалното и
териториалното развитие; осигуряване на условия за ускорен икономически растеж, високи нива на
заетост и устойчиво развитие на териториалното сътрудничество. НСРР заедно с Националната
концепция за пространствено развитие третират проблемите на териториално-пространственото и
урбанистичното развитие, които са задълбочено изследвани, осмислени и конкретизирани в
разработката на РПР на СЗР.
Национална концепция за пространствено развитие за периода 2013 - 2025
Националната концепция за пространствено развитие за периода 2013 - 2025 г. дава насоките за
устройство, управление и опазване на националната територия и акватория и създава предпоставки за
пространствено ориентиране и координиране на секторните политики. Заедно с НСРР 2012 – 2022 г. тя
е основен документ в най-новото ни законодателство и дългоочакван инструмент за интегрирано
планиране и устойчиво пространствено, развитие. При разработването на РПР на СЗР концепцията е
използвана като основа и регулатор за постигане на комплексно, интегрирано планиране на
регионалното ниво в контекста на националното и общоевропейското пространствено развитие.
Моделът за развитие на СЗР доразвива и конкретизира заложените в националната концепция
постановки.
Регионален план за развитие на Северозападен район (2014-2020)
При разработването на РПР на СЗР концепцията е използвана като основа и регулатор за постигане на
комплексно, интегрирано планиране на регионалното ниво в контекста на националното и
общоевропейското пространствено развитие. Моделът за развитие на СЗР доразвива и конкретизира
заложените в националната концепция постановки.
Устойчиво пространствено, икономическо и социално развитие – обобщение
Осмислянето на съдържанието на представените по-горе стратегически документи мотивира няколко
основни извода за работата по „Стратегията за развитие на област Плевен - ниво 3 (2014 – 2020 г.)“:


Новата политика на Европейски съюз акцентира върху териториалното сближаване и
трансграничното сътрудничество. Това показва че разработването на областната стратегия трябва
стриктно да се придържа към постановките на Дунавската стратегия и последвалите разработки в
макрорегионален и трансграничен контекст;



Принципно важно и с приоритетна стойност е изискването за основаването на развитието
предимно на местни ресурси и потенциали, които до сега са били пренебрегнати – девизът на
българската позиция по дунавската стратегия е „Отключване на потенциала“;



Поставянето на знанието в основата на развитието на икономиката, извежда на първо място
постигането на качествено ново технологическо ниво на индустрията и изискванията за качествено
ново ниво на образованието, базирани на високи резултати от научно-изследователската и развойна
дейност;



Постановката за опазването на околната среда във всичките й компоненти като условие за
постигане на устойчивост на развитието извежда екологосъобразността на решенията във всички
сфери като основен критерий за тяхната допустимост;

Крайната цел на всички политики на всички нива остава постигане на такова качество на живота, което
гарантира необходимите условия за пълноценна социална, творческа и професионална реализация на
личността.
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III.РЕЗЮМЕ НА АНАЛИЗА НА ИКОНОМИЧЕСКОТО И СОЦИАЛНОТО
СЪСТОЯНИЕ НА ОБЛАСТТА
III. 1.

ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА / ПРОФИЛ НА ОБЛАСТТА
III.1.1.

Общи сведения за областта

Оценка на местоположението
Област Плевен е разположена в централната част на Северна България и в източната част на
Северозападния район. На север опира до р. Дунав, на изток е с общи граници с област Велико
Търново, на юг - с област Ловеч и на запад – с област Враца. В посочения териториален обхват и с
площ 4653,3 км2 (3,9% от територията на страната).
През територията й преминават важни отсечки от националната транспортна пътна и железопътно
инфраструктура. Тя се пресича от участък от главната ж.п. линия София-Варна и от първокласен път
Е -83 (Русе – Плевен – Ботевград). С регионално (надобластно значение) са и меридионалната ж.п.
линия Свищов-Троян и второкласните пътища ІІ -11 , ІІ -13 и ІІ- 35 (Бяла – Плевен – Троян – Карлово),
които спомагат за нейното “отваряне” към съседните региони. Граничното положение на област
Плевен и принадлежността й към Българското Дунавско крайбрежие (72 километров излаз) с 4 малки
речни пристанища (гр. Никопол, с. Сомовит, с. Загражден и с. Байкал) е благоприятен фактор за
осъществяване на трансграничното сътрудничество с крайдунавските региони от поречието на
р.Дунав.
Природни ресурси и потенциали
Природните ресурси на област Плевен не се отличават с голямо разнообразие. Независимо от това те
са с потенциали за развитие както на важни отрасли на икономиката.
Релефът е равнинно-хълмист. Тук попадат части от Дунавската равнина (сред които се открояват
Плевенските височини), както и най-северните разклонения на Предбалкана. Релефът е дълбоко
разчленен от широките долини на реките Искър, Вит и Осъм.
Областта е бедна е на минерално-суровинни източници (полезни изкопаеми). Установени са и се
експлоатират неголеми запаси на нефт и газ (нах. Д. Дъбник, Д. Луковит, Гиген). В експлоатация са и
находища на огнеупорни и керамични глини (нах. Буковлък, нах. Върбица, нах. Ореховица), креда
(нах. Бяла вода) и на варовици.
Климатът е умереноконтинентален със средногодишна
температура
около 12-130.
Средногодишните валежи са около 550 мм (кл. ст. Плевен). Средните януарски температури са -2 до -3
°C, средните юлски - 23 °C.
Речна мрежа. През територията на областта протичат долните течения на реките Искър, Вит и Осъм.
Известни са и карстовите извори при Плевен и с.Бохот. Водният потенциал на района е значителен. За
регулиране на оттока на реките (вкл. и по-малките реки от водосборите на реките Искър, Вит и Осъм)
са изградени множество малки и средни язовири. Само стопанисваните от “Напоителни системи” ЕАД
в областта язовири са 28 бр. По-големи от тях са “Телиш”, “Каменец”, “Малчика”, “Александрово” и
др.
Почвеното разнообразие включва черноземните, алувиално-ливадните (в равнинните части) и послабо плодородните горски почви (в Предбалкана). Естествената горска растителност е от
широколистни видове и е по-добре представена по северните склонове на Предбалкана.
Функционално разпределение на територията
Баланса на територията по видове показва, че от общата площ на областта – 4653,3 хил. дка, основните
видове територии са със следната площ:
-

Земеделски територии - 3791,8 хил. дка;

-

Горски територии - 434,3 хил. дка;

-

Урбанизирани територии – 219,5,0 хил. дка;
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Водни течения и водни площи - 153,5 хил. дка и др.

Особеностите на релефа дават отражение върху значителния размер на земеделските територии – те
заемат 81,5% от общата площ на областта. На второ място – с 9,3% са горските територии, а на трето –
териториите заети от фонд “Населени места”и урбанизираните територии -4,7%.
Земеделските земи са с висок относителен дял в северните, равнинни части на областта. С над 85% дял
на земеделските земи от общия размер на територията са общини Кнежа (90,7%), Искър (87,3%),
Пордим (87,3%), Долна Митрополия (86,8%) и др. С по-висок от средния за областта относителен дял
на горските територии (9,3%) са общините, попадащи в най-северните склонове на Предбалкана и край
р. Дунав – Никопол (15,4%), Белене (14,1%), Червен бряг (15,7%).
III.1.2.

Териториално развитие

Селищна мрежа
За територията на област Плевен се наблюдава характерната за Дунавската равнина балансирана
структура от средно големи и големи села и малки градове, които са и основни опорни и обслужващи
центрове за преобладаващо селскостопанския хинтерланд на областта. Селищната структура на
областта включва и много селища от категорията на малките и средните села и един голям град
(Плевен).
На територията на областта е разположен един агломерационен ареал от национално значение – този
на гр. Плевен. Според НСРР 2012-2022, той обхваща областния център, близко разположените до него
села, градовете Долна Митрополия, Долни Дъбник, Червен Бряг и Славяново и прилежащите им села.
Агломерацията се развива основно по направлението на първокласния път Бяла-Плевен-Ботевград и
около град Плевен се образува по-широкообхватна територия.
Центрове и оси на развитие
Основните градивни елементи на макро-пространствената структура са полюсите на растеж урбанистичните центрове от различен ранг в полицентричната урбанистична мрежа на страната.
Системата от полюси на растежа в областта се представя от следните йерархични нива:


Второ ниво – центрове с национално значение: Второто ниво от центрове с национално значение
на територията на областта е гр. Плевен;



Четвърто ниво – с микрорегионално значение – в територията на групи общини: За област
Плевен това са Белене, Кнежа, Левски, Червен бряг и Никопол. Тези градове са с относително
стабилно развитие и имат важни обслужващи функции за съседните малки общини;



Пето ниво – много малки градове и села, центрове на общини. На територията на област Плевен
това са Гулянци, Долна Митрополия, Долни Дъбник, Искър. Тези селища са административни,
стопански и обслужващи центрове за населението на местно ниво.

Осите, заложени в НКПР, които имат отношение към урбанистичното развитие на областта, са:


Северна основна паралелна ос – София – Плевен – Русе и отклонението София–Ловеч–Велико
Търново–Шумен–Варна (АМ „Хемус“), които свързват столицата с градовете от северна България
и през Русе със столицата на Румъния – Букурещ.



Крайдунавска паралелна ос, която свързва селищата по Дунавското крайбрежие. Тази важна ос е
формулирана като второстепенна, но с възможност в бъдеще да прерасне в главна ос.



Второстепенна ос на развитие свързваща селищата Никопол-Плевен–Ловеч–Троян
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III.1.3.

Анализ - резюме

Културно наследство

Анализирането на културното наследство в Област Плевен позволява да се проследят няколко основни
извода, структурирани в откроени потенциали, проблеми и съответстващите им препоръчителни
мерки.
Необходимо е разбиране, че наследството надхвърля нормативно дефинираните културни ценности,
тоест обектите, поставени под юридическа защита. Значимостта е свързана с историята като източник
на познание за закономерностите в пространственото и функционално развитие на съответната област
и прилежащите й градове. Историята създава идентичността на мястото и придава специфичните черти
от образа на областта, провокира паметта и мисленето на обществото. Безспорна е и икономическа
значимост на културното наследство, разглеждана като солидна предпоставка за развитието на
туристически дейности.
Потенциали
 Областта, възприета като пространство на традиционни селища и поддържани връзки между тях,
съществува от древността и съчетава исторически следи от четири основни епохи, сред които може
да се подчертае големия римски военен лагер, по-късно трансформиран в забележителния град
Ulpia Oescus. Към античността се присъединяват и античните крепости Сторгозия /част от парка
Кайлъка, гр. Плевен/ и Димум край гр. Белене, за която се предполага, че е функционирала и като
долно дунавска митница.


Средновековното наследство на Никопол е запазило спомена за величието на Второто българско
царство в кръстокуполната църква „Свети Петър и Павел”.



Възрожденската архитектура от XIX век е представена от отделни жилищни сгради и църкви в
Плевен и Никопол. В Белене могат да бъдат открити три значими църковни сгради – две
католически, показващи и специфичния културен модел на града, заедно с една православна –
датиращи също от XIX век.



Символите на освободителната война през 1877-1878 в Никопол, Плевен и Пордим разказват за
ключовите военни операции, чиито резултати са били стратегически за развръзката на войната.
Изявяването на културно наследство на областта може да се организира около три тематични
акцента – Античност, Средновековие и Освобождение – обединяващи отделни ценности и
съвместно привличащи научен и туристически интерес.



Освен това последователността на изброените епохи изразява досегашната трайност на областта
във времето и е основание за бъдещо развитие, следващо исторически закономерности и
притежаващо разграничима идентичност.



Старият път, следващ долно дунавската граница и обвързващ крайдунавските селища, както и
направлението Никопол-Плевен, идентифицирани и от концепцията на Културните коридори на
Югоизточна Европа, представляват потенциал за последователно и непрекъснато представяне на
културните ценности в областта. Интегрирането на отделните елементи е предпоставка за
създаването на завършен туристически продукт, надминаващ стойността на отделните обекти.



Представените възможности за обвързване на различни елементи съобразно два признака –
принадлежност към тема и разположение на общ коридор – позволява инициирането на
партньорства между отделни общини от областта. Подобна практика би могла да осигури поефективното управление на културното наследство, но и да провокира последващо
междуобщинско сътрудничество и в други сектори.



Областта притежава и уникален пример за съчетаването на история и изкуство – историята като
източник на вдъхновение и изкуството като средство за представяне и разказване на историята –
представен от Плевенската панорама.
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Проблеми
 Основните проблеми са свързани с недостига на финансови ресурси за проучването на културното
наследство, открояването на нови исторически обекти и поставянето им под юридическа защита.
Недостатъчни са инициативите за физическото съхраняване на обекти, провеждането на
консервационни и реставрационни мероприятия. Липсва и разнообразие на проектите за
социализация и съвременна изява на културните ценности.


Актуален е проблемът за информационното представяне и популяризиране на културното
наследство на областта, включително и чрез приложението на съвременните технологии.



Съвременната интерпретация на културните ценности чрез придаването на нова функция,
обвързвана с различни културни дейности и създаване на изкуство, остава ограничена.

Препоръчителни мерки

Проследяването на потенциалите и проблемите на културното наследство са основание за
формулирането на няколко основни препоръчителни мерки за интервенция, подсказващи
насоки за последващите стратегически предложения:


Създаване на междуобщинска рамка за управление на културното наследство в областта.



Изработване и реализация на съвместни проекти за съхраняване и социализация на културното
наследство в областта, обединени около общи исторически теми и пътища.



Изтъкване и популяризиране на историческите, културни и природни ценности на областта.



Използване на историята като основно послание при настоящото развитие на областта и при
формирането на нейните идентичност и маркетингово представяне.



Въвеждане на подходи за съвременна интерпретация на исторически обекти при съчетаването на
историята с култура, изкуство и подходящи форми на туризма.
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ИКОНОМИКА И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ
III.2.1.

Обща характеристика

Данните показват, че област Плевен е с по-нисък БВП на лице от създадения средно за
страната и за Северозападния район. Към 2010 г. при среден БВП на лице за страната 9359 лв.
и за Северозападния район - 5652 лв., за област Плевен размерът на създадения БВП е 5051
лв. В сравнение с останалите 4 области в обхвата на Северозападния район област Плевен е в
по-добра позиция от области Монтана и Видин.
По отношение на ръста на БВП на лице, постигнат за периода 2006-2010 г. област Плевен
също е в неблагоприятна позиция. При постигнат ръст от 139,1 % средно за страната и 122,0%
средно за Северозападния район, в област Плевен същия е 113,5%. По отношение на този
показател област Плевен е на последно място в Северозападния район.
По отношение на показателя “Нетни приходи от продажби” област Плевен е с най-висок
размер – 2808344 хил. лв., което е 32,4 % от общия им размер за Северозападния район. По
този показател областта е с водещо място в района.
Структура на предприятията. Към 2011 г. на територията на област Плевен са функционирали
общо 9339 предприятия от нефинансовия сектор. По брой на заетите в тях лица, преобладаващата част
от тях са от типа “микро” и “малки”.
Средните и малки предприятия са малко на брой. Техният относителен дял е едва 1,5% от общия им
брой. Това са производствени единици както от вторичния сектор, така и от третичния (учебни
заведения – университети, болнични заведения, търговски обекти и др.).
III.2.2.

Структура на икономиката

Динамиката в размера на БДС за периода 2007-2010 г. показва, че икономическата криза дава
отражение върху размера на анализирания показател. При реализирана БДС в размер на 1 054,0 млн.
лв. (2007 г.) през 2010 г. същия е 1255,1 млн. лв., т.е. налице е ръст с 11,9%.
Секторната структура на Брутната добавена стойност показва, че водещо място има третичния сектор
(услуги), като относителния дял на БДС през 2007 г. е 57,58%, а през 2010 г нараства на 63,51%.
Развитите обслужващи функции на някои от по-големите общини също е фактор за по-високия размер
на БДС от третичния сектор.
При останалите сектори се забелязва тенденция на намаляване на относителните им дялове. При
първичния сектор се наблюдава и спад в абсолютния размер на брутната добавена стойност, а при
вторичния – има определен ръст в реализираната брутна добавена стойност, но и спад в относителния
дял.
Аграрен сектор
В основата на първичния сектор е селското и горското стопанство. В по-голямата част от общините в
областта селското стопанство определя облика на икономиката им. Аграрният сектор е с подчертана
растениевъдно-животновъдна насоченост.
Основната част от обработваемите земеделски земи се стопанисва от регистрираните 64 земеделски
кооперации, еднолични търговци и търговски дружества. Физическите лица, независимо, че
съставляват 96,9% от земеделските производители, стопанисват само 19,8% от обработваемите
земеделски земи.
Растениевъдство. Основните култури
са зърнените, допълвани с маслодайни. От използваните
земеделски площи 53,8% са за зърнени култури, а 29,9% за маслодайни култури. Трайните насаждения
са само 0,6% от използваните земеделски площи, а за зеленчукопроизводство се използват едва 0,3% от
обработваемите земи.
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Животновъдството бележи тенденция на спад както в броя на някои от групите селскостопански
животни, така и в произведената животновъдна продукция. Свиневъдството бележи ръст. От
произведеното през 2011 г. промишлено производство на червено месо (4691 т.), 99,1% е свинско.
Количествата произведено червено свинско месо през 2011 г. са два пъти по-високи от тези през 2008
г. (2126 т.). Говедовъдството е с основна насоченост – млечно направление. Събраното и преработено
краве мляко е 7781 хил. л. и е с 37% по-малко от количествата в 2007 г. – 12012 хил.л.
Горското стопанство в областта е с подчинено значение в първичния сектор. Причината за това е в
по-слабата представеност на горския фонд (13,3% от територията на областта), а в някои от общините
– тя е под 5%.(Кнежа, Пордим). Горския фонд в областта се стопанисва основно от две горски
стопанства – ДГС Никопол и ДГС Плевен.
Промишленост
Промишлеността губи от своето значение като основен сектор на областната икономика. Това се
потвърждава от данните за намаляващия размер на произведената продукция. Нейният размер е
намалял от 965,2 млн.лв. (2007 г.) на 863,4 млн. лв. (2011 г.). Аналогична тенденция - за намаляващ
брой се наблюдава и при заетите лица в промишлените дейности. Водещи отрасли в промишлеността
са “производство на храни и напитки и тютюневи изделия” (32,8% от произведената през 2011 г.
продукция от всички промишлени отрасли), “Производство на текстил и изделия от текстил” (19,8%),
“Производство на облекла” и др. Машиностроителния отрасъл продължава да губи значимостта си на
водеща промишлена дейност. Относителният дял на произведената продукция в машиностроенето от
общия размер на промишлената продукция в промишлеността бележи спад от 22,8% (2007 г.) на 18,4%
(2011 г.).
Строителство
Строителството, като икономическа дейност от вторичния сектор изпитва същите проблеми в
развитието си, характерни и за останалите икономически отрасли. Реализираните приходи от
строително-монтажни дейности през 2011 г. възлизат на 126,3 млн.лв., което е с 34,6 млн. лв. по-малко
от обема реализиран през 2007 г. - 160,9 млн. лв. Основната част от реализираните приходи е от ново
строителство – 85,6%. През 2011 г. общият брой на жилищата в област Плевен е 145,7 хил., от които
98,1% са частни. Общият размер на жилищната площ е 10756,8 хил. м2.
Туризъм
Туризмът като отрасъл от третичния сектор се развива относително стабилно. Като цяло в тази
икономическа дейност не са използвани напълно потенциалите на областта. През 2011 г. броят на
местата за настаняване и местата за подслон (с капацитет над 10 легла) е 13, а броят на леглата в тях –
1027. Приходите от дейност – от нощувки също са незначителни – едва 2,9 млн. лв. Показателите за
2007 г. са почти идентични. Основна туристическа дестинация е гр. Плевен.
III.2.3.

Структура на предприятията.

Към 2011 г. на територията на област Плевен са функционирали общо 9339 предприятия от
нефинансовия сектор. По брой на заетите в тях лица, преобладаващата част от тях са от типа “микро” и
“малки”. Средните и малки предприятия са малко на брой. Техният относителен дял е едва 1,5% от
общия им брой. Това са производствени единици както от вторичния сектор, така и от третичния
(учебни заведения – университети, болнични заведения, търговски обекти и др.).
III.2.4.

Капитализация и Икономическа активност. Инвестиции

През 2011 г. от общия размер на разходите за ДМА – 289,6 млн. лв., 49,% са в областта на първичния
сектор, а 26,6% - във вторичния. От икономическите дейности от третичния сектор с най-висок обем на
разходите за дълготрайни материални активи са търговия и ремонт на автомобили и мотоциклети,
хотели и ресторантьорство, транспорт, складиране и пощи – с общо 43,5 млн. лв., или 15,0% от общия
им размер.
В сравнение с 2007 г. е налице определено преориентиране в насочеността на разходите за ДМА. През
2007 г. основната част от разходите са били във вторичния сектор - 29,1% от общия им размер, а в
първичния – само 9,0%.
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В структурата на разходите за придобиване на дълготрайни материални активи, основната част е
насочена за машини и оборудване. От общия им размер за 2011 г. 37,3% са за машини и оборудване,
21,3% - за сгради, строителни съоръжения и конструкции, 13,8% за транспортни средства и 27,6% за
други дълготрайни материални активи.
Размерът на преките чуждестранни инвестиции в област Плевен в периодап2007-2011 г. варира от
165,8 млн. евро (2007 г.) спада до 153,3 млн. евро (2010 г.) и нараства до 174,9 млн. евро (2011 г.).
Привлекателността на областта за преките чуждестранни инвестиции в сравнение с останалите 4
области от Северозападния район се запазва относително стабилна – през отделните години около 3538% от тях са насочени в област Плевен. По отношение на общия размер на преките чуждестранни
инвестиции в страната областта губи привлекателност. Така ако през 2007 г. 1,1% от общия им размер
са ориентирани към област Плевен, то през 2011 г. те са вече 0,8%.
III.2.5.

Принос на общините в икономическото развитие на област Плевен

Данните показват, че водещо място в икономиката на област Плевен имат общини Плевен,
Белене,Червен бряг и Левски. През 2011 г. от произведената продукция в областта (1959,1 млн. лв.),
община Плевен участва със 60,3%, , община Белене – с 14,6%, община Червен бряг – с 5,8%.
Капитализацията на територията, изразена чрез размера на Дълготрайните материални активи (ДМА)
показва, че отново водещо място заемат общини Плевен, Червен бряг, Кнежа, Долни Дъбник и Левски.
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СОЦИАЛЕН КАПИТАЛ, СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ И ВКЛЮЧВАНЕ
III.3.1.

Демографско състояние и тенденции

Брой на населението
По данни от последното преброяване на населението и на жилищния фонд в Р. България, извършено
през 2011 г., в област Плевен към тази година живеят 269752 д. Броят на населението на областта
съставлява 31,8% от това на Северозападния район и 3,7% от това на страната. За периода 2007-2011 г.
броят на населението на областта е намалял от 297928 д. на 269752 д, или с 31824 д. (9,5%). За
анализирания петгодишен период област Плевен е с 28176 д. по-малко население, или с 9,5% спад.
Отделните общини са с различна степен на обезлюдяване. С най-голямо намаление на населението са
общини Долни Дъбник (21,2%), Никопол (17,4%), Пордим и Гулянци – с по 13,7%. Община Плевен е
относително най-слабо засегната от обезлюдяване – намалението в броя на населението през 2011 г.
спрямо 2007 г. е с 6,0%.
Движение на населението
Позиционирането на област Плевен сред останалите 4 области в Северозападния район по отношение
на естественото движение на населението показва, че тя е в по-благоприятно положение по стойността
на някои от анализираните коефициенти. Към 2011 г. при среден за района отрицателен естествен
прираст – 10,6‰, за област Плевен той е – 8,9‰, докато за област Видин същият е – 14,7‰, област
Монтана - 12,2 и т.н. По отношение на стойността на показателите естественото възпроизводство на
населението в областта, ясно могат да се обособят две зони:


Първа зона - с високи отрицателни стойности на естествения прираст. Тази зона включва три от
крайдунавските общини – Гулянци, Никопол и Долна Митрополия;



Втора зона - с по-ниски, но също отрицателни стойности на естествения прираст, включваща
общини от южната и югозападната част на областта – Плевен, Червен бряг, Долни Дъбник, Кнежа.

Механичното движение на населението в областта за анализирания период също е с неблагоприятни
стойности на коефициентите за изселване, заселване и механичен прираст.
През 2007 г. от област Плевен са се изселили 6856 д, а са се заселили 6014 д., което формира и
отрицателен механичен прираст – 824 д. За 2011 г. данните са в същата посока – броят на заселените е
3749 д, на изселените 4243 д., а механичния прираст също е отрицателен – 494 д. По общини данните
показват, че малките общини са с по-високи стойности на изселените от тези на заселените.
Структури на населението
Възрастовата структура на населението оказва влияние върху определени контингенти от него –
работна сила, пенсионери, ученици и т.н. Стандартната възрастова структура включва населението в
под трудоспособна, в трудоспособна и в над трудоспособна възраст
Измененията във възрастовата структура на населението на област Плевен за периода 2007-2010 г.
показват, че за разлика от състоянието в страната и в Северозападния район тук процесите на
застаряване на населението са по-слабо изразени.
Териториалните анализи на възрастовата структура (по общини) показват наличието на съществени
различия в процесите на застаряване на населението. В някои от общините населението в над
трудоспособна възраст през 2011 г. е над 35% - Никопол (36,0%), Долна Митрополия (36,3%), Гулянци
(40,7%), Искър (52,2%). Това е проблем, свързан с ограничен трудов потенциал на тези общини.
Коефициентът на възрастова зависимост е показател показващ броя на лицата от населението в
„зависимите” възрасти (населението под 15 и на 65 и повече години) на 100 лица от населението в
„независимите” възрасти (от 15 до 64 години). Данните за периода 2007-2010 г. показват, че
стойността на този коефициент нараства от 50,5% на 52,1%, което е индикатор за застаряването на
населението. Област Плевен е с по-нисък коефициент от средния за Северозападния район, но е с повисок от средния за страната.
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Териториалните анализи на коефициента на възрастова зависимост (по общини) показва, че за
анализирания период стойностите на този коефициент нарастват с над 1% в общини Гулянци (от 80,7
на 85,9%), Плевен (от 39,4 на 46,0%), Никопол (от 67,4 на 77,8%) и Левски (от 56,4 на 57,5%). Обратна
тенденция – на намаляване на числовите стойности на коефициента на възрастова зависимост е
характерна за няколко общини – Искър (от 68,6 на 62,1%), Пордим (от 80,9 на 79,4%), Кнежа (от 57,2
на 55,9%).
III.3.2.

Образование и инфраструктура на образователната система

Образованието в област Плевене е представено от всички видове и степени на образователната система
– от предучилищното обучение, средното общо (в т.ч. и профилирано), професионално и висше
образование. В областта се намират единствените в Северозападния район висши училища –
Медицински университет – Плевен, и в гр. Долна Митрополия - факултет “Авиационен” на
Национален военен университет “В. Левски” – гр. Велико Търново.
Предучилищното обучение се осъществява в два типа детски заведения – Целодневни детски градини
(ЦДГ) и Обединени детски заведения (ОДЗ). В ОДЗ основната част от капацитета им е от “градински”
групи, допълнени от по 1-2 “яслени” групи. Тази дейност на образователната система е с местно,
общинско значение и е предмет на подробни анализи в ОПР.
Общото образование, с изключение на профилираното също е с общинско значение. Поради
последиците от демографската криза мрежата от общообразователни училища е трансформирана като
са закрити 22 училища. Основанията за подобна трансформация се крият в намалелия брой на
учениците в този тип училища. От 25100 ученика (2001 г.) те стигат 21997 ученика (2011 г.), т.е. с 3103
ученика по-малко.
Профилирани училища (природо-математическа гимназия, гимназия за изучаване на чужди езици и
спорно училище) има само в гр. Плевен. Тези училища заедно с Националното училище по изкуствата
“П. Пипков” в гр. Плевен са с регионални функции. В тях се обучават ученици от всички общини в
областта. На територията на област Плевен към 2010 г. има и 4 специални училища, от които 2 са в
община Плевен (болнично и помощно за деца с умствена изостаналост) 1 помощно училище е в
община Долни Дъбник (за деца с умствена изостаналост) и 1 възпитателно училище – интернат в с.
Подем (община Долна Митрополия).
Преждевременно напусналите училище .Един от проблемите на общото образование (особено на
неговата основна степен, която е задължителна) е немалкия брой на преждевременно напусналите
училище ученици. За област Плевен този брой за учебната 2011/2012 г. е 592 ученика. В сравнение с
учебната 20007/2008 година този брой е малко по-нисък, но все още е висок. Причините за
преждевременното напускане на училище са: поради семейни причини – 50-52%, поради заминаване в
чужбина – 20-21%, поради нежелание да учат – 17-19%.
Професионалното образование включва мрежа от професионални училища – Професионални
гимназии (ПГ), разкрити в пет общини – Плевен, Белене, Левски, Кнежа, Пордим и Червен бряг.
Мрежата от професионални училища в област Плевен е запазена – няма промени в броя им за периода
2007-2011 г. Общият брой на ПГ през учебната 2011/2012 г. е 25, от които 24 са с държавно
финансиране, 1 с общинско (ДФСГ “Интелект “ гр. Плевен) и 1 – с частно (
ЧПК “ИКОМ ИНТЕЛЕКТ” – гр. Плевен”). Териториалното разпределение на професионалните
училища е в 6 от общините на област Плевен. В гр. Плевен има 14 ПГ, в община Червен бряг – 4 ПГ (3
в гр. Червен бряг и 1 ПГ в с. Чомаковци), с по 2 професионални училища са общини Долни Дъбник,
Левски, Кнежа, а 1 ПГ има в Пордим и Белене. Като опорни центрове на професионалното
образование са се оформили градовете Плевен, Червен бряг и Левски.
Общият брой на учениците в професионалното образование през учебната 2011/2012 година в областта
е 6526 ученика, което е с 1565 ученика по-малко в сравнение с учебната 2006/2007 година.
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Висшето образование в област Плевен е организирано в Медицинския университет в гр. Плевен и във
факултет “Авиация” на НВУ “В. Левски” в гр. Долна Митрополия. Общият брой на обучаваните
студенти през учебната 2011/2012 г. е 1350.
III.3.3.

Здравеопазване

Заболеваемостта на населението в област Плевен не се различава същество от общата заболеваемост
в страната. С висок относителен дял са болестите на органите на кръвообращението, злокачествените
новообразувания, инфекциозните и паразитни болести, болестите на дихателната система, болести на
пикочно-половата система и др.
Другият основен фактор за състоянието и развитието на системата на здравеопазването в област
Плевен е кадровата осигуреност на системата.
Извънболничната лечебна дейност е обект на общинските планове за развитие (ОПР), тъй като тя е с
подчертан местен характер. Същата се извършва от общопрактикуващи лекари и денталисти и от
лекари и денталисти специалисти.
Болнична помощ и болнична инфраструктура
В ОСР се акцентира на болничната лечебна помощ, тъй като тя е с надобщинско значение.
Териториалното разположение на болничната инфраструктура е функция от броя на населението,
според което се определя и капацитетът на отделните болници и района на обслужването им.
С регионални функции са УМБАЛ “Георги Странски”ЕАД в гр. Плевен, както и останалите двете
малки болници от частния сектор. С надобщинско значение са и МБАЛ “Кнежа” ЕООД в гр.Кнежа и
МБАЛ “Левски” ЕООД – в гр. Левски Останалите общински болници са с малък капацитет и
обслужват населението от съответната община.
Специализираните болници - СБАЛ по кардиология и СБАЛ по акушерство и гинекология в гр.
Плевен, както и "Специализирана болница по вътрешни болести за долекуване, продължително
лечение и рехабилитация-Искър" ЕООД също са с регионални функции. В гр. Плевен има и една
ведомствена болница – Военна болница.
Основни селищни центрове, в които са разположени болнични заведения с надобщински функции са
градовете Плевен, Левски и Кнежа.
III.3.4.

Социална сигурност

Състоянието на социалните услуги и тяхната структура може да се използва като един от индикаторите
за процесите на социалното включване и изключване През 2011 г. в област Плевен са функционирали
5 специализирани институции с общ капацитет 334 места.
Основни центрове с концентрация на социални услуги, предлагани в общността в област Плевен са:


Община Плевен - Дневен център за възрастни хора с увреждания; Дневен център за деца с
увреждания; Център за обществена подкрепа; 4 Центъра за настаняване от семеен тип за деца;
Център за временно настаняване; Кризисен център за деца ; Център за социална рехабилитация
и интеграция за възрастни; Център за социална интеграция на деца; Защитено жилище;



Община Червен бряг – Дневен център за деца с увреждания; Център за обществена подкрепа;
Център за настаняване от семеен тип за деца.



Община Долни Дъбник – защитено жилище



Община Никопол – защитено жилище
III.3.5.

Трудов пазар и безработица

Заетост
Работната сила включва заетите и безработните лица. През 2007 г. работната сила в област Плевен е с
численост 116,6 хил. д., а коефициентът на икономическа активност (съотношението между работната
сила и населението на 15 и повече навършени години) - 44,6%. След 2008 г. работната сила намалява
„Велдер Консулт” ООД

29

ОСР на Област Плевен за периода 2014 – 2020 г

Анализ - резюме

своя брой и през 2011 г. вече е 111,8 хил. д., а коефициентът на икономическа активност – 45,0%. По
отношение на коефициента на икономическа активност област Плевен е с числови стойности в
рамките на средните за Северозападния район.
В структурата на работната сила основен дял заемат заетите лица. Броят на заетите в област Плевен
бележи тенденция на спад от 109,4 хил. д. (2007 г. ) до 98,4 хил. д. (2011 г.). Коефициентът на заетост
варира в границите от 41,9% (2007 г.) до 39,6% (2011 ).
За секторно-отраслови и териториални анализи се използва показателя “наети лица”. През 2011 г. (за
която има официални статистически данни) наетите лица в област Плевен са 62256 д, или около 61% от
броя на заетите. От наетите лица 66,4% са в частния сектор. Секторната структура на наетите е
следната:


Първичен сектор (селско, горско и рибно стопанство) – 4021 д., или 6,5% от всичко наетите
лица;



Вторичен сектор (промишленост и строителство) – 20800 д., или 33,4% от наетите;



Третичен сектор (услуги) – 37435 д., т.е 60,1% от всичко наетите лица.

Териториалната структура на наетите лица показва водещото място на общини Плевен, Червен бряг,
Левски като важни места за приложение на труд. Броят на наетите лица в тези и някои други общини
е както следва:


Община Плевен – общ брой на наетите – 41941 д, или 68,7% от всичко наетите в областта. От
тях в първичния сектор са наети само 966 д, във вторичния - 16693 д. (39,8% от наетите в
общината), а делът на наетите в третичния сектор е 57,9%.



Община Червен бряг – общ брой на наетите -3768 д., или 6,2% от всичко наетите в областта.
Във вторичния сектор са наети 37,2% от общия им брой. В третичния сектор са наети 57,6% от
общо наетите лица;



Община Левски, където броят на наетите е 3315 д, или 5,4% от общия им брой за областта.
Третичният сектор също е с най-голям относителен дял.



По-малките общини – Кнежа, Пордим, Искър, Никопол и др. са с по-добре развит първичен
сектор (относителен дял на наетите – над 20%, и по-слабо развитие на вторичния сектор.
Третичния сектор също е с по-малък брой на насетите лица.

Безработица
Вторият основен елемент на работната сила засяга безработните лица. Промените в заетостта се
отразяват пряко върху безработицата. Данните за броят на безработните лица повечето общини от
областта бележи тенденция на нарастване в разглеждания период. Това е резултат от последиците от
икономическата криза.
III.3.6.

Доходи

Равнището на доходите е един от основните социално-икономически индикатори. Те се използват за
оценка на условията на живот на населението, за определяне на покупателната му способност и др.
Като такива, доходите заедно със заетостта на населението са едни от основните инструменти на
социалната политика.
В периода 2007-2011 г. се наблюдават определени тенденции в доходите на населението, които са
свързани с протичане на икономическите процеси, повлияни през последните години и от
икономическата криза.
Паричните доходи на домакинства от област Плевен са по-високи от средните за страната и за
Северозападния район през целия период 2007-2011 г. Като цяло равнището на доходите на
домакинствата в областта нараства – от 8210 лв.(2007 г.) на 9911 лв. (2010 г.), след което се наблюдава
лек спад – 8768 лв. (2011 г.)
„Велдер Консулт” ООД

30

ОСР на Област Плевен за периода 2014 – 2020 г

Анализ - резюме

При средната годишна заплата на един нает се наблюдава тенденция на нарастване на нейния размер.
От 4157 лв. (2007 г.) тя нараства до 6488 лв. (2010 г.). Данните за 2011 г. показват леко намаляване на
размера на средната годишна заплата на 1 наето лице – 6308 лв.
В териториален аспект (по общини в областта) също се наблюдават определени различия в средния
годишен размер на заплатата на 1 наето лице. Към 2011 г. тя варира от 4841 лв. (община Искър) до
8264 лв. (община Белене). По-високият размер на работната заплата за община Белене се дължи на
наличието по-високия брой на наетите в сектора на енергетиката, при които заплатите са по-високи.
Със заплати в размер над 6000 лв. са общини Долни Дъбник (6390 лв.) и Плевен (6157 лв.).В
останалите общини средния годишен размер на заплатите на наетите са под 6000 лв.
Социално включване и изключване.
Социално изключване. Един от факторите за социалното изключване на част от населението е
бедността. Нивото на бедност се измерва с официално приети субективни индикатори за измерване на
материални лишения, прилагани от всички държави.
Линията на бедност (определена за домакинства, разполагащи със 60% от определен еквивалентен
доход) за област Плевен варира от 2322 лв./лице (2007 г.) до 2723 лв./лице (2010 г.), която е по-ниска
от средната за страната. Относителният дял на бедните спрямо линията на бедност за областта за
анализирания период варира около 20% (19,8% - 2007 г. и 21,8% - 2009 г.). По-висок е делът на хората,
живеещи в материални лишения – за 2010 г. те са 43,5% от населението (при 43,6% средно за
страната). Посочените данни показват, че около 20% от населението са потенциален контингент от
лица за социално изключване.
Социално включване. Проблемът за социалното включване е приоритетно ориентиран към лица с
физически и психически увреждания, които формират социално уязвими групи. Този процес е
ориентиран и към лицата с ниски доходи и тези с материални лишения – безработни, пенсионери с
ниски пенсии и др. Социалната интеграция, освен посочените категории лица е насочена и към лица от
ромската етническа група и по-конкретно към лицата в “училищна” възраст, тъй като е преценено че
повишаването на образователното равнище на децата от този етнос е една от приоритетните мерки на
политиката за тяхното интегриране.
III.3.7.

Култура

За целите на ОСР на област Плевен се анализира дейността на културните дейности и на свързаните с
тях културни институции на надобщинско (регионално и национално ниво).
Театралната и специализираната библиотечна дейност са представени от обекти, които са с
надобщинско, регионално значение. Културна институция в сферата на театралната дейност е
Драматичен театър”Иван Драгоев” в гр. Плевен. Театърът разполагат общо с 3 театрални сцени и
салони с общ капацитет 580 места. С регионално значение е и Плевенската филхармония.
Специализираната библиотечна дейност е представена от Регионалната библиотека
Смирненски”, намираща се в областния център.

“Хр.

Музейната дейност е представена от “Регионален исторически музей, както и Къща музей “Цар
Освободител”, къща Музей “Стоян и Владимир Заимови”, Парк-музей “Скобелев”, С регионални
функции са Регионалния исторически музей и Военно-историческия музей в гр. Плевен. Музеи с
различен профил има още в градовете Кнежа (Общински исторически музей) и Левски (къща –музей
“Г. Парцалев”.
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ИНФРАСТРУКТУРНО РАЗВИТИЕ, СВЪРЗАНОСТ И ДОСТЪПНОСТ
III.4.1.

Транспортна инфраструктура и достъпност

Транспортни коридори с национално и наднационално значение
През територията на Област Плевен преминава ОЕТК № 7 – р.Дунав с дължина на българската
територия 470 км. Река Дунав е и единственият вътрешен воден път в страната. През територията на
областта преминава и първокласен път Е-83 „София-Плевен-Бяла-Русе”, който е от голямо значение за
интегрирането на района в националната и европейска пътна мрежа.
Изграждането на крайдунавския крайбрежен път от Видин до Силистра, ще спомогне за усвояване
потенциала на периферните крайбрежни територии и балансиране на системата от населени места в
област Плевен, както и за укрепване на селищата и интегрирането на общините по Дунавското
крайбрежие. Изграждането на АМ “Хемус” и подобряването на транспортните връзки „НикополПлевен-Ловеч” и „Плевен-Кнежа-Оряхово“ към Дунавските пристанища ще допринесе за поефективно използване на местните ресурси за развитие на областта.
Интермодален транспорт
Потенциал за развитие на интермодален транспорт в областта представляват пристанища в граничните
селища по крайбрежието на р.Дунав - Никопол – Турну Мъгуреле. Подобряването на граничните
връзки, чрез модернизиране на пристанищата и разширяването на инфраструктурата при
транспортните възли, ще улесни дейностите по трансграничното сътрудничество с крайдунавските
региони от поречието на р.Дунав.
Автомобилен транспорт и пътна инфраструктура
На територията на Област Плевен няма изградени участъци от автомагистрали. Общата дължина на
републиканската пътна мрежа в Област Плевен е 791 км, като 96 км от тях са пътища І-ви клас, 205 км
са пътища ІІ-ри клас, а останалите 490 км - пътища ІІІ-ти клас.
През територията на областта преминават следните важни пътища I-ви и II-ри клас:


Първокласният път I-3 Русе – Бяла – Плевен – София (Е-83), който е основна пътна артерия за
Област Плевен.



Второкласният път II-52 Никопол-Свищов-Бяла /Русе-В.Търново/ обслужва северните,
крайбрежни територии на Област Плевен и е част от Дунавския панорамен път. На запад пътят
продължава като път ІІ-11 Никопол-Видин.



Второкласният път ІІ-34 Никопол-Плевен е връзката на областния град Плевен с пристанище
Никопол, като е вторият основен път, обслужващ Област Плевен.



Второкласният път ІІ-35 Плевен –Ловеч свързва областния център гр. Плевен със съседния
областен център гр. Ловеч



Второкласният път ІІ-13 Монтана -Д.Дъбник/ свързва областта със съседните области Враца и
Монтана

ЖП транспорт
Общата дължина на ж.п. линиите на територията на областта е 206 км, което съставлява 32.09 % от
ж.п. мрежата на СЗР и 5,06 % от ж.п. мрежата на страната. Гъстотата на железопътната мрежа в
областта е 44,28 % и е сред най-високите показатели за страната. От важно значение за областта е IІ
главна линия София- Плевен-Г. Оряховица-Варна –основна за Област Плевен. С регионално значение
за развитието на района имат ж.п. линиите от втора категория: “Червен бряг – Златна Панега”, “Троян
– Левски – Свищов” и “Ореш – Белене”. Липсва жп връзка с жп мрежата на Румъния, трансгранични
контакти с жп транспорт не се осъществяват.
Воден транспорт
Българският участък на р. Дунав, който се намира в долното течение на реката, е единствения
корабоплавателен вътрешен воден път на страната. Транспортната функция на р. Дунав е много важна
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и е от определящо значение за прилежащите на реката територии. Важно значение за корабоплаването
по р. Дунав имат нейните технически параметри, които се променят в различните участъци от
течението. Водният транспорт по транспортен коридор № 7 се обслужва от пристанищата в гр.
Никопол, с. Сомовит, с. Загражден и с. Байкал, но значението им за икономиката в областта не е
голямо. Въпреки това, пристанище “Сомовит” е с национално значение и се използва за обработка на
генерални и насипни товари. Пристанищата са в лошо техническо състояние и с влошени
експлоатационни възможности, като повечето от тях имат локално значение и се използват за риболов
и отдих. Важен инструмент за подобряване тяхното състояние е реализирането на проекти в
изпълнение на Дунавската стратегия на ЕС.
Въздушен транспорт
На територията на Област Плевен няма развит въздушен транспорт. Летателна дейност се извършва на
военното летище Долна Митрополия, което през 2012 г. чества 70 години от създаването си.
III.4.2.

Енергийни мрежи и ВЕИ

Електроенергийни мрежи и съоръжения
На територията на област Плевен функционира ТЕЦ “Плевен”, който е заводски и с предназначение за
захранване на съответните промишлени предприятия. Изградените водноелектрически централи
работят на 20 кв и задоволяват местни нужди.
Всички населени места от областта са електрифицирани, като голяма част от селата се
електроснабдяват от въздушни изводи 20 кв, а в градовете мрежата е кабелирана. Като цяло
електроразпределителната мрежа е реконструирана и поддържана на добро равнище, но има участъци
с нарушени механични и електрически параметри. Строителството на нови трафопостове решава
потребностите от нарасналите товари.
Газопреносна и газоснабдителна мрежа
В област Плевен газификацията е започнала отдавна, главно със снабдяването на големи промишлени
консуматори, в т.число и ТЕЦ ”Плевен”. Битовата газификация е в различна степен на реализация за
отделните градове на областта, като относителният дял на газифицираните домакинства (4,26%) е над
два пъти по-висок от средния показател за страната. В момента на територията на областта с лиценз за
газифициране са седем общини, шест от които (Левски, Пордим, Плевен, Долни Дъбник, Долна
Митрополия и Червен бряг) са част от Гароразпределителен район „Мизия”. Община Кнежа е
лицензирана община извън газоразпределителния район. Общините Искър и Гулянци не са
лицензирани, а към общините Белене и Никопол предстои изграждането на газова връзка през град
Свищов, която да осигури подаването на газ за населението и бизнеса на тяхната територия.
III.4.3.

Телекомуникации и широколентов достъп

Съобщения
Действащите телефонни постове в рамките на областта надхвърлят 100 000 абоната. 34% от капацитета
е цифров, а за град Плевен степента на цифровизация достига 80%. В областта има най-много
пощенски, телеграфни и телефонни станции и офиси от целия Северозападен район.
Проследената тенденция в промяната в броя на пощенските, телеграфните и телефонните станции
показва много леко намаляване на техния брой – от 133 през 2007 г. те са намалели до 131 през 2011 г.
Едновременно с това, обаче, се наблюдава рязко увеличение на пощенските агентства през
разглеждания период. Това се дължи най-вече на бързото навлизане в сектора на много частни
компании, които намират широк пазар за услугите си както сред развиващия се бизнес, така и сред
обикновените потребители.
Информационни и комуникационни технологии
Телекомуникационната и съобщителната мрежи на територията на област Плевен са добре развити. По
отношение на осигуреността на областта с необходимата инфраструктура за достъп до интернет, поголямата част от нейната територия е покрита от кабели осигуряващи бърза широколентова връзка.
Област Плевен е най-добре осигурената територия с оптична инфраструктура от всички области от
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СЗР. Територии, които до момента не са покрити от инфраструктурата са предимно южните
полупланински землища на общините Долни Дъбник и Плевен.
III.4.4.

ВиК инфраструктура

Водопреносна и водоснабдителна мрежи
За област Плевен основен източник на вода за питейно-битово водоснабдяване са река Осъм и река
Вит. Река Вит е основен водоизточник за питейно и промишлено водоснабдяване на повече от 50
населени места, като на територията на област Плевен това са Плевен, Долен Дъбник, Долна
Митрополия и Гулянци с прилежащите им села /допълнително се вземат води и от поречието на р.
Осъм/. Общините Долни Дъбник и Долна Митрополия се водоснабдяват преди всичко посредством
тръбни кладенци и дренажи в терасата на р. Вит. Водоснабдяването на селищата от община Гулянци
става от източници в терасата на р. Вит и водоснабдителна система “Рибен - Победа”, с изключение на
гр. Сомовит, при който източниците са непосредствено до р. Дунав. В област Плевен няма населено
място без изградена водопроводна мрежа, водоснабденото население е 100%, но голяма част от
мрежата е амортизирана, а друга част – с недостатъчни диаметри, което води до големи загуби на вода.
Относителният дял на загубите при преноса на вода за област Плевен са 51,2%, което въпреки
сравнително по-ниския процент от средния за страната (56.1%) е сериозно предизвикателство.
Канализационна мрежа и пречистване на отпадни води
В област Плевен изградена канализационна мрежа има в градовете Плевен, Левски, Червен бряг,
Белене, Кнежа, Питейната вода подавана на селищата от областта е с качество отговарящо на
нормативните изисквания. Проектът „Черни Осъм” е с възможност за поетапно реализиране. С
реализацията на проекта ще се подобри водоснабдяването, качествено и количествено на осем селища
от област Плевен. Необходимо е да бъде разрешен въпросът с водоподаването и качеството на водата в
посочените населени места с проблеми.
Амортизацията на голяма част от мрежата, заедно с недостатъчни диаметри води до затруднява
нормалното водоснабдяване. По линия на аварийните ремонти всяка година се извършва подмяна на
водопроводи с полиетиленови тръби. Усилията трябва да се насочат в подмяна на остарелите тръби с
тръби от ПЕВП, като най-важно условие за подобряване на услугата ВиК- цели се намаляване на
загубите на вода в мрежата, което от своя страна ще ни приближи към европейските стандарти.
Съоръженията на канализационната мрежа са в лошо техническо състояние – нуждаят се от
реконструкция, подмяна на аерационната система, реконструкция на метантанковете, автоматизирана
система за управление на технологичните процеси, подмяна на решетки.
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ЕКОЛОГИЧНО СЪСТОЯНИЕ И РИСКОВЕ
III.5.1.

Състояние на компонентите на околната среда

Анализът на данните показва, че към 31.12.2011 г. нивата на контролираните основни показатели за
качеството на атмосферния въздух, с изключение на показател ФПЧ10, са под установените норми за
опазване на човешкото здраве. Превишенията по показател фини прахови частици е в градовете
Плевен и Никопол и се дължи на по-широката употреба на твърди горива за отопление в бита. През
2011 г. не е регистрирано нито едно превишение на нормите за показатели: серен диоксид, въглероден
оксид, бензен, озон. За замърсител азотен диоксид, само в пункт Никопол е регистрирано едно
превишение през месец юни 2011 г.
В Община Никопол качеството на атмосферния въздух е влошено вследствие превишения на
краткосрочните норми (средно часови и средно денонощни) за допълнителния показател амоняк –
специфичен замърсител за района. За Никопол това е основен екологичен проблем от 45 години, а
причината е трансграничният пренос на атмосферен въздух от Комбината за производство на торове в
гр. Турно Мъгуреле, Румъния. Област Плевен попада в Дунавски басейнов район за управление на
водите, водостопанските системи и съоръжения.
На територията на областта попадат поречията на р. Вит, р. Осъм, р. Искър и част от поречието на р.
Дунав. Присъстват две от трите категории води - втора - води, които се ползват за водопой на
животни, културни нужди, рибовъдство, воден спорт и др. и трета - води, които се ползват за
напояване, за промишлеността и др. Няма води първа категория, които се ползват за питейни нужди в
хранителната и други промишлености, изискващи вода от същото качество. Река Дунав и р. Искър са
трета категория. Р. Вит от с. Садовец до с. Божурица е втора категория, след Божурица до устието е
трета. Река Осъм от с. Асеновци до г. Левски е втора категория, след г. Левски до устието е трета.
Язовирите “Еница” и “Горни Дъбник” са втора категория.
В област Плевен са определени 10 пункта за контрол качеството на повърхностните води и най-често
над нормите е наличието на нитритен азот. Количеството на питейните води са проблем за
значителна част от селищата на Плевенска област, особено през летните месеци на годината. Остаряла
е водопроводната мрежа, част от нея е с етернитови тръби, с огромни течове, което още повече
усложнява обстановката с питейната вода. На територията на РИОСВ гр. Плевен се осъществява
мониторинг на 21 пункта за подземни води. В по-голямата част от пунктовете показанията са с добри
показатели по Стандартите за качество. През 2011 г. са констатирани отклонения от стандартите за
качество в 6 броя мониторингови пунктове, които не са свързани с водоснабдяване за питейно-битови
нужди. Земеделските земи в Област Плевен обхващат 85% от общата територия на областта. Не се
наблюдава превишение на тежки метали над допустимите концентрации в почвата; няма данни за
замърсяване на почвите с разрешени продукти за растителна защита (ПРЗ) през 2011 г. - съдържанието
на органохлорни пестициди е под максимално допустимите концентрации; под максимално
допустимите концентрации е и съдържанието на устойчивите органични замърсители; не са
констатирани проблеми относно засоляване и вкисляване на почвите.
В Плевенска област, няма сериозни проблеми по отношение на почвената ерозия. Единствено
равнинният характер на областта е причина за проява на ветрова ерозия, която нанася щети, налагащи
противоерозионни мероприятия. По брега на р. Дунав има брегова ерозия и свлачищни процеси,
особено в Община Никопол. Наблюдава се унищожаване на хумусния слой на почвата в следствие
опожаряването на стърнищата и замърсяване от изхвърлянето на битови отпадъци на
нерегламентирани за целта места. Относно шума на територията на областта се следят около 100
промишлени инсталации и съоръжения. Контролът се осъществява чрез периодични проверки на
промишлените обекти. През 2011 г. са извършени проверки на 51 бр. промишлени източници на шум в
околната среда, като само при един обект е констатирано превишаване на граничните стойности за
нива на шум в околната среда. В Област Плевен се наблюдават 21 пункта за ниво на шума,
позиционирани в гр. Плевен. Отчетените данни показват, че в болшинството от наблюдаваните
пунктове измереното ниво на шума надхвърля допустимите хигиенни норми от 55 децибела.
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Задължение за разработване на стратегическа карта за шум има Община Плевен. Картата е в процес на
изготвяне. В Област Плевен почти цялото население е обхванато от организирани системи за
сметосъбиране. Единствено в Община Искър делът на обхванатото население е само 62%. Областта
генерира 34 % от отпадъците на Северозападен район за планиране, но тенденцията е към намаляване.
Проблем е струпването на строителни отпадъци на депа за битови отпадъци. Основен проблем се счита
недостатъчно достоверното събиране на информация за статистиката.
III.5.2.

Защитени територии и биологично разнообразие

Общата площ на защитените територии в Плевенска област е 4653,3 кв.км, или 4,2 % от общата
територия, в т.ч. един природен парк – „Персина”; два резервата - „Китка” и „”Милка”; един
поддържан резерват – „Персински блата”; 33 защитени местности; 19 природни забележителности и
151 вековни дървета. 24,51% е заеманата площ от НАТУРА 2000 от общата територия на областта, в
т.ч.: Натура местообитания - 23,21% и Натура птици - 13,53%. Разходите за опазване на околната среда
в Област Плевен поддържа стабилни нива за периода 2008-2011 г.
III.5.3.

Територии с потенциален риск

Риск от наводнения. Териториите с потенциален риск от наводнения са разположени в близост до
реките, пресичащи област Плевен. Потенциално застрашена от рязко повишаване нивото на р. Дунав е
територията на община Никопол. Риск от наводнение на земеделски земи има и в землището на
община Белене. Рискът от наводнения е най-голям за населените места, през които протичат реки и в
които не са извършени корекции на речните легла и не са изградени необходимите защитни брегови
съоръжения – диги, насипи и др.
Зони от територията на областта с по-висока концентрация на свлачища са общини Червен бряг,
Плевен, и Никопол. На територията на община Никопол регистрираните свлачища са общо 39. В едно
от най-активните свлачища в гр. Никопол (ул. “Шипка”) е проучено и е едно от двете стабилизирани
свлачища в областта.
III.5.4.

Проблеми



Влошено качество на атмосферния въздух в Община Никопол по показател амоняк. Основна
причина е трансграничното замърсяване от Комбината за торове в Турно Мъгуреле, Румъния.
Превишаване на замърсяването с фини прахови частици в гр. Плевен и гр. Никопол се дължи на пошироката употреба на твърди горива за отопление в бита.



Превишения над нормите на нитритен азот в повърхностните води.



Количеството на питейните води е недостатъчно в Областта.



Остаряла водопроводна мрежа.



Равнинният характер на областта е причина за проява на ветрова ерозия,
провеждането на противоерозионни мероприятия.



По брега на р. Дунав има брегова ерозия и свлачищни процеси, особено в Община Никопол.



Опожаряването на стърнищата води до унищожаване на хумусния слой на почвата.



Причина за унищожаване на почвите е и натрупването на битови отпадъци на нерегламентирани
места.



В област Плевен в повечето от наблюдаваните пунктове измереното ниво на шума надхвърля
допустимите хигиенни норми от 55 децибела.



Струпване на строителни отпадъци на депа за битови отпадъци.
III.5.5.

което налага

Препоръчителни мерки



Да се предприемат мерки за намаляване на трансграничното замърсяване на въздуха в гр. Никопол



Поощряване преминаването към по-ефективни отоплителни системи.
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Газификация?



Да се предприемат мерки за решаване на проблема с недостига на питейна вода чрез обновяване на
водоснабдителната инфраструктура и намаляване на загубите на вода.



Изграждане на необходимите ГПСОВ и съответната довеждаща инфраструктура.



Мерки за борба с ерозията и свлачищата.



Да се предприемат мерки за намаляване опожаряването на стърнища.



Да се разработят мерки за намаляване на шумовото замърсяване в гр. Плевен.



Да се предприемат мерки за намаляване изхвърлянето на строителни отпадъци на депа за битови
отпадъци и замърсяването на почвите от нерегламентирани сметища.
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III. 6.
АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ, КООРДИНАЦИЯ И СЪГЛАСУВАНОСТ
НА ПОЛИТИКИТЕ
III.6.1.

Общ капацитет на общинската и областните администрации

Координация и взаимодействие между стратегическите и планови документи
С оглед подобряване на административния капацитет и осигуряване на съгласуване на политиките на
областно ниво, през април 2010 г. е приет и влязъл в сила Стратегически план за дейността на
областна администрация Плевен за периода 2010-2013 година. В съответствие със Стратегическия
план се изготвят годишни планове, които дефинират предмета, обхвата и целите на администрацията
за съответния период. Стратегическият план насочва дейността на администрацията към реализиране
на ефективни политики, качествено обслужване на гражданите и бизнеса, създаване на условия за
устойчив икономически растеж и заетост, изграждане на модерна администрация, способна да
отговори на високите очаквания на българските граждани, бизнеса и Европейския съюз за по-добро
обслужване и висока професионална етика.
Общи изводи
Сътрудничеството и координация
Сътрудничеството и координацията в рамките на администрациите все още не са на необходимото
ниво. Не са изградени механизми за съвместно изпълнение на стратегически цели, като разработват
отделни документи, проекти и инициативи. Липсва ефективна система за мониторинг на изпълнението
на политиките и прилагането на законодателството. Необходимо е да се предприемат мерки за
намаляване на бюрокрацията чрез създаване и използване на общи информационни бази данни и
създаване на практика за обмен на информация и данни между областната и общинските
администрации.
Проблеми в административното обслужване
Като цяло администрацията е достъпна за гражданите и бизнеса. Основните предизвикателства пред
администрацията са свързани с предоставяне на интегрирани административни услуги, осигуряване на
оперативна съвместимост между съществуващите системи в администрациите, които са изграждани
самостоятелно и в слаба координация, служебен обмен на информация и документация.
Проблеми в управлението на човешките ресурси
Администрацията трудно успява да задържи квалифицираните си служители и не е способна да
привлече експерти от частния сектор. Основна причина е ниското заплащане, както и постепенното
отнемане на различни социални придобивки. Предизвикателствата в управлението на човешките
ресурси са свързани с мотивирането на служителите да изпълняват по-добре своите задължения;
обвързване на заплащането с постигнатите резултати; диференциране на заплащането с изпълняваните
функции и задържане на квалифицираните служители.
Прилагане на законодателство и политики
Все още не са на необходимото ниво процесите на обществени консултации при разработването на
нормативни актове и стратегически документи. Това, както и почти ежедневната спешност за вземане
на решения в отделните структури, са основните причини за честите промени в нормативните актове.
Лошите практики могат да бъдат сведени до минимум чрез прилагането на оценка на въздействието на
нормативни актове, чрез която да се изследват всички възможни сценарии. Процесите на стратегическо
планиране са слабо обвързани с бюджетните програми и прогнози, както и с планирането на
необходимите човешки ресурси. Недостатъчен е капацитетът на общинско и областно ниво за
разработване и прилагане на политики.
III.6.2.

Капацитет за разработване и управление на проекти

За оценка на капацитета за разработване и управление на проекти са използвани данните за
подписаните договори и изпълнените проекти по линия на оперативните и други донорски програми на
територията на областта. Разгледани са всички оперативни програми с изключение на ОП Техническа
помощ. Прави впечатление липсата на изпълнени или в процес на изпълнение проекти по ОП
„Велдер Консулт” ООД

38

ОСР на Област Плевен за периода 2014 – 2020 г

Анализ - резюме

Транспорт, тенденция която не е в пряка зависимост от административния капацитет на областно или
общинско ниво.
Основни изводи по отношение на капацитета за разработване и управление на проекти
 Сравнени с националните показатели и показателите на други области, усвоените средства в
област Плевен по ОПРЧР са на високи нива;


Много притеснителен е слабият интерес и ниската успеваемост на проекти по ОПРКБИ;



В разреза по общини, общините Белене, Кнежа и Искър са лидери по привлечени средства по
грантови схеми;



Общините Белене, Никопол, Кнежа, Левски и Червен бряг успешно са разработили големи
проекти за водните цикли на градовете. Предстои тяхната реализация;



Общините Долна Митрополия, Долни Дъбник, Пордим и до известна степен Плевен са по-слабо
активни;



Много ниски са стойностите на вече реализираните проекти в Левски и Пордим;
III.6.3.

Капацитет за партньорство

Междуобщинско партньорство
Активно междуобщинско партньорство в област Плевен се наблюдава при реализацията най-вече на
големи проекти за изграждане и реахабилитиране на екологична инфраструктура. Най-добрият
подобен пример е проектът за Изграждане на регионална система за отпадъци в регион Плевен, чиято
реализация започна през есента на 2012 г. С окончателното изпълнение на този проект, което се
предвижда за 2015 г. ще бъде решен въпросът за депониране на ТБО на по-голяма част от населението
на областта. Подобно е състоянието и на другия значим проект в този сектор - Изграждане на
регионална система за управление на отпадъците в регион Левски(Никопол), партньори по който са
общините Никопол, Левски, Белене, както и общините от съседната област Велико Търново – Свищов
и Павликени. Община Червен бряг е партньор по подобен проект, изпълняван заедно с общините от
област Ловеч – Луковит, Тетевен, Ябланица и община Роман (област Враца).
Добър пример за ефективно междуобщинско партньорство е и съвместният проект, депозиран в МОСВ
от общините Плевен и Долна Митрополия „Интегриран воден цикъл на Плевен и Долна Митрополия”.
Въпреки че все още не е подписан договор за финансиране по линия на ОПОС на близо 200 милионния
проект, той вече е преминал положително през оценката на експертите на министерството.
Програма за трансгранично сътрудничество Румъния – България
Обобщените данни за одобрените и изпълнени проекти в рамките на програмата, предоставени от
областна администрация Плевен, показват сериозната активност и значителната партньорска работа на
няколко сдружения и административни звена. Фондация „Перпетум мобиле” – Плевен, сдружението
„Еврорегион Плевен – Олт”, фондация „Европейски институт”, АДО „Дунав” и фондация „Лице за
изкуство и култура” са участвали в изпълнението на редица проекти, включително и като водещи
партньори. Областна администрация Плевен, Националният център за информационно обслужване –
Плевен, общините Белене и Никопол, Българската асоциация за икономическо развитие – Плевен и
Търговско-промишлената палата – Плевен също са много активни при работата по програмата с
румънски партньори.
В периода на реализация на ПТГС, областна администрация Плевен е изградила добри отношения с
окръжните съвети Телеорман и Олт. Също така, областна администрация подпомага общините от
област Плевен да влязат в контакт с румънските партньори с цел разработване на проекти “пътна
инфраструктура”, като включително ги подпомага и с разработването.
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III. 7.

Анализ - резюме

SWOT АНАЛИЗ
СИЛНИ СТРАНИ

 Добро транспортно-географско положение,
осигуряващо условия за сътрудничество (вкл. и
трансгранично) със съседните териториални
общности
 Наличие на поземлени ресурси с високи агробиологични качества

СЛАБИ СТРАНИ
 Проблемно демографско развитие, изразяващо се
с намаляващи възможности за естествено
възпроизводство и застаряване на населението;
 Развитие на негативни процеси в пазара на труда,
изразяващи се очертаване на тенденции на:
- Намаляване на броя на заетите и наетите лица;

 Няма сериозни проблеми по отношение на
почвената ерозия.
 Високо биологично разнообразие по поречието на
реките – р. Дунав, р. Искър, р. Осъм и р. Вит.
 Чувствително намаляване на обема на събраните
ТБО.
 Развита транспортно-комуникационна
инфраструктура, осигуряваща условия за връзки
между отделните общини и на областта със
съседните области

- Нарастване равнището на безработица;
- Намаляване на средния размер на доходите на
населението
 Наличие на територии и зони в областта с
нерешени екологични проблеми (Плевен,
Никопол)
 Проблеми в развитието на ВиК сектора,
изразяващи се в:
- недостиг на питейни води;
- лошо качество на питейните води в някои
общини;

 Излаз на международен воден път чрез р.Дунав.
 Развита социална инфраструктура, организирана в
обслужващи селищни центрове, съобразена с броя
на обслужването население и обслужващите
функции на населените места;
 Реализирани проекти за подобряване физическите
качества на публична социална инфраструктура –
училища, детски и здравни заведения, читалища.
 Постигнат ръст на инвестициите и продукцията в
зърнопроизводството и лозарството
 Налични значими културни и исторически
ценности от античността и средновековието,
исторически паметници от националноосвободителната война и исторически пътища.
Балансирана исторически утвърдена селищна
мрежа и с наличие на опорни селищни центрове
(малки градове) и голям център на растеж (гр.
Плевен)

- високи загуби при преноса на питейна вода в
някои общини;
- остаряла канализационна мрежа и
неизградена такава в голяма част от селата
 Липсват изградени ПСОВ за градските
агломерации с над 10 хил. е. ж.
 Неизградени регионални системи за депониране
на ТБО.
 Технологична изостаналост и ниска
конкурентоспособност на редица отрасли от
вторичния и третичния сектори
 Намаление в дела на хората регулярно използващи
интернет.
 Липса на магистрали и високоскоростни пътища и
лошо качество на пътните настилки на
третокласните и общинските пътища
 Нисък коефициент на икономическа активност.
 Висок дял на населението с основно и по-ниско
образование;
 Значителен дял на ранно отпаднали от училище
ученици, основно от ромската етническа група от
населението
 Очертаване на тенденция за монокултурност в
сферата на земеделието чрез:
- заселване позициите на зърнопроизводството;
- намаляване на значимостта на трайните
насаждения и на зеленчукопроизводството;
- продължаващата криза в животновъдството.
 Лошо състояние на хидромелиоративните
съоръжения.
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Анализ - резюме
 По-слаб от средния за страната ръст на БВП.
 Недобра между институционална координация.
 Отсъствие на ефективна система за мониторинг на
изпълнението на политиките.
 Недостатъчен капацитетът на общинско и
областно ниво за разработване и прилагане на
политики

ВЪЗМОЖНОСТИ

ЗАПЛАХИ

 По-широко използване на възможностите на
европейските фондове (чрез добре обосновани и
подготвени проекти) за подобряване на жизнената
среда, качествата на човешкия ресурс,
административния капацитет на публичните
институции , конкурентоспособността на
икономиката чрез подобряване на
предприемачеството и иновации и др.

 Тенденцията за струпване на население в малкото
по-привлекателни райони и градове и
обезлюдяването на по-слабо развитите;

 Етапно създаване на по-малки полюси на растеж
 Реализация на редица инфраструктурни проекти с
надобщинско и регионално (междуобластно)
значение като:

 Продължаване на демографската криза,
изразяваща се с бързи темпове на обезлюдяване на
областта и страната
 Продължаване на световната икономическа и
финансова криза с произтичащите от това
последици за страната и областта
 Поява на рискове от непредвидими природни и
обществено-политически събития

- Доизграждане на трасето на АМ “Хемус” на
територията на областта;

 Подценяване на възможностите на проектите,
финансирани с европейски средства от
Националните оперативни програми;

- Подобряване транспортната свързаност по
направлението Плевен – Ловеч – Троян –
Карлово;

 Продължаване на негативите тенденции свързани
с изменение на климата;

- Реализация на проекта „Черен Осъм”.
 Използване на излаза на областта на р. Дунав като
възможност за:
- Стимулиране на икономическото и
инфраструктурно развитие на територията в
сферата на икономиката (в т.ч. и на туризма),
енергетиката, транспорта, водостопанския
сектор;

 Запазване на високата “цена” (висока стойност)
на инвестиционния капитал насочено към
подобряване на базовата инфраструктура;
Продължаваща изолация от двете страни на
границата – р. Дунав между България и Румъния;

- Разработване на съвместни планове за опазване
и управление на околната среда с Румъния и
- Засилване на трансграничното сътрудничество
в региона.
 Използване на съществуващият потенциал за
развитие чрез ПЧП.
Развитие на рибарството и риболовния туризъм.
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IV. ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТТА ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г.
IV. 1.
РАМКА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКАТА ЧАСТ НА ОБЛАСТНАТА
СТРАТЕГИЯ
Стратегическата част на ОСР Плевен се разработва в контекста на актуалното социално икономическо
състояние на областта и в съответствие със стратегическата ориентация на регионалната политика в
Европейския съюз и националните цели и приоритети за регионално развитие. Стратегията е
съобразена с новите цели и приоритети, както и с финансовите условия на политиката за сближаване
на ЕС през периода 2014-2020 г., Националната програма за развитие „България 2020”, Националната
програма за реформи на РБ, секторните стратегии, НСРР, НКПР, целите на Кохезионната политика на
ЕС (новите регламенти за фондовете на ЕС), стратегическите документи на ЕС (стратегията Европа
2020, Териториалния дневен ред на ЕС 2020, Общата стратегическа рамка на ЕС до 2020 г).
Стратегията на ЕС за развитие на Дунавския регион и предвижданията на оперативните програми,
които ще бъдат разработени в тази стратегическа рамка. При изготвянето на стратегията е направен
принос и е използвана информация от проекти, финансирани от Програмата на ЕС Интеррег ІVС :
LOCFOOD „Местните храни – стимул за развитието на местния бизнес” и Regions4GreenGrowth
„Регионални инструменти на политиката и подходи за подобряване на достъпа до финансиране и
ускоряване на инвестициите в устойчива енергия”. Стратегическата част на ОСР ще отчете
постановките на РПР на СЗР и актуализираната ОСР 2007-2013 г., актуализираните общински планове,
както и докладите и оценките за изпълнението на тези документи от системата за планиране на
регионалното развитие. В синхрон с развитието на регионалната политика в ЕС, стратегическата част
на ОСР ще има силно териториално измерение. Определянето на стратегическите цели в средносрочен
и дългосрочен период отговаря на общите критерии за специфичност, измеримост, постижимост,
реалистичност съобразно ресурсите и определяне на времеви граници за постигане на целите.
При формулиране на целите и приоритетните области са следвани основните принципи:


Устойчивост – като основен принцип при разработването на стратегическата част на ОСР Плевен



Транспортната достъпност, като основен фактор за отключване на териториалния потенциал на
областта и за по-добро балансирано развитие;



Засилване на конкурентоспособността, което означава по-нататъшното развитие на
урбанизираните територии и в същото време укрепването и функционално профилиране на послабо развитите части от разглежданата територия, особено на селските райони;



Защита на природното и културното наследство като ресурс за развитие.

Стратегията ще отговори и на основните предизвикателства пред които е изправена областта на прага
на новия планов период: негативни демографски тенденции, климатични промени и засилваща се
енергийна зависимост.
IV. 2.

МЕТОДИЧЕСКИ ПОДХОД ПРИ РАЗРАБОТВАНЕТО НА СТРАТЕГИЯТА

Разработването на стратегическата част на настоящия документ се основава на класически подходи
при планирането на регионалното развитие. Методологията за изготвяне на стратегията се основава на
следните принципи:


Интегрирано разбиране на пространствените проблеми пред развитието на областта, от взаимните
връзки между екологичните, социални и икономически аспекти за всяко предложение;



Реалистичност при формулирането на целите и приоритетните области, взимайки в предвид
съществуващите законодателни, институционални и икономически и финансови възможности на
областта за периода 2014-2020 г.



Формулиране на цели ориентирани в период от седем години и обвързани с дългосрочна визия;
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Хоризонтална координация, чрез организиране на всички заинтересовани страни в процеса на
подготовка на стратегията, както и чрез съобразяване със съответните документи от по-високо
ниво;



Активно участие на областната администрация, общините, гражданите, чрез организиране на
работни срещи и заседания;

При формулирането на целите и приоритетите на ОСР беше използвана събраната информация от
основните източници, в следната логически обоснована последователност:


Беше направена пълна инвентаризация на принципите, насоките, приоритетите, целите и
проектите залегнали в секторните документи на национално и областно ниво и в стратегическите
и планови документи за регионално развитие на национално, регионално и общинско нива. Беше
извършен пълноценен преглед на ОСР на област Плевен за периода 2007-2013 г. и бяха разгледани
детайлно постиженията от изпълнението на стратегията до момента. След този първоначален
преглед на стратегическата рамка и предистория, беше формулирана първоначалната чернова на
структурата на стратегическата част на ОСР;



Като втора стъпка, беше анализирана набраната информация в рамките на анкетно проучване сред
администрацията, заинтересованите страни и гражданите. Анализът се фокусира върху
идентифицираните от тях основни проблеми в развитието на областта и препоръчаните най-важни
области на интервенции през предстоящите години (Приложение 2). В резултат, беше
формулиран първият набор от приоритетни направления за интервенции в рамките на
стратегическата част на ОСР. Разписаната на предходната стъпка структура беше редактирана и
адаптирана по начин да отговаря максимално коректно на идентифицираните нужди;



При следващия етап от формирането на стратегията, основен източник на информация беше
разработеният целеви анализ (пълният текст на анализа е наличен в Приложение 1) и поконкретно изводите и препоръките на анализа. Заключителната част от този материал, SWOT
анализа, послужи като тестов модел за подготвената до момента стратегия. Предложените
приоритетни направления бяха допълнени и доразработени на базата на експертно
идентифицираните силни и слаби страни в развитието на областта. Бяха съставени мерки,
стремящи се към реализиране на потенциалите на област Плевен и неутрализиране на заплахите за
нейното развитие;



Информацията за приоритетните за реализация проекти на всяка една от съставните за областта
общини послужи за окончателна проверка на достоверността и адекватността на стратегията
(Приложение 3). Приоритетните проекти на общините бяха групирани и послужиха за
разработване на допълнителен набор от мерки в приоритетните области;

Разписаната в тази последователност стратегия беше подложена на обсъждане със заинтересованите
страни, като направените препоръки бяха отразени в окончателния проект на ОСР Плевен 2014-2020 г.
IV. 3.

ВИЗИЯ
IV.3.1.
Визия и цели на Областна стратегия за развитие на област Плевен 20142020 г.

Направеният социално-икономически анализ и разработеният SWOT анализ бяха определящи при
формулирането на визията за развитие на област Плевен с хоризонт 2020 г.
Визията, заложена в сега действащата ОСР за областта има следната формулировка: „Област Плевен
да се превърне в район на висок икономически растеж, ефективна, високотехнологична, стабилно
развиваща се икономика, осигуряваща просперитет и условия за пълноценна изява на всички, в
хармонична жизнена среда, сред запазени природно и културно-историческо наследство.“
Основавайки се на това желано състояние на социално-икономическия анализ и SWOT анализ на
областта, въз основа на стратегическите цели и приоритети, заложени в РПР на СЗР за периода 2014„Велдер Консулт” ООД
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2020г., както и в резултат на извършеното обобщение на направените предложения от общинските
администрации, беше формулирана следната визия на областната стратегия:
Област Плевен - икономически и земеделски център на Дунавския регион, функционално и
териториално интегриран със съседните области, социално приобщаващ и стабилен, с изградена
инфраструктура и добра транспортна достъпност, с осигурена защита на природното и
културно наследство.
Въз основа на определените силни страни на областта и възможностите за развитие бяха очертани
механизмите за преодоляване на слабите страни и за елиминиране на потенциалните заплахи. Важен
аспект в стратегията засяга възможностите за преодоляването на ефекта от индустриалния упадък,
което е свързано с насърчаването на инвестициите, обръщане на посоката на нетния миграционен
поток и създаване на добри транспортни и комуникационни връзки между градските центрове и
земеделския хинтерланд. Развитието на ефективно селско стопанство и възстановяването на
традиционни за областта земеделски производства са едни от основните възможности за
преодоляването на негативните икономически тенденции.
IV.3.2.
Стратегически цели на Областна стратегия за развитие на област Плевен
2014-2020 г.
Стратегическите цели са формулирани в реално измерими и ясни дефиниции, реализирането на които
ще доведат до постигане на описаното във Визията желано социално-икономическо и екологично
състояние на област Плевен. С обективната оценка на изпълнението на заложените цели, настоящата
стратегия предлага и пакет от конкретни индикатори за проследяването на всяка една от четирите
стратегически цели:
Стратегическа цел 1: „Икономически растеж чрез ревитализиране на традиционните икономически
отрасли и увеличаване на секторната конкурентоспособност и заетост“
Постигане на икономически растеж, базиран на модернизирано селско стопанство, развита
конкурентоспособна преработваща промишленост, при приложение на ефективни иновативни
технологии и научни подходи, съответстващи на природните и социално-икономически условия.
Стратегическа цел 2: „Постигане на социално сближаване, укрепване и развитие на човешкия
капитал“
Създаване на условия за подобряване на социалния статус за всички жители и социални групи, чрез
намаляване на социалните и икономически различия и подобряване на качеството на живот, засилване
на контактите между граждани и институции, с цел да се постигне общо благополучие и укрепване на
човешкия капитал.
Стратегическа цел 3: „Развитие на модерна инфраструктура, висококачествени комунални услуги и
подобрени условията на живот в урбанизирана среда“
Осигуряване на транспортна, комуникационна и енергийна свързаност на областта като интегрална
част от дунавското пространство.
Стратегическа цел 4: „Съхраняване на природното и културно наследство за бъдещите поколения“
Опазване и подобряване на компонентите на околната среда, балансирано използване на културното
наследство на територията на областта – прекратяване на по-нататъшното влошаване и превантивна
защита от всички дейности, които могат да навредят на природните и историческите дадености.
IV. 4.

ПРИОРИТЕТНИ ОБЛАСТИ НА ИНТЕРВЕНЦИЯ ЗА ОСР

Настоящата стратегия представя седем основни приоритетни области на интервенции, в които следва
да бъдат фокусирани инвестиции и институционална подкрепа с оглед едновременното подчертаване
на силните, ограничаване на слабите страни, използване на възможностите и неутрализиране на
заплахите за развитието на областта:
Приоритетна област 1: Модерно земеделие
Приоритетна област 2: Инвестиции и заетост
„Велдер Консулт” ООД
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Приоритетна област 3: Свързаност
Приоритетна област 4: Здрави жители
Приоритетна област 5: История и култура
Приоритетна област 6: Природа за бъдещите поколения
Приоритетна област 7: Обслужване и урбанизирана среда
Всяка една от приоритетните области предлага специфични интервенции, насочени към изпълнение на
поставените стратегически цели на ОСР. Приоритетните области не са групирани по принадлежност
към дадена стратегическа цел. По този начин, всяка една от определените приоритетни области
съдържа интервенции, насочени към изпълнението на една или повече цели. Едновременно с това,
стратегическите цели са подкрепени от интервенции заложени в най-малко два приоритета, което
осигурява пълна обвързаност и кохерентност на стратегията и предотвратява възможността за секторно
ограничаване на стратегическата рамка. Предложената структура и обвързаност са и достатъчно
гъвкави и предлагат добри възможности за бъдеща тяхна оптимизация. Отношенията между
стратегическите цели и приоритетните области схематично могат да бъдат представени по следния
начин:
СЦ 1:

СЦ 2:

СЦ 3:

СЦ 4:

Икономически растеж
чрез ревитализиране на
традиционните
икономически отрасли и
увеличаване на
секторната
конкурентоспособност и
заетост

Постигане на социална
кохезия чрез укрепване
и развитие на човешкия
капитал

Развитие на модерна
инфраструктура,
висококачествени
комунални услуги и на
по-добри условията на
живот в урбанизирана
среда

Опазване и съхранение
на природното и
културно наследство на
областта за бъдещите
поколения

ПО1
Модерно
земеделие

ПО2
Инвестиции
и заетост

ПО3
Свързаност

ПО4
Здрави
жители

ПО5
История и
култура

ПО6
Природа за
бъдещите
поколения

ПО7
Обслужване
и
Урбанизира
на среда

Подробното описание на седемте приоритетни области съдържа няколко основни елемента.
Предложено кратко описание-обосновка на причините за избора и формулировката на всяка една от
тях. Всяка една от областите разполага с пакет от оперативни мерки, които поясняват желаните
интервенции. В продължение, като конкретизация на мерките, е предложен набор от приоритетни за
областта проекти. Когато такива конкретни проекти не са били идентифицирани, или те са много на
брой сходни проекти, желаните интервенции са формулирани като дейност.
IV.4.1.

Приоритетна област 1: Модерно земеделие

Подобряването на условията за развитие на земеделието е най-често посочваната от заинтересованите
страни област с необходимост от интервенции. Като благоприятни предпоставки за развитието на този
отрасъл са посочени благоприятните природни дадености. От направените изводи в SWOT анализа,
става ясно, че селското стопанство в областта се характеризира с фрагментация на земеделските
стопанства, ниска ефективност, морално и физическо остаряло оборудване и производство със слаба
адаптивност към конюнктурата на пазара. Развитието на ефективно селско стопанство и
„Велдер Консулт” ООД
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възстановяването на традиционни за областта земеделски производства са една от основните
възможности за подобряване на пазара на труд, подкрепа и стимулиране на малкия и среден бизнес и
повишаване на инвестиционната активност. Настоящата приоритетна област допринася за постигане
основно на СЦ1 на ОСР: „Икономически растеж чрез ревитализиране на традиционните
икономически отрасли и увеличаване на секторната конкурентоспособност и заетост“ и СЦ1 на
РПР на СЗР 2014-2020г.: „Развитие на конкурентноспособна икономика чрез насърчаване на
собствения потенциал на СЗР“. Приоритетната област се явява и пряко продължение на приоритет 3
„Ускорено развитие и модернизиране на аграрния сектор“ към СЦ1 „Постигане на икономически
растеж и повишаване конкурентоспособността на икономиката на област Плевен“, заложена в ОСР на
област Плевен за периода 2011-2013 г.
Мярка 1.1: Подобряване на условията за развитие на земеделието:
Дейности
 Проучване и картиране на микрорайоните, подходящи за поливно земеделие по гравитачния
метод; организационна помощ за доброволна комасация (чрез транзакции, арендуване или
коопериране);


Рехабилитация на земеделски пътища на територията на областта.

Проекти
 Ключов проект: Изпълнение на комплексна програма за подобряване на състоянието и
поддържане на хидротехническите и хидромелиоративните мрежи и съоръжения на
територията на Област Плевен.
Мярка 1.2: Разпространяване на информация и организиране на събития за стимулиране на
иновациите, формиране на клъстери и обединяване на МСП за повишаване на
конкурентоспособността им:
Дейности
 Установяване и осигуряване функционирането на областно консултантско звено на
управляващия орган ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”;


Стимулиране регистрирането на специфични означения и етикети за промоциране продуктите,
произведени на територията на областта;



Организиране на
производители.

изложение

на

местната

селскостопанска

продукция

и

местните

Проекти
 Ключов проект: Развитие на клъстер „Текстилен клъстер Коприна“, в област Плевен (Долна
Митрополия), насочен към възстановяване на бубарството и производството на естествена
коприна;


Ключов проект: Развитие на клъстер „Земеделие и храни“ в област Плевен;



Възстановяване и разширяване на дейността на Пазар за пресни плодове и зеленчуци в с. Горни
Дъбник;



Организиране на изложение на местната селскостопанска продукция и местните производители
от Община Долни Дъбник.

Мярка 1.3: Подкрепа за развитие на приоритетни земеделски дейности:
Дейности
 Предоставяне на стимули за увеличаване и възстановяване на площите с трайни насаждения
(лозя, овощни градини, декоративни растения);


Подкрепа за увеличение на площите и продукцията на зеленчукопроизводството;



Подкрепа за развитие на животновъдството в областта.
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Мярка 1.4: Осигуряване обслужването на земеделския хинтерланд на областта:
Дейности
 Подобряване на условията за местни производители да реализират своята продукция –
осигуряване на инфраструктура, включително и тържища за селскостопанска продукция,
специализирани събития;


Прилагане на финансови стимули за установяване и развитие на биологични земеделски
производства;



Гарантиране предоставянето на всички необходими услуги за земеделските производители на
територията на областта;



Фокусирана институционална и финансова подкрепа за създаване и развитие на кооперации на
дребните земеделски производители;



Подкрепа за развитие на местни групи и сдружения на производителите.

Проекти
 Развитие на агробизнесцентър в гр. Плевен от национална значимост;
Мярка 1.5: Научна и развойна дейност в подкрепа на земеделието и свързаните отрасли:
Дейности
 Подкрепа за дейността и развитие на научния потенциал на съществуващите научноизследователски институции, фокусирани върху научни дейности в областта на селското
стопанство - Институт по царевицата (Кнежа), Институт по лозарство и винарство (Плевен),
Институт по фуражни култури (Плевен);
Проекти
 Ключов проект: Изграждане на Интер - университетски кампус с технологичен парк в гр.
Плевен.
Мярка 1.6: Развитие на професионалното образование в областта на земеделието и свързаните
отрасли:
Дейности
 Подкрепа за Професионалната Гимназия по Хранително-Вкусови Технологии "Луи Пастьор",
гр. Плевен;


Подкрепа за Професионалната
Стамболийски”, гр. Плевен;

Гимназия

по

Лозарство

и

Винарство

"Александър



Подкрепа за Професионална Гимназия по Селско Стопанство "Професор Иван Иванов", гр.
Долни Дъбник;



Подкрепа за Професионална Гимназия по Земеделие "Стефан Цанов", гр. Кнежа;



Подкрепа за Професионална Гимназия по Селско Стопанство "Д-р Едуард Хаскел", гр. Пордим;



Подкрепа за Професионална Гимназия по Земеделско Стопанство "Александър Стамболийски",
с. Чомаковци, община Червен бряг;



Подкрепа за Професионална Гимназия по Хранителни Технологии "Юрий Гагарин", гр. Червен
бряг;

Проекти
 Ключов проект: Рехабилитация и оборудване на Професионална Гимназия по Селско
Стопанство "Никола Йонков Вапцаров", гр. Левски;
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Приоритетна област 2: Инвестиции и заетост

Основните предизвикателства пред които е изправена област Плевен са негативните демографски
тенденции, безработица, високи нива на бедност и негативни миграционни потоци към столицата и
чужбина. ПО2 се стреми да отговори на тези предизвикателства, включвайки мерки за подобряване на
пазара на труда, повишаване на предприемаческата активност на местно ниво чрез създаване на нови
малки и средни предприятия, както и реализиране на дейности, свързани с привличането на нови
външни инвестиции. Настоящата приоритетна област допринася за постигането на две от
стратегическите цели на ОСР - СЦ 1: „Икономически растеж чрез ревитализиране на традиционните
икономически отрасли и увеличаване на секторната конкурентоспособност и заетост“ и СЦ 2:
„Постигане на социално сближаване, укрепване и развитие на човешкия капитал“. Едновременно с
това, предложените мерки защитават принципите, заложени в РПР на СЗР 2014-2020 г. и по-конкретно
приоритет 1.1 „Подкрепа за повишаване на конкурентоспособността на малкия и средния бизнес и
подобряване на средата за правене на бизнес” на СЦ1 „Развитие на конкурентноспособна икономика
чрез насърчаване на собствения потенциал на СЗР“ и приоритет 2.2 „Повишаване на заетостта и
развитие на пазара на труда” на СЦ2 „Съхранение и развитие на човешкия капитал“.
Мярка 2.1: Инвентаризация на възможностите за изграждане на индустриални зони:
Проекти
 Ключов проект: Проектиране и изграждане на индустриална зона със съпътстваща
инфраструктура в гр. Плевен.


Ключов проект: Проектиране и изграждане на индустриални зони със съпътстваща
инфраструктура в градовете Червен бряг, Долна Митрополия, Левски и Никопол.



Ключов проект: Създаване на кадастрална карта за територията на цялата област и
изработване на Общи устройствени планове за общините от областта;



Ключов проект: Проектиране и изграждане на индустриална зона със съпътстваща
инфраструктура на площадка „АЕЦ - Белене” с функции, съобразени с плана за управление на
ПП „Персина”.

Мярка 2.2: Модернизиране на пристанищата по направлението на коридор № 7 – Река Дунав:
Дейности
 Модернизиране на пристанище Сомовит;


Модернизиране на пристанище Никопол;

Проекти
 Изграждане на пристанищен комплекс със зърнен терминал в с. Байкал.
Мярка 2.3: Подкрепа за внедряване на мерки за енергийна ефективност на предприятията и
стимулиране използването на енергия от ВЕИ;
Дейности
 Осигуряване на стимули за МСП, които изпълняват мерки за енергийна ефективност на
производствата;


Стимули за МСП, които въвеждат местни системи за добив и използване на енергия от
възобновяеми енергийни източници (органичен отпадък, биогаз, геотермални източници и др.);



Стимули за поставяне на мощности за добив на топлинна и електро енергия от слънцето на
покривите на стопански сгради и съоръжения;



Осигуряване на стимули за развитие на микро водноелектрически централи;
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Мярка 2.4: Осигуряване на стимули за подкрепа на предприятия и реализация на инвестиционни
намерения в преработващата и хранително-вкусовата промишлености:
Дейности
 Осигуряване на административни стимули;


Подкрепа за развитие на клъстери и браншови организации на производители. Създаване на
мрежа на територията на областта от предприятия, работещи в тази сфера;



Подкрепа за защита на географски означения на характерни регионални продукти;



Насърчаване потреблението на регионалните продукти;



Развитие на производства за уместно използване на отпадъчната продукция от земеделието;



Работа в мрежа с организации, подкрепящи икономическото развитие на национално,
регионално и местно равнище;



Подкрепа за развитието на производства с по-висока добавена стойност



Подкрепа за развитието на веригата на реализация на продуктите от хранително-вкусовата
промишленост



Подкрепа на предприемачеството в изостаналите райони на областта (районите за целенасочена
подкрепа);

Мярка 2.5: Борба с безработицата и подобряване на пазара на труд:
Дейности
 Разработване на интегрирани програми за групи заплашени от социално изключване и
осигуряване благоприятни условия за инвалиди;


Обучение на безработни за придобиване на ключови умения;



Предлагане на институционална подкрепа за по-добро взаимодействие между бизнеса и
професионалните училища и университетите с цел адаптиране на програмите им за обучение
към търсенето на пазара на труда;



Фокусирани действия за борба с безработицата в най-тежко засегнатите общини – Никопол,
Гулянци и Искър, чрез предлагане на финансови стимули за работодателите при разкриване на
работни места;



Навлизане на младите хора на пазара на труда чрез въвеждане на програма „първо работно
място“, обучение на работното място, учебни практики и други форми за придобиване на
трудов опит;



Провеждане на политика за непрекъснато обучение на всички групи от населението –
специално внимание на групите на 40-60 и над 60 години;



Популяризиране на възможностите, които предлага програмата Леонардо да Винчи
„Преквалификация на безработни в алтернативни форми на бизнеса“.



Насърчаване на географската мобилност на работната сила посредством компенсации на
разходите за транспорт, направени от работодатели и наети лица от населени места, различни
от местата, в които работят;
IV.4.3.

Приоритетна област 3: Свързаност

Значителна част от заинтересованите страни поставят акцент върху реализацията на важни
инфраструктурни проекти, които са от основно значение за развитието на областта. Констатация на
голяма част от общините е слабото развитие на транспортни връзки и лошо състояние на комуналната
инфраструктура. ПО3 е насочена към подобряване на транспортната свързаност и намаляване на
отрицателното въздействие на транспорта върху околната среда. Мерките са насочени към
„Велдер Консулт” ООД

49

ОСР на Област Плевен за периода 2014 – 2020 г

Стратегия на ОСР

стабилизиране в икономическо отношение на изостаналите общини и към подобряване на физическата
им среда и транспортна инфраструктура. Тази област допринася най-вече за постигането на СЦ 3:
„Развитие на модерна инфраструктура, висококачествени комунални услуги и на по-добри условията
на живот в урбанизирана среда” на настоящата стратегия. Тя провежда на по-ниско териториално ниво
постановките на СЦ3 „Подобряване на териториалната устойчивост и свързаност“ на РПР на СЗР 20142020г., в която са фокусирани и основните финансови ресурси предвидени за реализация на плана. ПО
3 продължава и заложената в сега действащата ОСР на област Плевен стратегическа цел 2: “Развитие и
модернизация на инфраструктурата, осигуряваща условия за растеж и заетост ”.
Мярка 3.1: Подобряване на транспортната инфраструктура:
Дейности
 Рехабилитация на пътища с ограничено регионално и местно значение;


Изграждане на мостове и съоръжения със свързващи фунции.

Проекти
 Ключов проект: Доизграждане на АМ „Хемус” в частта преминаваща през територията на
област Плевен


Ключов проект: Рехабилитация на транспортната връзка Плевен-Кнежа-Оряхово
o Рехабилитация на път ІІ-13, Бяла Слатина - Кнежа - Искър - Д.Дъбник, км 89+728 - км
104+500
o Рехабилитация на път ІІІ-306, Луковит - Червен бряг - Чомаковци - Еница - Кнежа Оряхово, км 9+715 - км 19+207 и км 35+946 - км 50+785



Ключов проект: Доизграждането и модернизацията на крайдунавския крайбрежен път от
Видин до Силистра, включително и изграждане на велосипедна алея
o Рехабилитация на път ІІ-11, Оряхово-Гиген-Брест-Гулянци-(Дебово-Никопол), км
154+100 - км 172+156 и км 196+147 - км 213+647
o Рехабилитация на път ІІ-52, Свищов - Деков - Бяла вода - Никопол, км 64+500 - км
102+724



Ключов проект: Изграждане на източен обходен път на гр. Плевен по направление на
републикански път ІІ-35, Плевен - Ловеч с цел осигуряване на транзитния автомобилен поток
от и към автомагистрала Хемус.



Ключов проект: Рехабилитация на основната ж.п. линия Мездра – Плевен – Горна Оряховица
в участъка й на територията на областта;



Електрифициране и рехабилитация на ж.п. клона Левски – Свищов;



Рехабилитация на път ІІІ-118, Гулянци - Подем - Д.Митрополия, км 0+000 - км 26+900;



Рехабилитация на път ІІ-35, (Гара Бяла - о.п. Плевен) п.к. Гривица - о.п. Ловеч - Троян Кърнаре, км 13+600 - км 25+540;



Рехабилитация на път ІІІ-1106, Гулянци - Шияково - Ленково - Бръшляница - Коиловци, км
0+000 - км 18+742;



Рехабилитация на път ІІІ-137, Кнежа - Гостиля - Ставерци, км 0+000 - км 20+030;



Рехабилитация на път І-3, Бяла - Ботевград, км 38+800 - км 134+600 ;



Рехабилитация на път ІІІ-303, Българене - Левски - Бутово - о.п. Павликени, км 0+000 - км
19+208;



Рехабилитация на път ІІІ-3402, Славяново – Пордим – Вълчитрън – граница с община Ловеч;
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Рехабилитация на път ІІІ-3004, Рибен – Божурица – Опанец;



Рехабилитация на път ІІІ-305, Крушовица – Садовец – Дерманци – Торос – Гложене – от км
2+900 до км 25+350;



Рехабилитация на път ІІІ-3005, Ясен – Търнене – Градина – Петърница – Бъркач – Беглеж –
Катунец – от км 9+280 до км 23+930;



Възстановяване на дейността на гражданско летище гр. Долна Митрополия.

Мярка 3.2: Подобряване на водоснабдяването и водостопанската инфраструктура:
Дейности
 Рехабилитация на водоснабдителните мрежи за ограничаване загубите на вода;


Осигуряване на нови източници за (изграждане на съоръжения за) водоснабдяване на селищата
с режим на водоползване и тези, които ползват вода с отклонение в качеството;



Въвеждане на система за оползотворяване на утайките от ПСОВ на територията на областта в
селското стопанство;

Проекти
 Ключов проект: Изграждане на хидровъзел “Черни Осъм” за водоснабдяване на гр. Троян, гр.
Ловеч и гр. Плевен;


Изпълнение на Интегриран воден цикъл Плевен - Долна Митрополия;



Изпълнение на Интегриран воден цикъл на гр. Долни Дъбник;



Подмяна на водопроводната мрежа в населените места на територията на община Долна
Митрополия.

Мярка 3.3: Изграждане на канализация и пречиствателни съоръжения:
Проекти
 Изграждане на ПСОВ и довеждаща канализация за агломерациите на градовете Плевен, Левски,
Червен бряг, Кнежа, Никопол, Белене, Долни Дъбник, Искър и Пордим.
Мярка 3.4: Разширяване на обхвата на газоснабдителната мрежа в областта:
Дейности
 Включване на община Пордим в газоразпределителната система на страната;


Разширяване на газоснабдителната мрежа в селищата на територията на областта;
IV.4.4.

Приоритетна област 4: Здрави жители

В рамките на дискусиите при разработването на стратегията, заинтересованите страни често посочват
потенциала за развитие на гр. Плевен като здравен център с по-висока значимост. Мерките са насочени
към подобряване на здравната инфраструктура, общественото здравеопазване чрез стандартизиране на
условията на първично и здравно образование, насърчаване на здравословния начин на живот и
намаляване на рисковете за здравето. ПО 4 допринася за постигането основно на две от
стратегическите цели на ОСР - СЦ 2: „Постигане на социално сближаване, укрепване и развитие на
човешкия капитал” и СЦ 3: „Развитие на модерна инфраструктура, висококачествени комунални
услуги и на по-добри условията на живот в урбанизирана среда”. ПО 4 кореспондира едновременно и
с трите стратегически цели, заложени в РПР на СЗР 2014-2020 г.
Мярка 4.1: Ремонт и оборудване на здравна инфраструктура – болници:
Дейности
 Подкрепа за МБАЛ Плевен;


Подкрепа за СБАЛ по кардиология, гр. Плевен;
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Подкрепа за СБАЛ по акушерство и гинекология, гр. Плевен



Подкрепа за МБАЛ “Кнежа” ЕООД - гр.Кнежа;



Подкрепа за МБАЛ “Левски” ЕООД – в гр. Левски;



Подкрепа за МБАЛ Червен бряг;



Подкрепа за Специализирана болница по вътрешни болести за долекуване, продължително
лечение и рехабилитация – Искър" ЕООД;



Подкрепа за МБАЛ Никопол ЕООД и МЦ-1 Никопол ЕООД;



Подкрепа за МБАЛ Белене ЕООД;

Проекти
 Изграждане на Медицински център – Долни Дъбник.
Мярка 4.2: Подобряване на квалификацията на медицинските специалисти:
Дейности
 Развитие на партньорски мрежи със здравни институции от Европа;


Осигуряване на възможности на здравни специалисти за платени квалификации и стажове в
престижни медицински заведения в България и Европа;



Осигуряване на стипендии за медицински специалисти, обучаващи се в Плевен;



Осигуряване на привлекателни условия за работа за завършващите в Плевен медицински
специалисти.

Мярка 4.3: Развитие на система от паркове за отдих:
Проекти
 Ключов проект: „Кайлъка” – парк за отдих, спорт и развлечения. Реализиране на комплекс от
проекти съгласно Плана за управление на Защитена местност „Кайлъка”. Опазване и
възстановяване на парковата зона като национален недвижим обект на парковото и градинско
изкуство. Изграждане на информационно-посетителски център и развитие на базата за
атракции, отдих и спорт.


Изграждане на Крайдунавски паркове в селищата по брега на р. Дунав. (Крайдунавският парк е
предвиден за изграждане на брега на р.Дунав в регулацията на гр. Белене. В границите на
Крайдунавския парк се включват и посетителският център на Природен парк „Персина”, както
и Античната римска крепост „Димум”.

Мярка 4.4: Изграждане на система от обекти за масов и професионален спорт в област Плевен:
Дейности
 Развитие на спортната база за масов спорт на територията на цялата област;


Изготвяне на програми за развитие на детско-юношеския и ученически спорт;



Провеждане на кампании за повишаване на здравната култура на населението на района.

Проекти
 Ключов проект: Изграждане на система от обекти за масов и професионален спорт в област
Плевен;


Изграждане на открит стадион в гр. Долни Дъбник;



Изграждане на многофункционална спортна зала в гр. Плевен.
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Приоритетна област 5: История и култура

Област Плевен разполага с изключително историческо и културно богатство, това заключение е
заложено в обобщените изводи в SWOT анализа и събраните мнения от заинтересованите страни. На
територията на областта има обекти със знаково културно и историческо значение. Това налага
наличието на модерни туристически възможности и инфраструктура. ПО 5 предлага интервенции
насочени едновременно към постигането на СЦ 1: „Икономически растеж чрез ревитализиране на
традиционните икономически отрасли и увеличаване на секторната конкурентоспособност и
заетост” и СЦ 4: „Съхраняване на природното и културно наследство на областта за бъдещите
поколения”. Предложените мерки потвърждават принципите, заложени в РПР на СЗР 2014-2020 г. и
по-конкретно приоритет 1.3 „Активизиране на специфичния потенциал на регионалната икономика” на
СЦ1 „Развитие на конкурентноспособна икономика чрез насърчаване на собствения потенциал на
СЗР“.
Мярка 5.1: Проучване на културното и историческо наследство:
Дейности
 Теренни проучвания и провеждане на разкопки, свързани с античното наследство на
територията на област Плевен;


Иницииране на проучвателни дейности за оценка на състоянието и значимостта на
историческите обекти.

Проекти
 Проучване на археологически разкопки край селата Телиш и Садовец.
Мярка 5.2: Експониране и популяризиране на наследството:
Дейности
 Развитие на преминаващия през областта Дунавски път (според концепцията Културните
коридори на Югоизточна Европа)


Популяризиране на историческото значение на земите от областта в националноосвободителните войни – битката при Никопол и обсадата на Плевен;



Разработване на туристически продукт за гр. Пордим – двата музея, свързани с Руско-турската
освободителна война и намереното в района Вълчитрънско златно съкровище;



Популяризиране на средновековното наследство на Никопол, като последна столица на
Търновското царство. Популяризиране на ценни обекти – Шишманова крепост, църквата „Св.
Св. Петър и Павел”, както и на битката между кръстоносната армия на Сигизмунд и султан
Баязид;



Развитие на поклонническия туризъм и популяризиране на католическата църква „Рождение на
Блажена Дева Мария” – светилище на Блажен Епископ Евгений Босилков – първия българин
обявен за блажен от Папа Йоан Павел ІІ;



Формиране и представяне на „Пътища на виното” в областта, при активно взаимодействие
между общините, бизнеса, производители на вино, енолози и туристическия бранш;



Съхранение и социализация на археологически обекти „Атпотеа“ – с.Рибен и Антично селище
„Палациум“ – с.Байкал;



Популяризиране на етнографските културни традиции;



Открояване на непознати исторически обекти и поставянето им под юридическа защита
(регистриране като културна ценност);



Въвеждане на регламенти за управление на културното наследство, определящи допустимите
функции и рекламни дейности;
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Използване на информационните технологии за популяризиране на наследството.

Проекти
 Ключов проект: Създаване на трансгранична туристическа дестинация „Римският път на
император Траян, включително реставрация, консервация и възстановяване на Археологически
резерват “Улпия Ескус”: Изготвяне на план за опазване и управление на Археологическия
резерват. Социализиране на “Улпия Ескус” чрез подобряване на комуникационния достъп,
изграждане на информационен посетителски център и съвременна музейна експозиция.
Осигуряване на непрекъснат процес на реставрация и консервация на културните ценности;
Мярка 5.3: Изграждане на туристическа инфраструктура:
Дейности
 Изграждане на Дунавска вело алея на територията на областта;


Физическо възстановяване, консервация, реставрация и реновиране на културните ценности, в
съответствие с утвърдените международни и национални принципи;

Мярка 5.4: Подобряване, обновяване и модернизиране на културната инфраструктура:
Дейности
 Развитие на центрове за съвременни културни дейности на територията на областта;


Подобряване на сградния фонд и оборудването на културните институции;



Подобряване на сградния фонд на читалищата;



Осигуряване на свободен достъп до интернет в читалищата и другите културни институции на
територията на областта;



Обогатяване на културния календар на областта;

Проекти
 Организиране на Бешкови дни;


Популизиране на парк „Ген. Лавров“ и историческото значение на битките в района през Рускотурската освободителна война.
IV.4.6.

Приоритетна област 6: Природа за бъдещите поколения

Опазването на природата е в основата на концепцията за устойчиво развитие. Мерките на ПО 6 са с
акцент върху подобряване на компонентите на околната среда, защитата на природното наследство и
популяризиране на биологичното разнообразие. Тази област допринася за постигането на СЦ 3
„Развитие на модерна инфраструктура, висококачествени комунални услуги и на по-добри условията
на живот в урбанизирана среда” и СЦ 4 „Съхраняване на природното и културно наследство на
областта за бъдещите поколения” на настоящата стратегия. ПО 6 пряко съответства на приоритет 3.3
„Опазване на околната среда и биоразнообразието“ на СЦ 3 „Подобряване на териториалната
устойчивост и свързаност“ на РПР на СЗР 2014-2020г.
Мярка 6.1: Подобряване качеството на атмосферния въздух:
Проекти
 Реализиране на проекта за интегриран градски транспорт на Плевен – етап 2.
Дейности
 Насърчаване използването на ВЕИ на местно ниво за добив на енергия за електричество и
отопление / охлаждане на сградния фонд на територията на областта;
Мярка 6.2: Предотвратяване на риска от наводнения от реките на територията на областта:
Дейности
 Оценка на риска и разработване на план за управлението му за територията на областта;
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Предотвратяване на риска от наводнения от другите реките на територията на областта;



Проучване и обезопасяване на свлачища;

Проекти
 Предотвратяване на риска от наводнения от р. Дунав при Никопол и Турну Мъгуреле;


Отводняване на с.Садовец от високи подпочвени води;



Изграждане на корекция на р. Петърнишка бара в с. Градина;



Проектиране и изграждане на корекция на р. Садовска бара в с. Садоец;



Ограничаване на риска от наводнения на земеделски земи от р. Дунав в землището на гр.
Белене.

Мярка 6.3: Изграждане на регионални системи за управление на отпадъците:
Проекти
 Изграждане на система за управление на отпадъците в регион Плевен;


Изграждане на система за управление на отпадъците в регион Левски;



Изграждане на система за управление на отпадъците в регион Луковит-Червен бряг.

Мярка 6.4: Развитие на интегрирана система за оползотворяване и повторно използване на
отпадъците:
Дейности
 Изграждане на сепараторни площадки за третиране на отпадъци;


Изграждане на регионални / местни центрове за рециклиране на строителни отпадъци;



Изграждане на системи за компостиране на биологични отпадъци.

Проекти
 Закриване на общинското депо за неопасни отпадъци в землището на гр. Долни Дъбник;


Изграждане на център за компостиране на отпадъци на територията на Община Долни Дъбник.

Мярка 6.5: Превенция на риска:
Дейности
 Проучване и стабилизиране на свлачища;


Създаване и непрекъсната актуализация на база данни за рискови зони, замърсени участъци и
участъци, използвани за съхранението на опасни вещества;



Подпомагане на дейностите за борба с горските, полските пожари и пожарите в населените
места, вкл. доставка на необходимо оборудване.

Проекти
 Изпълнение на строителни дейности по терасиране и обесопасяване на свлачище в с. Горни
Дъбник.
Мярка 6.4: Съхраняване и популяризиране на биологичното разнообразие;
Дейности
 Залесяване на неземеделски и пустеещи земи с местни дървестни видове;


Предоставяне на стимули за граждански инициативи за опазване на природата;



Финансова подкрепа за проучване и опазване на биологичното разнообразие в областта;



Изграждане и популяризиране на еко маршрути, вело маршрути и еко пътеки;
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Проекти
 Изграждане на екопътека „Студенец“;


Изграждане на орнитологичен център „Горни Дъбник“;
IV.4.7.

Приоритетна област 7: Обслужване и урбанизирана среда

Приоритетната област обхваща широк спектър от необходими интервенции, идентифицирани в
рамките на анализа и консултациите със заинтересованите страни, които се отнасят до базовите услуги,
урбанизираната среда и развитието на партньорства. Реализацията на заложените мерки ще допринесе
за постигането основно на СЦ 3: „Развитие на модерна инфраструктура, висококачествени
комунални услуги и на по-добри условия на живот в урбанизирана среда”. Поради своя многосекторен
характер, приоритетната област провежда няколко от заложените в РПР приоритети на по-ниско ниво:
Приоритет 2.1 „Подобряване на достъпа до образование и социална инфраструктура и предотвратяване
на рисковете за социално изключване”, Приоритет 2.3. „Укрепване на институционалния капацитет на
областно и местно ниво за подобряване на процесите на управление”, Приоритет 3.4. „Подобряване на
модела на градското и селското развитие в Северозападен район” и Приоритет 3.5. „Развитие на
териториалното сътрудничество“. Много голяма част от постановките продължават идеите на СЦ 3:
„Подобряване на привлекателността и качеството на живот в област Плевен при запазване на
регионалната идентичност” и на СЦ 4 „Укрепване на капацитета на регионално и местно ниво за
успешно социално-икономическо развитие“ на сега действащата ОСР на област Плевен.
Мярка 7.1: Продължаване на реформата в областта на социалните услуги:
Дейности
 Реконструкция и изграждане на инфраструктура за нуждите на социалните услуги;


Развитие и обогатяване на системата от предоставяни в общността социални услуги;



Осигуряване на подкрепа за дейността на социални предприятия;



Реконструкция на съществуващи и изграждане на нови домове за възрастни хора.

Проекти
 Изграждане на Център за обществена подкрепа и Център за социална рехабилитация и
интеграция на територията на Община Долни Дъбник
Мярка 7.2: Установяване и финансиране на местни партньорски инициативи между трите
сектора:
Дейности
 Финансиране на стратегии за местно развитие на (МИГ);


Организиране на регионални бизнес форуми и срещи между НПО, бизнес и общинска
администрация;

Мярка 7.3: Засилване ролята на НПО и стимулиране гражданското участие в управлението:
Дейности
 Финансова подкрепа за осигуряване работата на местни активни НПО;
Мярка 7.4: Подобряване административното управление на областта;
Проекти
 Ключов проект: Изготвяне на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие за
градовете Никопол и Червен бряг (ИПГВР).
Дейности
 Облекчаване на административната тежест за МСП;


Предлагане на пакет онлайн административни услуги;
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Мярка 7.5: Подобряване на градската среда:
Дейности
 Подобряване на енергийната ефективност на жилищния сектор;


Реконструкция на централната градска част на общинските центрове, включваща пешеходни
зони и пространства;



Подобряване състоянието на озеленените пространства, детски и спортни площадки в
селищата;



Изграждане и подменяне на улично осветление;



Рехабилитация на учличната мрежа;



Рехабилитация на инженерната инфраструктура.

Мярка 7.6: Реализиране на партньорски проекти:
Дейности
 Институционална подкрепа за партньорски проекти между общини;


Формиране на партньорства за местно развитие между местната власт, бизнеса и
неправителствения сектор в общини със сродни характеристики;



Осигуряване на достъпни обществени услуги за гражданите чрез използване на възможности за
ПЧП;



Концесиониране на някои обекти на спорта и културата с оглед предлагане на по-добри и подостъпни възможности за гражданите;



Реализация на устойчиви партньорски инициативи по р. Дунав и с други региони в Европа.
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V. ОБЩА ОЦЕНКА НА НЕОБХОДИМИТЕ РЕСУРСИ ЗА ПОСТИГАНЕ ЦЕЛИТЕ НА
СТРАТЕГИЯТА
От ключово значение за постигане на целите, заложени в стратегическата част на ОСР, е ефективното
използване на всички възможни източници на финансов ресурс. В условията на икономическа
нестабилност, много важно е постигането на по-високи резултати при използването на по-малко
средства. В този контекст, освен обичайно използваните източници на публични финанси, ОСР
предлага оперативни възможности за въвличане на частни инвеститори в партньорства с публичния
сектор, както и подходящи модели за използване на различни финансови инструменти. Едновременно
с това, финансовата рамка отчита по подходящ начин и нуждите и приоритетите на отделните общини.
Описаната по-долу многогодишна финансова рамка на областната стратегия, макар и само
индикативна се стреми към това да отразява реалистично потенциално наличните ресурси за
реализация на стратегията. Идентифицираните финансови ресурси се основават главно на заложените
стойности в НСРР и РПР на СЗР.
V. 1.
ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РЕСУРСА ПО
ПРИОРИТЕТНИ ОБЛАСТИ
Най-сериозен е очакваният принос на средствата по линия на фондовете на ЕС, като тези средства
формират 62% от рамковия инвестиционен потенциал на плана. От тези средства приблизително
половината се очаква да бъдат осигурени по линия на ЕФРР, а другата половина по линия на
останалите четири фонда на ЕС – ЕСФ, КФ, ЕЗФРСР и ЕФМДР. Очакваните ресурси от националното
публично финансиране и частното финансиране съставляват съответно 15% и 25% от индикативната
финансова рамка на плана. Чрез използването на различни финансови инструменти се очаква да бъдат
осигурени около 13% от необходимите средства. Направените финансови разчети се стремят
средствата за сметка на централния и местните бюджети да се вместват в рамките на очакваните
параметрите на годишния държавен бюджет за съответните години.
Индикативният общ размер на необходимият ресурс е съобразен с Националната стратегия за
регионално развитие 2012-2022 г. и РПР на СЗР и възлиза на 745 милиона лева.
Финансовата таблица на ОСР посочва както очаквания публичен принос за реализацията на
стратегията (европейски фондове за изпълнение на общата селскостопанска политика и кохезионната
политика на ес, национален и местни бюджети, национални програми), така и очаквания частен принос
и възможностите за финансиране, които предлагат различните финансови инструменти на ЕБВР, ЕИБ,
МВФ, СБ, частните банкови институции. Според разпределението на разчета по конкретните
източници за финансиране на стратегията, най-значим финансов ресурс се очаква да бъде осигурен по
линия на фондовете на ес, като очакваната подкрепа от ЕФРР е оценена на 157 млн. лв., а тази от
останалите програми на общо 199 млн. лв. Най-значителни средства по линия на ЕФРР се очакват за
финансиране на проекти в рамките на приоритетни области „Обслужване и урбанизирана среда” и
„Здрави жители” (общо 80 млн. лв.). Основна част от средствата от другите фондове на ЕС ще бъдат
фокусирани в ПО 3: „Свързаност” (общо 105 млн. лв.). Очакванията са националният бюджет да
допринесе за реализацията на стратегията чрез финансиране в размер на 66 млн. лв., а общинските
бюджети с около 19 млн. лв. Значителни средства се очаква да бъдат привлечени и от програмата на
МОСВ ПУДООС, като те ще бъдат насочени към мероприятия за опазване на околната среда, развитие
на екологична инфраструктура и изграждане на системи за отвеждане и третиране на отпадни води.
Основна част от финансирането от страна на частния сектор ще бъде насочено към постигане на
целите на приоритетни области 1 и 2 „Модерно земеделие” и „Инвестиции и заетост” (за двете области
– 130 млн. лв.). Около 97 млн. лв. се очаква да бъдат привлечени и под формата на различни финансови
инструменти, отново за развитие на значимата инфраструктура в областта.
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Таблица V- 1: Индикативна финансова таблица за реализация на стратегията на ОСР на област Плевен (в млн.
лв.)
Обществен сектор
Участие на ЕС
Обща
оценка

Общо

Общо

Други
фондове
на ЕС

ЕФРР

Национално обществено участие
Други
ЦенМестни общесттрален
бювени
Общо
бюджет джети фондове

Частен
сектор

Други
финансови
инструменти

Приоритетна област 1: Модерно земеделие
135

60

50

20

30

10

7

1

2

60

15

10

8

5

1

2

70

17

105

35

23

7

5

13

50

5

7

5

2

-

25

5

4

12

7

2

2

7

-

20

7

1

12

5

-

Приоритетна област 2: Инвестиции и заетост
120

33

25

15

Приоритетна област 3: Свързаност
223

160

125

20

Приоритетна област 4: Здрави жители
72

42

35

30

Приоритетна област 5: История и култура
38

31

19

15

Приоритетна област 6: Природа за бъдещите поколения
57

52

32

7

25

Приоритетна област 7: Обслужване и урбанизирана среда
100

87

70

50

20

17

12

5

-

3

10

745

465

356

157

199

109

66

19

23

183

97

V. 2.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИЯ РЕСУРС ПО ГОДИНИ

При индикативното годишно разпределение на ресурсите е използван опита от прилагането на сега
действащите програми по линия на политиката на ЕС за сближаване, общата европейска
селскостопанска политика и интегрираната морска политика на ЕС. Очертаната прогноза за периода
2014-2020 г. е умерено оптимистична, като предвижда по-бързата реализация на една значителна част
от средствата, с оглед очакваната по-добра проектна готовност на голяма част от бенефициентите и подоброто познаване на механизмите по които работят ОП и ПРСР. Очакванията са за достигане на найвисок процент на реализираните инвестиции в периода 2016-2017 г. Разпределението отчита и
спецификата на всяка една от приоритетните области, като най-сериозен ресурс в началото на периода
е отделен за финансиране на проекти в рамките на ПО 2 „Инвестиции и заетост” и ПО 1 „Модерно
земеделие”. Поради естеството на интервенциите, по-сериозно финансиране в рамките на ПО 3
„Свързаност” се очаква през втората половина на разглеждания период, докато инвестициите по ПО 6
„Природа за бъдещите поколения” и ПО 5 „История и култура” се очаква да бъдат приблизително
равномерно разпределени през целия период на реализация на стратегията.
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Таблица V- 2: Индикативно разпределение на финансовия ресурс по години 2014-2020 г. (в млн. лв.)
ОБЩО

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

25

30

20

15

15

25

30

25

10

5

5

20

30

50

50

50

13

15

15

15

10

5

2

5

5

10

5

5

7

10

7

8

Приоритетна област 1: Модерно земеделие
135

15

15

Приоритетна област 2: Инвестиции и заетост
120

20

Приоритетна област 3: Свързаност
223

10

Приоритетна област 4: Здрави жители
72

10

Приоритетна област 5: История и култура
38

3

5

Приоритетна област 6: Природа за бъдещите поколения
57

7

8

10

Приоритетна област 7: Обслужване и урбанизирана среда
100

10

15

20

20

15

10

10

745

75

103

155

152

125

77
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Определяне на Райони за целенасочена подкрепа

VI. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА РАЙОНИТЕ ЗА ЦЕЛЕНАСОЧЕНА ПОДКРЕПА
Определянето на райони за целенасочена подкрепа цели ефективна териториална концентрация на
ресурсите за редуциране на вътрешнорегионалните различия. В обхвата на РЦП са включени общини с
по-слабо развита икономика, по-ниски доходи на населението, по-високи нива на безработица,
застаряващо население, по-ниска гъстота на населението, недостатъчно развита базова
инфраструктура. За определените РЦП предстои да бъде разработена Национална програма за
реализация на дейности, която ще представлява необходимия организационен и финансов инструмент
за допълнителни възможности за уязвимите общини. Тези конкретни оперативни възможности, които
ще бъдат предоставени на общините на национално ниво, не са обект на разработка на настоящата
глава от ОСР на област Плевен. Нейната задача е да дефинира по определения в ЗРР обективен ред,
районите (общините) подходящи за целенасочена подкрепа на територията на областта.
VI. 1.
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ВСЯКА ЕДНА ОТ СЪСТАВНИТЕ ЗА ОБЛАСТТА ОБЩИНИ,
СПОРЕД ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧЛ. 6 НА ЗРР
Съгласно постановките на чл. 6. От ЗРР, при определяне териториалния обхват на район за
целенасочена подкрепа беше отчетено наличието на следните показатели:
1. нетни приходи от продажби на един жител под 70 на сто от средната стойност за страната за
последните три години;
2. равнище на средната работна заплата, по-ниско от средната стойност за страната за последните три
години;
3. средно равнище на безработица над 105 на сто от средната стойност за страната за последните три
години;
4. коефициент на възрастова зависимост над 120 на сто от средната стойност за страната за
последните три години;
5. гъстота на населението под 70 души на един квадратен километър;
6. над 30 на сто от населените места нямат изградена пътна връзка с асфалтово покритие помежду си
или с общинския център;
7. над 30 на сто от населените места са без изградена канализационна мрежа;
8. над 30 на сто от населените места ползват питейна вода с отклонение от качеството, прието като
стандарт за страната, или имат режим във водоснабдяването за последните три години.
За набиране на необходимата за определяне на РЦП точна и официална информация бяха използвани
няколко основни източника. На първо място беше потърсена официална статистическа информация от
НСИ (показателите нетни приходи от продажби на един жител, равнище на средната работна заплата,
коефициент на възрастова зависимост и гъстота на населението). За осигуряване на необходимите
данни за средното равнище на безработица беше поискана и получена информация от Агенция по
заетостта. Данни от общинските администрации бяха събрани по отношение на инфраструктурната
осигуреност на селищата на тяхната територия.
Екипът, разработващ стратегията приложи допълнителен разрез на индикаторите, заложени в чл. 6 на
ЗРР, с оглед по-детайлното разслоение на характеристиките за всяка една от разгледаните общини.
Стремежът е, от експертна гледна точка, по-точно да се определи обхвата на района за целенасочена
подкрепа в на територията на област Плевен. За тази цел, по отношение на всеки един от осемте
индикатора, общините които отговарят на съответното изискване, заложено в закона, са разделени в
две групи – такива, за които индикатора е в рамките на до 15 % от граничната стойност и такива, за
които той надвишава граничната стойност с повече от 15%.
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Таблица VI- 1: Показатели на индикаторите за определяне на райони за целенасочена подкрепа по общини на
област Плевен

ИНДИКАТОРИ

по данни от НСИ

Нетни
Равнище на
Средно
приходи от
средната
равнище
продажби
работна
на
на един
заплата (в безработиц
жител (в %
% от
а (в % от
от средното средното за средното за
за страната страната за страната за
за периода
периода
периода
2009-2011)
2009-2011)
2009-2011)

по данни от НСИ
Коефициен
т на
възрастова
зависимост
(в % от
средното за
страната за
периода
2009-2011)

Гъстота
на
насел.
(жители
/ кв.км.)

45,6%
9,9%

137.33%
286.51%

102,07%
180,06%

35,79
26,71

24,1%

191.97%

163,33%

21,6%

194.06%

Левски

26,6%

Никопол

15,3%

Искър
Плевен

Белене

ОБЩИНИ

по данни
от ДРСЗ

по данни от общинските администрации
Дял на населените места...
без
, които ползват
изградена
питейна вода с
пътна
без
отклонение от
връзка с
изградена
качеството или
асфалтово
канализа
имат режим във
покритие
ционна
водоснабдяванет
помежду си
мрежа (в
о за последните
или с
%)
три години (в
общинския
%)
център (в %)
0.00%
0,00%
83,33%
25,00%

100,00%

41,67%

29,23

0,00%

100,00%

31,25%

139,76%

37,15

0,00%

100,00%

42,86%

159.69%

127,42%

47,25

0,00%

92,31%

30,77%

296.71%

154,75%

22,10

0,00%

92,86%

0,00%

12,6%

297.44%

148,37%

27,73

0,00%

100,00%

0,00%

63,4%

81.68%

93,15%

160,30

0,00%

92,00%

64,00%

Пордим

18,1%

191.06%

175,19%

26,40

0,00%

87,50%

37,50%

Червен
бряг

24,4%

229.74%

115,79%

56,56

0,00%

92,86%

0,00%

Кнежа

49,9%

190.65%

124,86%

42,75

0,00%

75,00%

0,00%

Гулянци
Долна
Митрополи
я
Долни
Дъбник

При това допълнително разслоение, общините, които надвишават граничната стойност с повече от
15%, получават по две точки за съответния индикатор, а тези, които са в рамките на до 15% от нея – по
една точка. Това точкуване дава по-добра представа за разликите във вътрешнотеритриалното развитие
на област Плевен:
Таблица VI- 2: Относителен брой точки, събрани от всяка община по разреза на показателите за определяне на
РЦП

Позиция

Община

Сбор от точки

1

Гулянци

14

1

Долни Дъбник

14

1

Пордим

14

4

Долна Митрополия

13

5

Никопол

12

5

Искър

12

7

Левски

11

8

Кнежа

10

9

Белене

9

9

Червен бряг

9

11

Плевен

7

Проведеният подробен анализ показва категоричната принадлежност на общините Гулянци, долни
Дъбник, Пордим, Долна Митрополия, Никопол, Искър, Левски и Кнежа към една обща група, в която
се наблюдава много висока концентрация на неблагоприятни характеристики. Общините Белене и
Червен бряг са със средищно положение, докато само община Плевен е с благоприятни показатели.
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VI. 2.
КАТЕГОРИЗИРАНЕ НА ОБЩИНИТЕ ПО СТЕПЕН НА „УЯЗВИМОСТ”, В
ЗАВИСИМОСТ ОТ ОБЩОТО ВЛИЯНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ
Събраните данни показаха, че голяма част от общините отговарят на повече от четири от разгледаните
индикатори (общо десет от общините в областта), докато само община Плевен отговаря на четири
индикатора. Беше извършена категоризация, според броя на индикаторите, които са установени във
всяка една от общините в територията на областта, според постановките, заложени в Програмата за
реализация на дейности в районите за целенасочена подкрепа 2010-2013 г., които са индикативни и за
бъдещата такава програма. По отношение на категоризацията, общините Гулянци, Долни Дъбник,
Пордим, Долна Митрополия и Левски бяха определени като общини от II-ра категория, а общините
Никопол, Искър и Кнежа – от III-та категория. По своята степен на уязвимост, всички тези общини
могат да бъдат определени като високо уязвими. Общините Белене и Червен бряг, които са от IV-та
категория, са по-скоро с висока степен на уязвимост. Община Плевен (V-та категория) е с умерена
степен на уязвимост.
Таблица VI- 3: Категоризация по степен на уязвимост на общините на територията на област Плевен
Позиция

Община

Брой показатели на
които отговаря

Категория

Степен на уязвимост

1

Гулянци

7

II категория

Висока

1

Долни Дъбник

7

II категория

Висока

1

Пордим

7

II категория

Висока

1

Долна Митрополия

7

II категория

Висока

1

Левски

7

II категория

Висока

5

Никопол

6

III категория

Висока

5

Искър

6

III категория

Висока

5

Кнежа

6

III категория

Висока

9

Белене

5

IV категория

Висока/Умерена

9

Червен бряг
Плевен

5

IV категория

Висока/Умерена

4

V категория

Умерена

11

На база описаната тук категоризация, основните постановки на Програмата за реализация на дейности
в районите за целенасочена подкрепа 2010-2013 г. и приложения метод с разрез на стойностите на
отделните индикатори, ОСР на област Плевен може да препоръча за включване в район за
целенасочена подкрепа общините Гулянци, Долни Дъбник, Пордим, Долна Митрополия, Левски,
Никопол, Искър, Кнежа, Белене и Червен бряг.
Фигура VI- 1: Общини, които попадат в район за целенасочена подкрепа

Източник: Разработка на колектива, основана на данни от НСИ, Общински администрации, ДРСЗ
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VII.
VII. 1.

Критерии за оценка изпълнението на ОСР

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЯТА
ПРЕДМЕТ НА ОЦЕНКАТА

Предмет на оценката е изпълнението на стратегията и постигнатите резултати (въздействието от
нейното прилагане). Тази оценка се извършва в два аспекта:
Първо: Доколко стриктно се спазва нормативно регламентираната процедура за изпълнение на
стратегията, как се осигурява „синергията“ - взаимовръзката му с изпълнението на стратегическите и
планови документи на другите териториални и административни нива на управление, доколко гъвкави
са постановките на стратегията за безконфликтно реагиране на нови предизвикателства и възможности,
които могат да възникнат през времето на неговото действие;
Второ: Какви са постигнатите резултати, доколко ефективно и ефикасно е въздействието на
стратегията за постигането на целите и желаната визия, доколко устойчиви са тези резултати и каква
добавена стойност са донесли в обществен интерес.
Оценката на изпълнението на областната стратегия става на базата на качествени критерии и
количествени индикатори, които следва да са определени по такъв начин, че да оценяват различните
аспекти на стратегията. Оценката на изпълнението на ОСР следва да разглежда три основни елемента на
стратегията и тяхното прилагане, а именно:


Оценка на изпълнението на областната стратегия;



Оценка на релевантността на стратегията в зависимост от промените в законодателната,
стратегическата и социално-икономическата рамки;



Оценка на наличния и ангажиран капацитет за координацията на стратегията;

В зависимост от етапа на оценката на областната стратегия, тя следва да се фокусира върху различни
оценъчни въпроси. При междинната и текущата оценки следва да се постави акцент върху
приложимостта, ефективността и ефективността на прилагането на стратегията, постигането на неговите
цели и координацията му, докато при последващата оценка фокусът освен върху ефективността и
ефикасността основно е поставен върху оценка на въздействието от стратегията.
Областният управител организира както изработването, така и оценката на стратегията и внася проекта
на областната стратегия за развитие за обсъждане и съгласуване в регионалния съвет за развитие и за
приемане от областния съвет за развитие, по негово предложение областният съвет приема стратегията,
докладите представящи резултатите от оценките за нейното изпълнение и актуализирания документ на
ОСР. РСР на СЗР обсъжда и съгласува проектите на областните стратегии за развитие на областите,
включени в обхвата на съответния район от ниво 2.
VII. 2.
КАЧЕСТВЕНИ КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЛАСТНАТА
СТРАТЕГИЯ
Качествените критерии за оценка на изпълнението характеризират областната стратегия като важен
инструмент на управлението на областно ниво и свързващо звено в пакета от стратегически и планови
документи, осигуряващи балансираното регионално развитие, социално-икономическото и
териториално сближаване и устойчивото използване на ресурсите. За оценка на ОСР на Плевен е
съставен набор от качествени критерии, които се отнасят до осигуряване на възприетите норми и
стандарти, характеризиращи изпълнението на целите и приоритетите на стратегията:


Доколко е налице нужда от подобряване съответствието с политиката за регионално развитие на повисоки нива на планиране;



Доколко стратегията е реалистична и приложима по отношение състоянието и очакваните промени в
социално-икономическия профил на областта;



Каква е политическата и социална ангажираност за изпълнение на стратегията
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Какъв е капацитета на институциите и партньорите за реализация предвижданията на стратегията;



Доколко ефективна е стратегията за постигането на желаните резултати и въздействие;



Доколко ефикасно са използвани финансовите ресурси за постигане на целите и изпълнение на
приоритетите на стратегията;



Доколко постановките на стратегията осигуряват устойчивост на резултатите от нейното
изпълнение;



Доколко гъвкаво е разработена стратегията;



До каква степен стратегията използва специфичните конкурентни предимства на областта;



Как прилагането на стратегията спомага за намаляване на
междурегионалните неравенства в социалната и икономическа сфери;



Доколко стратегията стимулира развитието на различни форми на териториално сътрудничество –
трансгранично, транснационално, междурегионално, вътрешно регионално, както и сътрудничество
между трите сектора – публичен, частен и неправителствен;

вътрешнорегионалните

и

VII. 3.
КОЛИЧЕСТВЕНИ ИНДИКАТОРИ ЗА ОЦЕНКА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА
ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ
Формулираните до момента критерии са свързани с отчитането на общи количествени индикатори
(индикаторите към Стратегия “Европа 2020”, макроикономическите критерии към НСРР). За тези
индикатори, областната стратегия се позовава на вече определени в документи от по-високо ниво
изходни и целеви стойности. В допълнение към тези предварително дефинирани индикатори,
настоящата областна стратегия определя пакет от общи индикатори, които проследяват постигането на
целите на плана.
За проследяване на реализацията на стратегията, към всеки един от нейните приоритетни области са
посочени специфични индикатори. Изборът на конкретните индикатори е направен на базата на новите
тенденции за оценка на програмни и планови документи, към които ЕК ще се придържа в периода 20142020 г. при оценката на своята кохезионна политика2. Индикаторите са фокусирани с цел да оценят
резултата от прилаганите конкретни действия във всяко едно от идентифицираните приоритетни
направления. Индикаторите за продукт и финансовите индикатори, които в периода 1999-2013 г. са
основни инструменти за проследяване реализацията на кохезионната политика на ЕС отстъпват своето
място на индикаторите за резултат които отчитат ефекта от реализацията на предприетите мерки. Друга
силна страна на този нов подход е, че внимателно определените индикатори за резултат подават и точна
информация по какъв точно начин да бъдат дефинирани специфичните цели, формиращи стратегията, с
оглед на това те да бъдат реалистични, фокусирани и ясни.
VII.3.1.
Източници на статистическа информация, периодичност на отчитане,
срокове и отговорни органи
Основният източник на статистическа информация за проследяване реализацията на стратегията е
националната статистика. Други официални източници на информация също са включени в
предложената тук система от индикатори за наблюдение и оценка, като Европейската статистическа
служба, Европейската агенция по околна среда, Изпълнителната агенция по околна среда, Агенцията по
геодезия, картография и кадастър, Агенция по заетостта, Агенция пътна инфраструктура, МРРБ, МТИТ,
областни администрации, общински администрации, ИСУН, ПРСР, оперативните програми и
програмите за териториално сътрудничество.

2

EC RG REGIO, “DG REGIO C.4 D(2012) Results Indicators 2014+: Report on Pilot Tests in 12 Regions Across the
EU”, Brussels, 2012
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VII.3.2.

Критерии за оценка изпълнението на ОСР

Индикатори от по-високите нива на планиране

Принос към стратегията „Европа 2020“
Една част от заложените в стратегията Европа 2020 индикатори също могат да бъдат проследени на
областно ниво. Тези индикатори обективно измерват напредъка при реализацията на най-важния
стратегически документ на ниво ЕС и до голяма степен отразяват и постигането на стратегическите цели
на областната стратегия. Някои индикатори, поради липса на официална информация на областно ниво,
не могат да бъдат отчитани. Това са целите 20/20/20 по отношение на промените в климата и енергията,
както и делът на хората под прага на бедност. Освен това НСИ проследява коефициента за заетост на
областно ниво за възрастовата група между 15 и 64 г. включително, а не както е заложен в целите на
стратегията, между 20 и 64 г.
Таблица VII- 1: Индикатори за Стратегията „ЕВРОПА 2020“
стойности област Плевен
N

ЦЕЛИ НА СТРАТЕГИЯТА „ЕВРОПА 2020”

Изходни Междинни
(2011)
(2015)

Целеви
(2020)

Източник
на инфо

1.

Инвестиции в научни изследвания и развойна д-ст
(НИРД) - % от БВП

0,2%

0,4%

0,7%

НСИ

2.

Преждевременно напусналите образов. система - %

9,9%

8,2%

6,4%

НСИ

3.

Дял на висшистите на 25-34 г. - %

17,5%

25,0%

32,0%

НСИ

19,5%

18,0%

13,0%

НСИ

41.2%

44,0%

53,0%

НСИ

4.
5.

Относителен дял на бедните спрямо линията на бедност
за областта
Заети лица и коефициенти на заетост на населението на
15 и повече навършени години

Национален макроикономически пакет
Макроикономическите индикатори са заложени в НСРР и проследяват дългосрочните стратегически
цели на политиката за регионално развитие:
Таблица VII- 2: Ключови национални индикатори
стойности област Плевен
Изходни
(2011)

Междинни
(2015)

Целеви
(2020)

СЗ р-н –
целеви
стойности
2020 г.

5051

7500

10500

9 400

НСИ

26%

33%

38%

44,0

Евростат

3 Коефициент на безработица (%)

12,3%

10,5%

8,5 %

8,8%

НСИ

4. Коефициент на икономическа активност на
населението на 15 и повече навършени
години

41.2%

44,2%

49,8%

49,8%

НСИ

5. Общ доход средно на домакинство в лв.

4 206

4850

5550

5 300

НСИ

N

КЛЮЧОВИ ИНДИКАТОРИ

1 БВП/човек – лева (2010 г.)
2

Дял на БВП на човек от средната стойност
на ЕС 27 - 2008г.

VII.3.3.

Източник
на инфо

Общи и специфични индикатори на ОСР на област Плевен

Общи индикатори, проследяващи постигането на целите на ОСР
Общите индикатори на ОСР на област Плевен служат да зададат конкретни измерими стойности, които
да опишат заложеното в стратегическите цели на документа. Благодарение на информационната
осигуреност от официални статистически източници, тези индикатори са основния инструмент за оценка
постижението на целите на стратегията. Тези от тях, които се проследяват от статистиката и на ниво
община следва да залегнат като общи индикатори в общинските планове за развитие на общините от
областта.
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Таблица VII- 3: Общи индикатори за ОСР
стойности област Плевен

Източник на
Изходни Междинни Целеви
инфо
(2011)
(2015)
(2020)
Стратегическа цел 1 „Икономически растеж чрез ревитализиране на традиционните икономически отрасли и
увеличаване на секторната конкурентоспособност и заетост“
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия
1
1,5%
1,6%
1,6%
НСИ
като дял от общите приходи за страната /%/
N

ОБЩИ ИНДИКАТОРИ НА ОСР

2 БВП/човек, като процент от средния за страната /%/ -

57,1%

58%

59%

НСИ

Стратегическа цел 2 „Постигане на социална кохезия чрез укрепване и развитие на човешкия капитал“
1

Коефициент на икономическа активност - 15 - 64 навършени
години (%)

61.4%

64,4%

69,2%

НСИ.

57,3%

>57,0%

>56,7%

НСИ.

-9.6%о

-9,0%о

-8,2%о

НСИ

58,8%

63,5%

71,0%

НСИ

19,5%

16,0%

11,5%

НСИ

6 Процент от населението живеещо с материални лишения

43,5 %

37,5 %

32,0 %

НСИ

7 Население в риск от бедност или социално изключване (%)

50,4 %

45,2 %

40,0 %

НСИ

2 Относителен дял на населението в трудоспособна възраст
Коефициент на естествен прираст (на 1 000 души от
населението) - ‰
Дял на населението на 7 и повече години със средно и по4
високо образование
Относителен дял на бедните спрямо линията на бедност за
5
областта (%)
3

Стратегическа цел 3 „Развитие на модерна инфраструктура, висококачествени комунални услуги и на
подобрени условията на живот в урбанизирана среда“
1 Относителен дял от населението, обслужвано от СПСОВ
Брой инициативи за ПЧП между общини и бизнес с цел
предоставяне на основни услуги за населението.
3 Население на режим на водоснабдяване (%)
3

4 Население, свързано с обществена канализация (%)

39,6 %

58,5%

70,0%

НСИ

n/а

5

15

Общински
администр.

47,0 %

35,0 %

15,0 %

НСИ

56,4

70,0 %

85,0 %

НСИ

Стратегическа цел 4 „Опазване и съхранение на природното и културно наследство на за бъдещите
поколения“
Намаляване на емисиите на вредни вещества в атмосферата
1
от индустриални горивни и производствени процеси:
-

Серни оксиди (тонове)

88

< 80

<72

ИАОС/НСИ

-

Въглероден диоксид (тонове)

325

<300

<275

ИАОС/НСИ

-

Неметанови летливи органични съединения (тонове)

376

<325

<250

ИАОС/НСИ

Констатирани отклонения от стандартите за качество на
2
подземните води (брой годишно)

6

3

1

ИАОС/НСИ

Индикатори за резултат проследяващи изпълнението на приоритетните области на ОСР
За нуждите на системата за оценка на ОСР бяха идентифицирани следните специфичните количествени
индикатори за резултат, проследяващи изпълнението на приоритетите на стратегията.
Таблица VII- 4: Специфични индикатори за проследяване реализацията на стратегията
стойности област Плевен
N

СПЕЦИФИЧНИ ИНДИКАТОРИ ЗА РЕЗУЛТАТ

Източник на
инфо

Изходни
(2011)

Междинни
(2015)

Целеви
(2020)

515

720

950

НСИ

12 924

15 000

17 000

НСИ

0,6%

3,2%

6,8%

НСИ

0,3%

2,8%

5,7%

НСИ

Приоритетна област 1: Модерно земеделие
1

Приходи от дейността на предприятията в селското, горското и
рибното стопанство – млн. лв.

2 Регистрирани земеделски производители
Дял на трайните насаждения от общият дял използвани земеделски
площи
Дял на зеленчукопроизводството от общият дял използвани
4
земеделски площи
3

„Велдер Консулт” ООД

67

ОСР на Област Плевен за периода 2014 – 2020 г

Критерии за оценка изпълнението на ОСР
стойности област Плевен

N

СПЕЦИФИЧНИ ИНДИКАТОРИ ЗА РЕЗУЛТАТ

5 Брой създадени земеделски клъстери

Източник на
инфо

Изходни
(2011)

Междинни
(2015)

Целеви
(2020)

n/a

5

10

НСИ

3639

5500

7200

НСИ

174

250

400

НСИ

2 114

4 100

6 400

НСИ

34,6

42,6

47,9

НСИ

12,28%

9,0%

8,0%

НСИ

n/a

2

5

6308

7100

8500

НСИ

12,4%

9,0%

6,0%

НСИ

n/а

70

170

АПИ

4,26 %

7,2%

10,0%

НСИ

35.8 %

50,5 %

70,0%

НСИ

9.2 %

6,5 %

4,0 %

НСИ

18.5 %

15.5 %

12.5 %

НСИ

50.2

60.5

70.0

НСИ

2 908

4 100

6 000

НСИ

186 889

210 000

230 000

НСИ

1 430

1 900

2 800

НСИ

n/a

1

2

турист.
сдружения

2

10

15

n/a

7%

14%

51,2 %

41,0 %

30,0 %

НСИ

10

15

ПТГС Р-Б
ПТРС ПТНС

40 %

85 %

НСИ

25/7500

30 / 9500

НСИ

100 %

100 %

НСИ

Приоритетна област 2: Инвестиции и заетост
1 Приходи от дейността на МСП - млн. лв.
2

Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия с
натрупване

3 Произведената продукция млн. лв.
4 Предприемаческата активност (брой на фирмите на 1000 д.)
5 Безработица – 2012 г.
Брой създадени индустриални/ бизнес зони, логистични центрове и
паркове
Средна годишна работна заплата на наетите лица по трудово и
7
служебно правоотношение (лв.)
Лица живеещи в домакинства с нисък интензитет на икономическа
8
активност - %
6

Приоритетна област 3: Свързаност
1 Новоизградени и рехабилитирани пътища от РПМ - км
Дял на домакинствата свързани към газоразпределителната мрежа
%
3 Относителен дял на домакинствата с достъп до интернет (%)
2

Приоритетна област 4: Здрави жители
1 Коефициент на детска смъртност (на 1 000 живо родени деца) - ‰
Коефициент на смъртност - общо (на 1 000 души от населението) ‰
Лекари в лечебните и здравните заведения на 10 000 души от
3
населението (брой)
2

Приоритетна област 5: История и култура
1

Реализирани годишни приходи от нощувки в средствата за подслон
и местата за настаняване в млн. лв. (2012 г.)

2 Брой посещения в музеи в областта
3 Приходи музеи - хил.лв
4

Брой пълноценно разработени и функциониращи регионални
туристически маршрути

Приоритетна област 6: Природа за бъдещите поколения
1 Брой стабилизирани активни свлачища (2010 г.)
2 Население, обхванато от мерки за защита от наводнение - %
3 Дял на загубите при транспорт на водата - %

Нац. план за
защита от
бедствия
Общински
администр.

Приоритетна област 7: Обслужване и урбанизирана среда
Брой реализирани трансгранични и транснационални проекти,
n/а
1 фокусирани в приоритетните за ес направления – иновации, наука,
климатична сигурност и ефективно използване на ресурсите
Дял на населението, живеещо в малки градове, което е обхванато
2 от интегрирани мерки за подобряване на селищната среда и
n/а
услугите (%)
Социални услуги, извършвани в общността (бр.
3
17 / 3 770
заведения/капацитет)
Дял на обслужваното население от системи за организирано
4
99 %
сметосъбиране - %
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VIII. СТРАТЕГИЧЕСКИ НАСОКИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ЦЕЛИТЕ И
ПРИОРИТЕТИТЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ПЛАНОВЕ ЗА РАЗВИТИЕ
Общинските планове за развитие са най-важният планов елемент в йерархичната система от документи
за стратегическо планиране и програмиране на регионалното развитие, регламентирани със Закона за
регионалното развитие (обн. ДВ бр. 50/2008 г.). Те се разработват в съответствие с чл. 13 на ЗРР и
определят средносрочните цели и приоритети за развитието на дадена общината в съответствие с
областната стратегия за развитие. Стратегическите насоки за разработване на общинските планове за
развитие имат за цел постигане на общите цели и приоритети, залегнали в стратегията за развитие на
областта. С ОСР се идентифицират общи проблеми и потребности и се определят общи цели и
приоритети за балансирано и устойчиво развитие на територията на областта, като общините следва по
подходящ начин да отразят и да интегрират тези цели и приоритети в своите собствени планове за
развитие. Освен с предвижданията на ОСР и другите документи на областно ниво, ОПР за периода
2014-2020 г. следва да са логично продължение на плановете от настоящия програмен период и да
отразяват приоритетите на общинските секторни политики.
При разработването на плановете, ключов момент е обективното отразяване на основните конкурентни
предимства на всяка една община и подчертаването на нейната идентичност. Всеки един от ОПР на
общините от област Плевен трябва да развие своята стратегия, търсейки най-важните, според своята
характеристика, области на интервенция, изведени в стратегическите документи на европейско
(Стратегия „Европа 2020”, Териториален дневен ред на ЕС 2020 и др.), национално (Национална
програма „България 2020”, НСРР 2012-2022 г., секторни стратегии и др.) и регионални (РПР на СЗР и
ОСР на област Плевен) нива и подкрепени от политиката на сближаване на ЕС и националната
политика за регионално развитие. Оперативният инструмент за изпълнение на ОПР (програмата за
реализация на плана) трябва да мобилизира както външни ресурси, така и собствени общински и
частни средства за постигане целите на плана, а чрез тях и постигане на целите на самата областна
стратегия.
VIII. 1.

ОБЩИ СТРАТЕГИЧЕСКИ НАСОКИ

В новата политика на сближаване на ЕС, акцент се поставя върху т. нар. принцип на „четирите К”, а
именно: концентрация, координация, коопериране и кохезия. Това са и основните общи принципи, в
рамките на които трябва да бъдат разработени плановете за развитие на общините от област Плевен:


ОПР трябва да се фокусират върху ограничен брой цели и приоритетни области на интервенции, с
оглед концентрацията на ресурс за пълноценното използване на силните страни и потенциалите
на дадена община, ограничаване на слабите страни и неутрализиране на заплахите за нейното
развитие. Едновременно с това планът трябва да гарантира концентрацията по тези приоритети
на ресурси от различно естество (финансови, административни) и с различен източник (кохезионна
политика на ЕС, национални програми, общински бюджет, финансови инструменти частни
инвестиции). За успешното изпълнение на стратегията е необходимо да бъде осигурена и
пространствената концентрация на ресурсите в територии с много висок потенциал и/или
сериозни проблеми;



ОПР трябва да осигуряват едновременно координация на политиките между отделните общини и
вътрешна за общините междусекторна координация;



ОПР трябва да поставят акцент върху кооперирането едновременно между общините и между
общините и частния и неправителствения сектори при реализацията на заложените в плановете
проекти;



ОПР трябва да са така разработени, че тяхната основна цел да е постигането на териториална,
социална и икономическа кохезия, между отделните части на една община, между съставните за
областта общини и да допринасят за сближаването на областта, като цяло, с другите
териториални единици от същото ниво в България и ЕС.
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VIII. 2.

Насоки за разработване на ОПР

СПЕЦИФИЧНИ СТРАТЕГИЧЕСКИ НАСОКИ

Специфичните за всяка община насоки за разработване на целите и приоритетите на ОПР са развити,
фокусирайки се върху следните основни принципи:


мобилизиране на местния потенциал, активност и съдействие за постигане на целите на развитието;



отчитане на спецификата на всяка отделна община и включване в съответствие с нея на въпроси от
общоевропейски интерес и значение;



съобразяване с приоритетите и тенденциите в развитието на европейско, национално и регионално
ниво;



подобряване координацията за по-ефективно използване на европейските фондове и увеличаване
на добавената стойност;



прилагане на интегрирания подход и преодоляване на секторната изолираност.
VIII.2.1.

Стратегически насоки за разработване на ОПР на община Плевен

Характеристики
Плевенска община заема средната част на Дунавската хълмиста равнина. Общината е най-голямата по
население и територия община в границите на област Плевен. Тя е и относително най-слабо засегната
от процесите на обезлюдяване – намалението в броя на населението през 2011 г. спрямо 2007 г. е с
6,0%. Общинският център, град Плевен е административен, икономически и обслужващ център за
областта. Градът е наследник на тракийско и римско селище /Сторгозия/ в местността “Кайлъка” на
река Тученица. През територията на общината преминават важни транспортни направления
първокласният път I-3 Русе – Бяла – Плевен – София (Е-83), който е основна пътна артерия за Област
Плевен, а бъдещото трасе на АМ „Хемус” се очаква да премине през нейните крайни южни части. В гр.
Плевен функционират Медицински университет и филиали на други ВУЗ от страната /ВТУ, УНСС, и
др./. В града има театър, симфоничен оркестър и други културни институции /читалища, кина и др./.
Той е и туристически център, като с най-голяма атрактивност изпъкват Плевенската панорама, паркът
„Кайлъка”, редица музеи от периода на Освобождението и др.
По отношение на икономиката, общината е безспорен лидер, фокусирайки в себе си основната част от
сектора на услугите и значителна част от промишленото производство на областта. Икономиката се
характеризира с голямото си разнообразие и широкоспектърен обхват. Добре развити са
машиностроенето, нефтохимията, циментовата промишленост, производството на стъкло. Не по-малък
дял заемат леката промишленост, търговията, услугите и селското стопанство. Хранително-вкусовият
отрасъл е представен от консервен комбинат, пивоварна, винзавод и тютюнопреработвателно
дружеството. Общината традиционно е известна с богатата си селскостопанска продукция.
Земеделието е разнообразно и силно развито. Основен дял заемат отглеждането на пшеница,
слънчоглед и царевица. С важно значение е и развитието на лозарството. Високият относителен дал на
наетите в отраслите от третичния сектор се дължи на добре развитите обслужващи функции на град
Плевен в сферата на образованието, здравеопазването, финансово-кредитния сектор, управлението и
др. Населението на общината има най-високото образователно равнище и коефициентът на
възрастовата му зависимост е най-нисък.
Общината е с изградена и добре поддържана инфраструктура. Гр. Плевен е централизирано
топлоснабден от ТЕЦ Плевен. Като цяло електроразпределителната мрежа е реконструирана и
поддържана на добро равнище, но има участъци с нарушени механични и електрически параметри.
Канализационната система на гр. Плевен е от смесен тип и е необходима реконструкция на
канализационната мрежа в югозападната част на града. По отношение на осигуреността на общината с
необходимата инфраструктура за достъп до интернет, има територии в нейните южните
полупланински части, които до момента не са покрити.
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Насоки за разработване на ОПР

Насоки
Основавайки се на тези ключови характеристики на общината и отчитайки рамката определена от
настоящата стратегия, ОСР може да дефинира следните ключови препоръки към разработването на
ОПР на община Плевен:


да се формулират ефективни мерки за подкрепа и развитие на промишленото производство в
общината;



да бъдат предложени инвестиции за осигуряване на качествена инфраструктура в големите
промишлени зони на общината;



да се предложат инструменти за подкрепа и растеж на малки предприятия;



да бъде осигурена устойчива основа за засилване на пространствените и икономически връзки
между Плевен и Ловеч;



да се предложат инструменти за подобряване състоянието и поддържане на хидротехническите и
хидромелиоративните мрежи и съоръжения на територията на общината;



да се постави фокус върху развитието на икономически дейности съпътстващи транспорта по
важните международни и национални направления;



да бъдат стимулирани иновациите, чрез финансово осигуряване на развойната дейност на
университетите и съвместната им работа с изследователски звена на частни компании;



да се подкрепят дейността и развитието на научния потенциал на съществуващите научноизследователски институции, фокусирани върху научни дейности в областта на селското
стопанство;



да се осигури развитие на професионалното образование в областта на земеделието и свързаните
отрасли;



да бъде развит агробизнесцентър от национална значимост;



да се подкрепят внедряването на мерки за енергийна ефективност на предприятията и стимулиране
използването на енергия от ВЕИ;



да се развие системата от паркове за отдих на територията на общината.
VIII.2.2.

Стратегически насоки за разработване на ОПР на община Белене

Характеристики
Общината е разположена в плодородната Свищовско - Беленска низина, а релефът е равнинен. През
територията на общината преминава ж.п. линията от втора категория “Ореш – Белене”. Град Белене е
един от центровете на католицизма в България. Изградени са и функционират две католически църкви
– „Рождество на Блажена Дева Мария” 1860 г. и „Свети Антоан Падуански” 1893 г. и една православна
– „Свети Георги” 1874 г. Към момента се извършват дейности по реставрация, възстановка и
експониране на част от античната римска митница „Димум”. Основното природно богатство на община
Белене е природен парк „Персина”.
Общината заема второ място в икономиката на област Плевен, като основните предприятия са от ХВП,
шивашката и текстилната промишленост. На територията на общината се намира и строителната
площадка на проекта АЕЦ Белене. Равнището на безработица е сред най-ниските в областта – 11,42%,
но бележи негативна тенденция с почти двойно нарастване в разглеждания период.
На територията на общината няма изградена ПСОВ, в която отпадните води да се отвеждат и
пречистват. Канализационната система на гр. Белене е с нисък процент на изграденост. Проблем е
остарялата водопроводна мрежа, част от нея с етернитови тръби. В общината има възможност да се
изгради газова връзка през град Свищов, която да осигури подаването на газ за населението и бизнеса
на нейната територия.
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Насоки за разработване на ОПР

Насоки
Основавайки се на тези ключови характеристики на общината и отчитайки рамката, определена от
настоящата стратегия, ОСР може да дефинира следните ключови препоръки към разработването на
ОПР на община Белене:


да се подпомогне изграждането на липсващата инфраструктура за пречистване на отпадните води;



фокус на усилия за привличане на инвестиции в индустрията на общината;



да бъдат разработени ефективни инструменти за подкрепа на растежа на малките предприятия;



да се предвиди изграждането на Крайдунавски парк в общинския център;



да се стимулира развитието на поклонническия туризъм;



да бъдат предложени мерки за предотвратяване на риска от наводнения;



да се постави акцент върху опазването на биологичното разнообразие в общината.
VIII.2.3.

Стратегически насоки за разработване на ОПР на община Гулянци

Характеристики
Община Гулянци е разположена в северната централна част на Дунавската хълмиста равнина.
Гъстотата на населението по отношение на площта на урбанизираните територии е сред най-ниските в
областта. През територията на община Гулянци преминава ЖП линията Плевен - Черквица с две
спирки - с. Крета и с. Долни Вит и две ЖП гари Милковица и Сомовит. В с. Сомовит е изградено и
функционира единственото товарно-пътническо пристанище в областта със съответната
инфраструктура.
Стопанството на общината има земеделски облик. Основните ресурси са земята и водата, което
предопределя аграрния й профил и развитието на преработващата индустрия. Общината е с най-високи
отрицателни стойности на естествения прираст и равнище на безработица в областта, като това е
сериозен проблем пред развитието на местната икономика. На територията на общината, в
непосредствена близост до с. Гиген се намира археологическия резерват Улпия Ескус – I в.
Археологически градът се разработва от началото на миналия век. Продължават разкопките,
консервационните и реставрационни работи. На базата на резервата общината планира да изгради
музей и археологически център, които да допринесат за развитието не само на културен, но и на ловен,
риболовен и селски туризъм.
По отношение на инфраструктурната осигуреност, потенциален стимул за развитие на общината е
предстоящотото изграждане на Дунавски панорамен път. Наднормено съдържание на шествалентен
хром е установено във водата от водопроводната мрежа на селища в община Гулянци. Общината няма
лиценз за газифициране, което е сериозен минус за привличането на инвеститори.
Насоки
Основните препоръки, които ОСР може да даде за развитието на стратегическата част на ОПР на
община Гулянци са следните:


да
бъде осигурена финансова и институционална
зеленчукопроизводството и поливното земеделие;



да се създадът условия за изграждане на нови аграрно производствени структури;



да се предоставят общински терени за развитие на местния бизнес;



да се подобри състоянието и да се поддържат хидротехническите и хидромелиоративните мрежи и
съоръжения;



да фокусират усилия към привличане на инвестиции в преработващата селскостопанска продукция
промишленост;
o

подкрепа

за

развитие

на

Предприятие за биокомпоненти;
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o

Насоки за разработване на ОПР

Клъстер „Бубарство“.



да бъдат подпомогнати дейностите по модернизиране на пристанище Сомовит;



да се възстанови пристанище Загражден за туристически цели;



да се подпомогнат доизграждането и модернизацията на крайдунавския крайбрежен път,
включително и изграждане на велосипедна алея;



да се подпомогнат рехабилитацията на водоснабдителните мрежи за ограничаване загубите и
подобряване качеството на питейната вода;



да се стимулира изграждането на Крайдунавски паркове в селищата по брега на р. Дунав;



да се рехабилитират обществените зелени площи и училищната база за спорт и отдих;



да бъде подпомогнато социализирането на „Улпия Ескус” чрез подобряване на комуникационния
достъп, изграждане на информационен посетителски център и съвременна музейна експозиция.



да се изгради археологически център с музей и поетапна реставрация на археологическия резерват.
VIII.2.4. Стратегически насоки за разработване на ОПР на община Долна
Митрополия

Характеристики
Община Долна Митрополия е четвъртата по територия в областта и обхваща части от долините на
реките Дунав, Искър и Вит и хълмистите възвишения между тях. Почвите са разнообразни и са
основен природен ресурс на общината. В града се намира и ВВВУ “Г. Бенковски”, което е определящо
за развитието на селището.
Икономическата активност в общината е относително ниска и е с изявена селскостопанска
специализация. Развити са и някой отрасли на промишлеността. Благоприятните климатични
особености са предпоставка за развитие на зеленчукопроизводство и трайни насаждения - лозя и
овощни градини. По отношение на демографските тенденции в общината притеснителен е много
високият отрицателен естествен прираст достигнал -18.0‰ през 2011г. Населението на общината в над
трудоспособна възраст през 2011 г. е над 37,1%, което е проблем, обуславящ ограничен трудов
потенциал.
По отношение на инфраструктурната осигуреност, общината е с лиценз за газифициране, част от
газоразпределителен район „Мизия”. Тя се водоснабдява преди всичко посредством тръбни кладенци и
дренажи в терасата на р. Вит. Липсата на канализация в по-малките селища и пречиствателни станции
на тези с канализация води до замърсяване и нарушаване на екологичния статус на реките, в които те
се заустват.
Насоки
Основните характеристики и общите постановки на стратегията на ОСР Плевен, дават основание за
формиране на следните важни препоръки към стратегията на бъдещия ОПР на община Долна
Митрополия:


да бъдат предложени ефективни стимули (финансови и институционални) за подкрепа развитието
на лозарството и отглеждането на други многогодишни култури;



да се осигурят условия за подобрение на състоянието и поддържане на хидротехническите и
хидромелиоративните мрежи и съоръжения;



да се стимулира развитието клъстери, насочени към възстановяване на бубарството и
производството на естествена коприна;



да се осигури подкрепа за увеличение на площите и продукцията на зеленчукопроизводството;



да се осигури подкрепа за развитие на животновъдството в общината;
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Насоки за разработване на ОПР



да се осигури проектирането и изграждането на индустриална зона със съпътстваща
инфраструктура;



да се предложи подкрепа за доизграждането и модернизацията на крайдунавския крайбрежен път,
включително и изграждане на велосипедна алея;



да бъде подпомогнато изграждането на Крайдунавски паркове в селищата по брега на р. Дунав.
VIII.2.5.

Стратегически насоки за разработване на ОПР на община Долни Дъбник

Характеристики
Община Долни Дъбник е разположена в централната част на Дунавската хълмиста равнина и има
важно кръстопътно и транспортно положение. През територията на общината минават главни шосейни
и железопътни линии, осъществяващи транспортните връзки между Дунавската и Черноморската част
на България, със столицата София и Южна България.
Община Долни Дъбник е със земеделски облик. Основен структуроопределящ отрасъл е селското
стопанство. То е съсредоточено в отглеждането на зърнено-хлебни и зърнено-фуражни култури,
трайни насаждения – лозя и овощни насаждения, зеленчуци, дини и пъпеши. По-голямата част от
предприятията, работещи на територията на общината, са с дейност, свързана с преработката на
селскостопанска продукция – производство на олио, вино, оцет, сушене на плодове, зеленчуци и
тютюн, преработка на мляко и производство на млечни продукти. Крупно промишлено предприятие на
територията на общината е предприятието за добив на нефт и газ ПД „Нефт и газ” АД. Общината е на
второ място по размер на средната годишна заплата на един нает – 6390 лв. По отношение на
демографските тенденции, общината е на първо място по намаление на населението - 21,2% за периода
между последните две национални преброявания.
По отношение на инфраструктурната осигуреност, общината е с лиценз за газифициране, част от
газоразпределителен район „Мизия”. Община Долни Дъбник има богат запас от собствени
водоизточници на питейна вода с добри качества и дебит, достатъчен да покрие нуждите на населението. По отношение на осигуреността на общината с необходимата инфраструктура за достъп до
интернет, има територии в нейните южни полупланински части, които до момента не са покрити.
Насоки
Посочените характеристики дават основание за дефиниране на следните ключови приоритетни
области, върху които да се фокусира ОПР на община Долни Дъбник:


да се фокусират усилия за привличане на инвестиции в преработващата селскостопанска
продукция промишленост;



да бъдат предложени ефективни инструменти за подкрепа на растежа на малките предприятия;



да се фокусира финансов ресурс и експертиза за развитие и възстановяване на поливното
земеделие;



да се осигури подкрепа за увеличаване на площите с трайни насаждения;



да бъде развито професионалното образование в областта на земеделието и свързаните отрасли;
VIII.2.6.

Стратегически насоки за разработване на ОПР на община Искър

Характеристики
Община Искър е разположена в източните части на област Плевен по поречието на р. Искър. През
територията на общината преминава второкласен път, който свързва фериботите Видин и Оряхово и
новия мост над р. Дунав, Видин-Калафат с Централна, а оттам и с Южна България. Същият този път
пресича и първокласен път София-Русе.
Икономическата активност в общината е в траен спад, а икономическият й профил се характеризира с
голям дял на селското стопанство със силно развито растениевъдство – отглеждат се предимно
пшеница, ечемик, слънчоглед, царевица и трайни насаждения. Животновъдството също е развито.
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Специализираната болница по вътрешни болести за долекуване, продължително лечение и
рехабилитация в град Искър е с регионално значение.
Канализационната мрежа в общинския център не е напълно изградена. Съоръженията на
канализационната мрежа са в лошо техническо състояние и се нуждаят от реконструкция.
Насоки
Основавайки се на тези ключови характеристики на общината и отчитайки рамката, определена от
настоящата стратегия, ОСР може да дефинира следните ключови приоритетни области, върху които да
се фокусира ОПР на община Искър:


да се подобрят състоянието на хидротехническите и хидромелиоративните мрежи и съоръжения;



фокус на финансов ресурс и експертиза за възстановяване на поливното земеделие;



да бъдат разработени ефективни инструменти за подкрепа на растежа на малките предприятия;



да се предложат финансова и институционална подкрепа за засаждане и поддържане на трайни
насаждения;



да се осигури рехабилитация на водоснабдителните мрежи за ограничаване загубите на вода;



да осигури изграждането на ПСОВ и довеждаща канализация.
VIII.2.7.

Стратегически насоки за разработване на ОПР на община Кнежа

Характеристики
Общината е разположена в сърцето на Дунавската плодородна равнина, между р. Искър на изток, р.
Скът на запад и Предбалкана.
Общината е с изявени земеделски функции както в миналото, така и днес. Делът на земеделските земи
от общия размер на територията на община Кнежа е 90,7%. В него функционира НИИ по царевицата,
завод за калибрирана царевица, предприятие за стъклопласти, маслодобивно предприятие и др.
Коефициентът на възрастова зависимост за общината показва тенденция на намаляване от 57,2 на
55,9% за периода 2007-2011г. В общината съществуват много добри условия за развитие на селски и
ловен туризъм.
По отношение на инфраструктурната осигуреност, канализационната система на гр. Кнежа е смесена, с
много ниска степен на изграденост - 13%. Сериозен недостатък е липсата на ПСОВ. Община Кнежа е
лицензирана община извън газоразпределителен район. Общината е с много добри екологични
показатели по отношение на основните компоненти на околната среда – вода, почви и въздух.
Насоки
Основните препоръки, които ОСР може да даде за развитието на стратегическата част на ОПР на
община Кнежа са следните:


да
бъде осигурена финансова и институционална
зеленчукопроизводството и поливното земеделие;



да се подобри състоянието и поддръжката на хидротехническите и хидромелиоративните мрежи и
съоръжения на територията;



фокус на усилия към привличане на инвестиции в преработващата селскостопанска продукция
промишленост;



да се осигури подкрепа за дейността и развитие на научния потенциал на съществуващите научноизследователски институции, фокусирани върху научни дейности в областта на селското
стопанство;



да бъде обновена здравната инфраструктура;



да се рехабилитират водоснабдителните мрежи за ограничаване загубите на вода;



да се изградят ПСОВ и довеждаща канализация.
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VIII.2.8.

Насоки за разработване на ОПР

Стратегически насоки за разработване на ОПР на община Левски

Характеристики
Община Левски е третата по площ община в Плевенска област. Нейният център, град Левски, е важна
гара на ж.п. линията София - Варна и начална спирка на ж.п. линиите за Троян и Свищов. През
общината преминава международен път Е- 83 Русе - Плевен - София. През с. Българене преминават
транспортните оси, свързващи гр. Свищов /гр. Белене/, Българене - Левски - Ловеч и Ловеч - Българене
- Никопол. Железопътните линии Роман - Каспичан, Левски-Ловеч, Левски-Троян и главен път СофияВарна и София-Русе с отклонение за гр. Свищов, определят града като важен железопътен и
транспортен кръстопът. Благоприятен факт се явява и близостта до традиционните туристически
центрове - Велико Търново, Плевен, Русе и Свищов, чиито транспортни връзки се пресичат на
територията на общината.
Община Левски заема четвърто място в икономиката на област Плевен. Водещи отрасли са “Търговия,
ремонт на моторни превозни средства и услуги за личността и хотели и ресторантьорство” и
“Държавно управление, образование, хуманно здравеопазване”. Демографските тенденции са
тревожни, показвайки много висок коефициент на възрастова зависимост и бърз темп на свиване на
населението, дължащ се предимно на силно негативния естествен прираст през последните години.
По отношение на инфраструктурната осигуреност, общината е с лиценз за газифициране, част от
газоразпределителен район „Мизия”. Канализационната система на гр. Левски е смесена, със
сравнително висока степен на изграденост – 79%. Сериозен недостатък е липсата на ПСОВ, както и
остарялата водопроводна мрежа.
Насоки
Основавайки се на тези ключови характеристики на общината и отчитайки рамката, определена от
настоящата стратегия, в ОСР може да се дефинират следните ключови приоритетни области, върху
които да се фокусира ОПР на община Левски:


да
бъде осигурена финансова и институционална
зеленчукопроизводството и поливното земеделие;



да се фокусират усилия към привличане на инвестиции в преработващата селскостопанска
продукция промишленост;



да се обезпечи професионалното образование в областта на земеделието и свързаните отрасли;



да бъдат инвентаризирани възможностите за изграждане на свързани с основните транспортни
направления индустриални зони;



да се изгради ПСОВ;



да се осигури рехабилитация на водоснабдителните мрежи за ограничаване загубите на вода.
VIII.2.9.

подкрепа

за

развитие

на

Стратегически насоки за разработване на ОПР на община Никопол

Характеристики
Община Никопол е разположена в североизточната част на Плевенска област. През територията на
общината преминават второкласният път II-52 Никопол-Свищов-Бяла /Русе-В.Търново/ обслужващ
северните, крайбрежни територии на Област Плевен и който е част от Дунавския панорамен път и
второкласен път ІІ-34 Никопол-Плевен, който е връзката на областния град Плевен с пристанище
Никопол. Никопол е пристанищен град, като в него има открит ГКПП и митница. Град Никопол е
наследник на стара римска крепост на река Дунав, а през Средновековието придобива значението на
основен крайдунавски център. Доказателство за важността на града е преместването на Цар Иван
Шишман в Никопол след завладяването на Търново през 1393 г. Никопол е запазил спомена за
величието на Второто българско царство в кръстокуполната църква „Свети Петър и Павел”, разказваща
за архитектурните постижения на българското средновековие.
Икономиката на общината е с промишлено-аграрна структура. Водещи промишлени отрасли са
производството на хартия и картон, на електро-оптично и друго оборудване, шивашка промишленост,
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производство на храни и напитки. В района на общината функционират над 15 земеделски кооперации.
Традиционни култури са пшеница, ечемик, царевица, слънчоглед, овес, тютюн. Известни са лозовите
масиви в района на Никопол и Лозица. Гъстотата на населението е с най-ниски показатели за цялата
област - 22,1 д/км2. Едновременно с това, демографските тенденции са тревожни, показвайки много
висок коефициент на възрастова зависимост и изключително бърз темп на свиване на населението
По отношение на инфраструктурната осигуреност, селищата в общината са с целогодишен недостиг на
питейна вода. Липсва канализация в по-малките селища и пречиствателна станция за Никопол.
Качеството на атмосферния въздух е влошено следствие на превишения над краткосрочните норми
(средно часови и средно денонощни) за допълнителния показател амоняк – специфичен замърсител за
района. За Никопол това е основен екологичен проблем от 45 години, а причината е трансграничният
пренос на атмосферен въздух от Комбината за производство на торове в гр. Турно Мъгуреле, Румъния.
Община Никопол е и потенциално застрашена от рязко повишаване нивото на р. Дунав. На
територията на общината са регистрирани и множество свлачища.
Насоки
Основавайки се на тези ключови характеристики, биха могли да бъдат формулирани следните
препоръки за съдържанието на стратегията на бъдещия ОПР на община Никопол:


да се формулират мерки и инструменти за модернизиране на пристанище Никопол;



да се осигури подкрепа за доизграждането и модернизацията на крайдунавския крайбрежен път от
Видин до Силистра, включително и изграждане на велосипедна алея;



да се подпомогне изграждането на Крайдунавски паркове в селищата по брега на р. Дунав;



да се акцентира върху рехабилитация на водоснабдителните мрежи и осигуряване на постоянно
подаване на питейна вода за домакинствата;



да се постави акцент върху изграждането на ПСОВ и довеждаща канализация;



да се включат мерки за популяризиране на културното наследство на Никопол;



да бъдат предложени ефективни мерки за предотвратяване на риска от наводнения от р.Дунав.
VIII.2.10. Стратегически насоки за разработване на ОПР на община Пордим

Характеристики
Община Пордим е най-малката по население в областта. Нейният център, град Пордим, е сред наймалките градове в България. През територията на общината преминава ЖП линията София-Варна,
първокласният път София-Русе и третокласните пътища Плевен- Летница и Славяново-Ловеч.
По отношение на своята икономика, общината е слабо развита. Водещите отрасли са хранително вкусовата и текстилната промишленост. Демографските тенденции също са тревожни, показвайки
много висок коефициент на възрастова зависимост и изключително бърз темп на свиване на
населението, дължащ се предимно на силно негативния естествен прираст през последните години.
По отношение на инфраструктурната осигуреност, общината е с лиценз за газифициране, част от
газоразпределителен район „Мизия”, но все още няма изградена газоснабдителна мрежа.
Съоръженията на канализационната мрежа, които са изградени единствено в общинския център, са в
лошо техническо състояние и се нуждаят от реконструкция.
Насоки
Посочените характеристики дават основание за дефиниране на следните ключови приоритетни
области, върху които да се фокусира ОПР на община Пордим:


да се фокусират усилия за привличане на инвестиции в преработващата селскостопанска
продукция промишленост;



да се концентрират финансови ресурси и експертиза за развитие и възстановяване на поливното
земеделие;
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да се развият професионалното образование в областта на земеделието и свързаните отрасли;



да се осигури рехабилитация на водоснабдителните мрежи за ограничаване загубите на вода;



да бъде развита газоснабдителната мрежа на територията на общината.
VIII.2.11. Стратегически насоки за разработване на ОПР на община Червен Бряг

Характеристики
Община Червен бряг е втората по (територия/население) община в Плевенска област. Общинският
център, гр. Червен бряг е гара на ж.п. линията София-Варна и начална гара на теснолинейните ж.п.
линии за Оряхово и Златна Панега. През територията на общината преминава първокласният път I-3
Русе-Бяла-Плевен- София (Е-83), който е основна пътна артерия за област Плевен.
Община Червен бряг е един от важните икономически центрове на областта, заради наличието на
силен селскостопански сектор, хранително-вкусова промишленост, производството на отбранителни
съоръжения, мостови конструкции и скелета, мебели, трикотаж. Капитализацията на територията,
изразена чрез размера на дълготрайните материални активи (ДМА) показва, че общината заема второ
място сред общините в област Плевен. Неблагоприятни са демографските характеристики, резултат от
ниската раждаемост, повишената смъртност и преобладаващия брой на изселените лица.
Общината е добре осигурена инфраструктурно. Тя е с лиценз за газифициране, част от
газоразпределителен район „Мизия”. Община Червен бряг няма изградена ПСОВ. С потенциал за
добив на енергия са реките в общината. Този потенциал е оценен от инвеститорите, които са изградили
4 малки ВЕЦ.
Насоки
Основавайки се на тези ключови характеристики, биха могли да бъдат формулирани следните
препоръки за съдържанието на стратегията на бъдещия ОПР на община Червен бряг:


да се осигурят условия за развитие на комбинирания транспортен ж.п. и шосеен възел;



да се предложат ефективни мерки за подкрепа и развитие на промишленото производство в
общината;



да се привлекат инвестиции за осигуряване на качествена инфраструктура в промишлените зони на
общината;



да се предложат инструменти за подкрепа на малки предприятия за техния растеж;



да се акцентира върху изграждане на липсващата инфраструктура за пречистване на отпадните
води;



да се инвентаризират възможностите за изграждане на индустриална зона.
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Приложение 1: Анализ

IX. НЕОБХОДИМИ ДЕЙСТВИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ ПРИНЦИПА НА ПАРТНЬОРСТВО
И ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ
Ефективното планиране и успешното устойчиво и интегрирано развитие се основават на отворен и
прозрачен процес с широко включване на заинтересованите страни във всичките му етапи. Целта е да се
приложат най-подходящите инструменти за въвличане и стимулиране на участието на всички
партньори, както в процеса на подготовка, така и в процеса на реализация на областната стратегия за
развитие на област Плевен.

IX. 1. ПРИЛАГАНЕ НА ПРИНЦИПА НА ПАРТНЬОРСТВО В ПРОЦЕСА НА
РАЗРАБОТВАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА
Съгласно Закона за регионално развитие, ОСР се приема от Областния съвет за развитие по
предложение на областния управител. В процеса на разработване на стратегията, бяха проведени две
отворени срещи със заинтересованите страни и членовете на областния съвет за развитие. На срещите
бяха поканени представители на общинските администрации от областта, кметове, представители на
областната администрация, бизнеса, браншовите организации, НПО, образователните институции,
областните звена на министерства и агенции. Първата от срещите целеше представяне на подхода за
разработване на ОСР, като едновременно с това беше проведено и анкетно проучване, а общинските
администрации бяха помолени да подадат информация за приоритетите си за периода 2014-2020 г.
За втората отворена среща, освен изпратените покани до заинтересованите страни, беше публикувана и
покана до всички граждани на сайта на областната администрация. На нея бяха обсъдени анализната
част, стратегическата част и предложението за обхват на районите за целенасочена подкрепа, включени
в областната стратегия. Материалите за срещата бяха предварително разпратени до поканените и бяха
публикувани на уеб сайта на областната администрация.
Като следваща стъпка, процесът на разработване на ОСР навлезе във формални обсъждания.
Предварителният проект беше обсъден на областен съвет за развитие в разширен формат с поканени
заинтересовани страни и беше съгласуван на регионален съвет. В последствие, беше разработен
окончателният проект на стратегията, който беше обсъден и приет на заседание на областния съвет. В
процеса на разработване на ОСР на област Плевен беше осъществено ползотворно партньорство със
заинтересованите страни, като на всеки етап от обсъжданията техните препоръки бяха своевременно
отразявани.

IX. 2. ПРИЛАГАНЕ НА ПРИНЦИПА НА ПАРТНЬОРСТВО В ПРОЦЕСА НА
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА
Основните инструменти за осигуряване на информация и публичност в процеса на изпълнение на ОСР
на област Плевен са докладите на междинната и окончателната оценки на изпълнението на стратегията.
Изготвянето им се организира от областния управител, а областният съвет ги обсъжда и одобрява.
Междинната и окончателната оценка за изпълнението на ОСР трябва да бъдат изготвени и обсъдени при
спазване и изпълнение на основните форми на взаимодействие за осъществяване на партньорства и
осигуряване на публичност: информиране, консултиране, съгласуваност и активно участие на всички
заинтересовани страни. Следва да бъдат запазени и доразвити механизмите на съвместна работа,
застъпени в процеса на разработване на стратегията. При идентифицирана необходимост в доклада на
междинната оценка, ще бъде разработена актуализация на документа в същия режим на партньорство
със заинтересованите страни. За осигуряване на пълна публичност на изпълнението, оценката и
актуализацията, поканите за обсъжданията на документите ще бъдат публикувани на сайта на областна
администрация Плевен, където ще бъдат помествани и всички официални и работни материали по ОСР.
За процеса на реализация на ОСР трябва да се търси широко публично участие и формиране на широки
междусекторни, междуобщински и външни за областта партньорства, включително реализация на
инициативи основани върху принципа за водено от общностите местно развитие и ПЧП.
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I. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА / ПРОФИЛ НА ОБЛАСТТА
I.1. Общи сведения за областта
Оценка на местоположението
Област Плевен е разположена в централната част на Северна България и в източната част на
Северозападния район. На север границата й съвпада с държавната граница - р. Дунав, на изток е с
общи граници с област Велико Търново, на юг - с област Ловеч и на запад – с област Враца.
Посоченият териториален обхват е с площ 4653,3 км2 (3,9% от територията на страната).
Средищното й местоположение в Северна България е допълнително подчертано с изгодния
транспортно-географския фактор на областта. През територията й преминават важни отсечки от
националната транспортна пътна и железопътно инфраструктура. Тя се пресича от участък от главната
ж.п. линия София-Варна и от първокласен път Е-83 (Русе – Плевен – Ботевград). С регионално
(надобластно значение) са и меридионалната ж.п. линия Свищов-Троян и второкласните пътища ІІ-11 ,
ІІ-13 и ІІ-35 (Бяла – Плевен – Троян – Карлово). Преминаването на тези важни транспортни пътища
през територията на областта дават възможност за нейното “отваряне” към съседните региони.
Граничното положение на област Плевен и принадлежността и към Българското дунавско крайбрежие
(72 километров излаз) с 4 малки речни пристанища (Никопол, с. Сомовит, с. Загражден и с. Байкал) са
благоприятни фактори за осъществяване на трансграничното сътрудничество с други крайдунавски
региони.
Позициониране на област Плевен
отношение на:

сред останалите

четири области в Северозападния район по

 Размер на територията - 1-во място ;
 Брой на населението - 1 –во място;
 Гъстота на селищната мрежа – 5 място;
 Дял на населението с висше образование – 1-во място;
 БВП на човек от населението – 2-ро място;
 Коефициент на заетост – 1-во място;
 Равнище на безработица – 1- во място (най-ниско равнище);
 Дял на населението осигурено с обществено водоснабдяване – 1-во място;
 Дял на населението, осигурено с обществена канализация – 1-во място.
Природни ресурси и потенциали
Природните ресурси на област Плевен не се отличават с голямо разнообразие. Независимо от това те
са с потенциали за развитие както на важни отрасли на икономиката (основно на аграрния сектор),
така и на транспортната инфраструктура, на селищното развитие и др.
Релефът е равнинно-хълмист. Тук попадат части от Дунавската равнина (сред които се открояват
Плевенските височини), както и най-северните разклонения на Предбалкана. Релефът е дълбоко
разчленен от широките долини на реките Искър, Вит и Осъм. Наклоните на земните пластове не са
големи и са в посока север и частично североизток. Те определят и посоката на главната речна мрежа.
Областта е бедна е на минерално-суровинни източници (полезни изкопаеми). Срещат се находища на
нерудни минерални суровини. Установени са и се експлоатират неголеми запаси на нефт и газ (нах. Д.
Дъбник, Д. Луковит, Гиген). В експлоатация са и находища на огнеупорни и керамични глини (нах.
Буковлък, нах. Върбица, нах. Ореховица), креда (нах. Бяла вода) и на варовици.
Климатът е умереноконтинентален със средногодишна
температура
около 12-130.
Средногодишните валежи са около 550 мм (кл. ст. Плевен). Средните януарски температури са от 2 до
-3 °C, средните юлски - 23 °C.
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Речна мрежа. През територията на областта протичат долните течения на реките Искър, Вит и Осъм.
Известни са и карстовите извори при Плевен и с.Бохот. Водният потенциал на района е значителен. В
хидрографско отношение областта е част от басейна на р. Дунав и е с добре развита хидрографска
мрежа. За регулиране на оттока на реките (вкл. и по-малките реки от водосборите на реките Искър, Вит
и Осъм) са изградени множество малки и средни язовири. Само стопанисваните от “Напоителни
системи” ЕАД в областта язовири са 28 бр. По-големи от тях са “Телиш”, “Каменец”, “Малчика”,
“Александрово” и др.
Почвеното разнообразие включва черноземните, алувиално-ливадните (в равнинните части) и послабо плодородните горски почви (в Предбалкана). Естествената горска растителност е от
широколистни видове и е по-добре представена по северните склонове на Предбалкана.
Функционално разпределение на територията
Площта на област Плевен е диференцирана по видове територии от гледна точка на функционалното
им предназначение – земеделски, горски, населени места и урбанизирани територии и др. Баланса на
територията по видове показва, че от общата площ на областта – 4653,3 хил. дка, основните видове
територии са със следната площ:





Земеделски територии - 3791,8 хил. дка;
Горски територии - 434,3 хил. дка;
Урбанизирани територии – 219,5,0 хил. дка;
Водни течения и водни площи - 153,5 хил. дка и др.

Фигура А I- 1: Схема на земното покритие по КОРИНЕ, 2006 г.

Източник: European Environmental Agency (EEA)
Особеностите на релефа дават отражение върху значителния размер на земеделските територии – те
заемат 81,5% от общата площ на областта. На второ място – с 9,3% са горските територии, а на трето –
териториите заети от фонд “Населени места”и урбанизираните територии – 4,7%.
Териториалното разпределение на площта на областта по видове територии и по общини до голяма
степен е повлияно от характера на релефа в отделните териториални единици.
Земеделските земи са с висок относителен дял в северните, равнинни части на областта. Те
преобладават в общините северно от Предбалкана. С над 85% дял на земеделските земи от общия
размер на територията са общини Кнежа (90,7%), Искър (87,3%), Пордим (87,3%), Долна Митрополия
(86,8%) и др. С по-висок от средния за областта относителен дял на горските територии (9,3%) са
„Велдер Консулт” ООД

82

ОСР на Област Плевен за периода 2014 – 2020 г.

Приложение 1: Анализ

общините, попадащи в най-северните склонове на Предбалкана и край р. Дунав – Никопол (15,4%),
Белене (14,1%), Червен бряг (15,7%).

I.2.Териториално развитие
Селищна структура
За територията на област Плевен се наблюдава характерната за Дунавската равнина балансирана
структура от средно големи и големи села и малки градове, които са и основни опорни и обслужващи
центрове за преобладаващо селскостопанския хинтерланд на областта. Селищната структура на
областта включва и много селища от категорията на малките и средните села и един голям град
(Плевен).
Таблица А I- 1: Териториалната структура и селищната мрежа на ядрото на ТДР 14, балансиращата
територия и за България (2011)
ОБЩИНИ
Белене
Никопол
Гулянци
Долна Митрополия
Долни Дъбник
Искър
Кнежа
Левски
Плевен
Пордим
Червен бряг
ОБЛАСТ ПЛЕВЕН
ОБЩО ЗА
БЪЛГАРИЯ
Източник: НСИ

Територия - км2
Урбаниобщо
зирана
285.05
5.03%
416.58
4.30%
459.20
5.12%
674.81
4.95%
307.57
5.30%
243.90
4.18%
317.83
5.63%
414.69
6.71%
812.10
8.28%
238.13
7.51%
485.78
5.93%
4655.64
5.91%
111001
4603
(100%)
(4.1%)

Населени места – бр.
общо

градове

села

6
14
12
16
7
4
4
13
25
8
14
123

1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
13

5
13
11
14
6
3
3
12
24
7
12
110

Н.м./
100 км2
2.10
3.36
2.61
2.37
2.28
1.64
1.26
3.13
3.08
3.36
2.88
2.64

5302

255

5047

4.78

Гъстоти
Жит./
км2
35.79
22.10
26.71
29.23
37.15
27.73
42.75
47.25
160.30
26.40
56.56
57.17

Жит./км²
урб. тер.
711
511
516
591
700
663
759
704
1929
352
954
967

66.40

1618

Един от критериите за степента на усвоеност на територията е свързан с нейната населеност. Критерии
за това са показателите “гъстота на населението” и “гъстота на селищната мрежа” Съпоставката между
данните за размера на територията и броя на населението дава представа за средната гъстота на
населението. Като резултат от негативната тенденция за намаляване броя на населението при
запазване площта на областта се наблюдава и тенденция на намаляваща гъстота на населението. През
2007 г. средната гъстота е 64,4 д/км2 и е по-ниска от средната за страната - 69,0 д/км2. През 2009 г.
данните са съответно 62,4 д/км2 при 68,1 д/км2 средно за страната. Към 2011 г. средната гъстота
намалява до 57.17 д/км2. (при 66.4 д/ км2 за България). Териториалните различия в гъстотата на
населението варират в твърде широки граници – от 22,1 д/км2 (община Никопол) и 26,4 -26,7 д/км2
(общините Пордим и Гулянци) до около 160,3 д/км2 (община Плевен). Ниската гъстота е свързана найвече с устойчивата тенденция за обезлюдяване на голяма част от общините в областта. Изключително
ниска е гъстотата в общините Никопол (21.95 ж./км²), Гулянци (26.45 жит./км2) и Пордим (26.47
жит./км2). Високи са стойностите на показателя единствено в община Плевен (159.81 ж./км²).
Гъстотата на селищната мрежа не бележи динамика през анализирания период. Тя се формира от
съотношението между броя на населените места – 123 и площта на областта - 4653,3 км2 . Като цяло
гъстотата на селищната ниска - 2,64 селища /100 км2 и е значително по-ниска от средните за страната
(4.78н.м/км²). В отделните общини тя варира от 1,26 селища /100 км2 (община Кнежа) и 1.64 н.м/км²
(община Искър) до 3,36 селища /100 км2 (община Пордим).Урбанизираните територии в областта
(5,91%), заемат относителен дял от територията по-висок от средния за страната (4.1%). Много висок е
делът на урбанизираните територии в общините Плевен (8.28%) и Пордим (7.51%), а по-нисък в Искър
(4.18%) и Никопол (4.30%).
Гъстотата на населението по отношение на площта на урбанизираните територии варира в
много широки граници. Стойностите за областта (967 жит./м²) са значително по-ниски от средните за
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страната (1618 жит./м²). Стойности над средните за страната се забелязват единствено в Плевен – 1929
жит./м². Най ниски са тези стойности за общини с предимно селскостопански профил - Пордим (352
жит./м²), Никопол (511 жит./м²) и Гулянци (511 жит./м²). В следствие обезлюдяването на тези общини,
голямото наличие на неексплоатирани урбанизирани територии дава добри възможности за тяхното
развитие на основата на принципите на регенерацията. Същевременно, демографските и икономически
тенденции не сочат необходимост от бъдеща урбанистична експанзия в рамките на тези райони.
На територията на областта е разположен един агломерационен ареал от национално значение – този
на гр. Плевен. Според НСРР 2012-2022, той обхваща областния център, близко разположените до него
села, градовете Долна Митрополия, Долни Дъбник, Червен Бряг и Славяново и прилежащите им села.
Агломерацията се развива основно по направлението на първокласния път Бяла-Плевен-Ботевград и
около град Плевен се образува по-широобхватна територия.
Центрова структура на територията на областта
Основните градивни елементи на макро-пространствената структура са полюсите на растеж урбанистичните центрове от различен ранг в полицентричната урбанистична мрежа на страната.
Между тях се развиват линейните връзки, представени чрез транспортните и инфраструктурните
коридори, културните коридори, био-коридорите и "сините" коридори по поречията на големите реки,
важни за опазване на биологичното разнообразие.
В анализната част на НКПР, експертният екип е определил 7 категории, по които са класифицирани
центрове в България по вид и значимост: административно-обслужващи, центрове на медицинското
обслужване, образователни, културни, транспортни, икономически и туристически центрове.
Системата от полюси на растежа в областта се представя от следните йерархични нива:
 Второ ниво – центрове с национално значение: Второто ниво от центрове с национално
значение на територията на областта е гр. Плевен;
 Четвърто ниво – с микрорегионално значение – в територията на групи общини: За област
Плевен това са Белене, Кнежа, Левски, Червен бряг и Никопол. Тези градове са с относително
стабилно развитие и имат важни обслужващи функции за съседните малки общини;
 Пето ниво – много малки градове и села, центрове на общини. На територията на област Плевен
това са Гулянци, Долна Митрополия, Долни Дъбник, Искър. Тези селища са административни,
стопански и обслужващи центрове за населението на местно ниво.
Оси на развитие
Съобразявайки се с НСРР 2012-2022 г. и НКПР , основните и второстепенните оси на развитие на
територията на областта се формират по транспортните направления на коридорите от транс
европейската транспортна мрежа и на други транспортни мрежи от национално значение. Те
осигуряват връзките между урбанистичните центрове в националната територия, както и връзките им с
другите европейски центрове. Осите, заложени в НКПР, които имат отношение към урбанистичното
развитие на областта, са:
 Северна основна паралелна ос – София – Плевен – Русе и отклонението София–Ловеч–Велико
Търново–Шумен–Варна (АМ „Хемус“), които свързват столицата с градовете от северна България
и през Русе със столицата на Румъния – Букурещ.
 Крайдунавска паралелна ос, която свързва селищата по Дунавското крайбрежие. Тази важна ос е
формулирана като второстепенна, но с възможност в бъдеще да прерасне в главна ос.
 Второстепенна ос на развитие свързваща селищата Никопол-Плевен–Ловеч–Троян
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Фигура А I- 2: Центрова структура на територията на областта и оси на развитие

Източник: НКПР

Урбанистична среда
Физическата среда и сградният фонд, в голяма част от градовете и селата на територията на областта са
амортизирани. По-добро е състоянието на фонда в единствения голям град – гр. Плевен. Жилищните
комплекси в градовете не са благоустроени. Голяма част от необитавания в момента жилищен фонд в
селските райони е напълно негоден. Постепенно се подобрява състоянието на някои от обществените
сгради за култура, образование, здравеопазване, но повечето от тях, особено тези в малките градове и в
селата, остават в тежко физическо състояние. Голяма част от индустриалните зони в градовете са
неблагоустроени и са застроени с остарели и непривлекателни сгради, които трудно могат да се
модернизират и използват. Разполагането на нови производства с подобрени технологии се ориентира
извън тези зони, което засилва натискът за урбанистична експанзия. Жилищата, както и промишлените
обекти показват много ниска енергийна ефективност и ползват много ограничен процент от
възможните възобновяеми източници на енергия. Такива биха могли да бъдат използвани чрез
инсталирането на локални инсталации за генериране на електричество и/или енергия за охлаждане и
отопляване на сградния фонд.
Жилищна осигуреност:
По отношение на средния брой жители съответно на едно жилище и на едно домакинство, стойностите
на показателите за област Плевен (съответно 1.83 и 2.5) са по-ниски от средните за страната.
Показателите, обаче, са по-високи от средните за Северозападния район от ниво 2.
Таблица А I- 2: Сгради, жилища и домакинства към 01.02.2011 година
Статистически зони

сгради

жилища

домакинства

България
1 919 607
3 898 688
2 856 740
374 738 (100%) 508 509 (100%) 339 908 (100%)
Северозападен район
97 190 (25.9%) 145 780 (28.7%) 106 359 (31.3%)
Област Плевен
Източник: НСИ – Преброяване на населението 2011 г.

жители на
жители на
жилище
домакинство
1.89
2.57
1.64
2.46
1.83
2.50

За област Плевен,се наблюдава тенденцията за голяма концентрация на население в общината в която
се намира областния център и едновременно с това много високи нива на обезлюдяване на другите
области от СЗР. Ниският дял на сградите от всички сгради за СЗР (едва 25,9%, при 31,3% от
домакинствата в района) се дължи най-вече на големият процент жители, обитаващи многофамилни
жилищни сгради в град Плевен.
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Таблица А I- 3; Брой на жилищата на 1000 жители (2011г.)
СТАТИСТИЧЕСКИ ЗОНИ

общо
България
517
625
Северозападен район
559
Област Плевен
Източник: НСИ – Преброяване на населението 2011 г.

Брой на жилищата на 1000 жители
В градовете
В селата
454
688
521
803
499
681

Жилищната задоволеност в рамките на областта е висока - 559 жил./1000 жит., по-висока от средната
за страната (517 жил./1000 жит.), но значително по-ниска от средната за СЗР (625 жил./1000 жит.).
Обезлюдяването на районите с предимно селскостопански профил на икономиката е основна причина
за по-високите стойности на показателя за селата от територията на областта – 681 жил./1000 жит.
Въпреки това, благодарение на много добрите условия за развитието на земеделието и свързаните
производства в областта, показателят е по-нисък от средния за страната (688 жил./1000 жит) и
значително по-нисък от този за СЗР (803жил./1000 жит). В следствие на демографския срив и
строителния бум от последните години, който бе усетен и в гр. Плевен, през последните 15 години се
наблюдава постоянно увеличение на жилищната осигуреност на населението.

I.3.Културно и историческо наследство
Обхват на културното наследство
Културното наследство на област Плевен изразява нейната трайност във времето, трайността на
селищата в областта и връзките между тях. През последните десетилетия културното наследство се
припознава като духовно и интелектуално богатство, и се възприема като фактор за икономическо
развитие. Подобна значимост превръща съхраняването и изявата на културното наследство в
предизвикателство пред разработваните стратегически документи в Европа.
Коректното определяне на обхват на културното наследство е условие без което не може да се
осъществи неговото съхраняване и обвързване със съвременния живот. Съобразно Закона за
културното наследство, „културното наследство обхваща материалното и нематериалното
движимо и недвижимо наследство като съвкупност на културни ценности, които са носители на
историческа памет, национална идентичност и имат научна или културна стойност”. Луис
Нистрьом интерпретира културното измерение като съчетание на недвижимото културно наследство,
ежедневните културни практики на местните хора и творческата изява на човека /Nystrom, 1998:13/. И
двата подхода отразяват разширяващите се смисъл и обхват на културното наследство, надхвърлящи
материалните исторически обекти и присъединяващи разнообразните културни модели, формирали се
във времето. Необходимо е и разбиране, че наследството излиза извън рамката на нормативно
дефинираните културни ценности, тоест обектите, поставени под юридическа защита. Подобен подход
осигурява по-цялостното възприемане на наследството, като съвкупност на разнообразните
исторически дадености, елементи на развитието от различни епохи.
Значение на културното наследство
Идентифицирани са четири основни значения на културното наследство, аргументиращи нуждата от
опазване на наследството и подсказващи връзката му с другите сектори.
 Историческите дадености разкриват закономерностите в развитието на съответната област и
прилежащите й градове. Историята представя традиционните оси на развитие в областта,
основните урбанистични концентрации, характерните аграрни територии, присъщите и утвърдени
в областта икономически дейности. Анализът на културното наследство, като част от структурата
на областната стратегия, позволява да се формират изводи за областта, които могат да се
използват като направляващи идеи при разработването на стратегическата част.
 Културното наследство създава идентичността на мястото. Историческите следи придават
специфичните черти от образа на мястото и позволяват то да бъде разграничено от другите –
мястото придобива идентичност.
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 Историята притежава символични значения, като обозначава разнообразни идеологии, културни
модели, творения и противоречия, и така провокира паметта и мисленето на обществото.
 Актуална е темата за икономическата значимост на културното наследство, разглеждано като
предпоставка за развитието на туризъм. Привлекателността на културните ценности, в съчетание с
адекватно планирана и изградена прилежаща среда, създава туристически продукт с високо
качество. Развитието на необходимите инфраструктури следва да не застрашава културните
ценности, а да обезпечава тяхната пълноценна изява и представяне /Кръстев, 2007:2/.
Подход
Подходът на стратегията към културното наследство се основава на няколко основни принципи. На
първо място това е стремежът за коректно разбиране на културното наследство и възприемането му в
неговата цялост. Открояването на значенията на историята и използването им като рамка на
предложенията за съвременното развитие е следващ съществен принцип. Екипът се съобразява и с
утвърдените институции и документи, иницииращи и регламентиращи дейностите по опазването на
културното наследство.
Разработването на стратегията съответства на:
 Закона за културното наследство. Законодателната рамка е основен инструмент за опазване на
културното наследство в България. Законът установява формите на юридическа защита, видовете
устройствени схеми и планове на защитени територии за опазване на културното наследство,
необходимите действия за физическа защита.
 Философията на ЮНЕСКО, организирана около опазване на материалното и нематериалното
наследство по света, при равнопоставено отношение към различните култури;
 Дейността на Международния комитет за паметници на културата и забележителни места
/ИКОМОС/, призвана да разпространява общи принципи и методи за опазването на
археологическите и архитектурни ценности, осигуряващи съхраняване на автентичността им.
Принципите и методите на организацията се основават на Международната харта за консервация и
реставрация на паметниците и забележителните места – Венецианската харта.
 Концепцията за Културните коридори на югоизточна Европа, формално признати и от Съвета на
Европа, като част от мрежата на Културните маршрути на континента /Георгиева, 2007:6/.
Културните коридори следват традиционни пътища, свързващи отделни исторически места и
осигуряващи движение, контакт и обмен между тях. Съвременната концепция е предизвикана от
желанието за съвместно действие на актьори от различни пространствени равнища за създаването
на единна „мрежа от културно-туристически продукти” /Кръстев, 2007:5/. През област Плевен
преминава един от деветте основни коридора на европейския югоизток – Дунавския път, както и
един второстепен път, свързващ Никопол и Плевен.
Представяне на културното наследство в Плевен
Област Плевен притежава присъщото за българските земи богато културно наследство, закономерно
следствие на срещата между различни епохи, цивилизации и култури. Различните епохи на времето и
преходите между тях, съпътствани от съзидателни, но и от разрушителни процеси, са завещали
разнообразни по принадлежност към епоха, смисъл, пространствена изява и степен на съхраненост
исторически обекти. Те ще бъдат класифицирани и проследени съобразно принадлежността им към
различните идентифицирани епохи, които за целите на настоящия анализ са общо четири – Античност,
Средновековие, Възрожденските XVIII-XIX век и Епохата след Освобождението.
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Фигура А I- 3: Културно и историческо наследство в Област Плевен

Източник: Проучвания на консултантския екип

Античност
Северните територии на област Плевен са представлявали Долнодунавската граница на Рим /Limes
Romanus/, което обяснява изграждането на множество крепости /castellum/, заедно с голям римски
военен лагер /castrum romanum/, по-късно трансформиран в забележителния град Ulpia Oescus,
разположен в непосредствена близост до село Гиген. Пра формата на Oescus е тракийско селище,
приобщено от Рим през I век, когато е създаден военен лагер и е настанен V македонски легион,
прочул се при военните действия в Армения, Юдея и северно от Дунав. След успешната развръзка на
кампанията срещу даките в началото на II век, император Траян се фокусира върху обновяване на
множество селища от Балканския полуостров. Военният лагер Oescus се превръща в град Ulpia Oescus,
който след разрастването си през IV век обхваща близо 30 ха. Градът притежава традиционната
урбанистична структура и архитектура, обединяваща функционалност и представителност, характерни
за римския свят. Уникална черта на Oescus е основната арена на социалните действия и
взаимодействия – градския площад /forum/. Форумът е бил заобиколен от четири великолепни храма и
голяма обществена сграда /basilica/, свидетелство за ролята на града като регионален център и основен
град на провинция Долна Мизия. Интригуващи са били и частните жилищни сгради, сред които при
археологически проучвания са открити ценни мозайки, днес представени в Регионалния исторически
музей на Плевен.
Освен крайдунавския град, в област Плевен се открояват и античните крепости Сторгозия /част от
парка Кайлъка, гр. Плевен/ и Античният римски кастел “Димум” /римска крепост-митница на брега на
река Дунав в гр. Белене/. За крепостта съществуват достоверни научни данни, че е функционирала и
като долно дунавска митница. Обектът е категоризиран от Министерство на културата под №3 в
списъка на паметници на културата с "Национално значение" на територията на Област Плевен. Сред
уникалните открития на терена са Златна купа с букели, открита през 1982 година на остров Персин и
Бронзова статуетка на богинята Деметра-Изида, открита при разкопките на Античен римски кастел
Димум (град Белене) през 2007 г.) Към момента се извършват дейности по реставрация, възстановка и
експониране на част от Античната римска крепост „Димум” (западната и южната кула и част от
крепостната стена) във вида му от ІV век по проект"Димум-античната митница на Мизия", финансиран
по ОПРР. Предстои изпълнението на проект за консервация и социализация на Димум, финансиран от
ОПРР. Никопол също притежава антично наследство, проявено от уникален античен надпис, датиращ
от II век. Надписът изразява поетичното описание на мъката на римски гражданин по починалата му
съпруга, по-късно през вековете вграден в действаща до днес чешма.
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Преходът към средновековната епоха е свързан с безвъзвратната загуба на ценни антични елементи, но
и създаването на средновековната култура, включително и наследството на българската средновековна
държава.
Средновековие
Най-забележителното наследство от средновековната епоха е съхранено в град Никопол. Градът също
започва своята история като антично селище, но именно през Средновековието придобива значението
на основен крайдунавски център. Доказателство за важността на града е преместването на Цар Иван
Шишман в Никопол след завладяването на Търново през 1393 г. Никопол се превръща в символ на
единството и обединените усилия на християнския свят за противопоставяне на османското
настъпление в Европа през 1396 г., когато се състои катастрофалната за християните битка между
кръстоносната армия на Сигизмунд и султан Баязид. Никопол е запазил спомена за величието на
Второто българско царство в кръстокуполната църква „Свети Петър и Павел”, разказваща за
архитектурните постижения на българското средновековие.
Възрожденските XVIII-XIX век
Краят на XVIII и XIX век се отъждествяват с възраждането на българския дух и познание.
Материалната изява на процеса е активното строителство на български църкви, читалища и училища,
заедно с формирането на занаятчийски и търговски улици, изграждането на множество жилищни
сгради, отличаващи се с разнообразни архитектурни образи и характерно съчетание на цветове и
строителни материали, архитектура и изобразително изкуство. В област Плевен не са разположени
селища, емблематични примери за възрожденската архитектура, но в Плевен и Никопол са
продължили съществуването си отделни жилищни сгради и църкви от XIX век. В Белене могат да
бъдат открити три значими църковни сгради – две католически и една православна – датиращи също от
XIX век.
Епохата след Освобождението
Епохата след Освобождението присъединява и годините непосредствено преди 1878 г., осигурили
възстановяването на българската държава. Област Плевен се превръща в символ на заключителната
част от борбата за българската свобода, продължение на националноосвободителното движение и
въстанията от предходните години. В рамките на областта се разгръщат ключови военни операции,
концентриращи значителна част от военните ресурси на руската и турската армия, с резултати,
определяни като стратегически за постигането на победа във войната. След преминаването на река
Дунав от руската войска, овладяването на Никопол е сред първите основни и осъществени цели.
Паметта за освобождаването на Никопол и почитта към жертвите се обозначават от изграден веднага
след Освобождението паметник.
След Никопол, западния отряд на руската армия продължава към Плевен, където са необходими пет
месеца за освобождаването на града. Поредица от три неуспешни атаки, отвежда до продължителната
обсада на Плевен и разнообразни тактически действия около Горни и Долни Дъбник, Телиш за
изолиране на обсадения Осман Паша от възможна подкрепа. Успешната блокада на Плевен е
предпоставка за опит на Осман Паша за изтегляне от града, завършил с неговото категорично
поражение и пленяване, по-малко от три месеца след което е подписан Санстефанския мирен договор.
Ключовите военни събития и развръзки са създали съхранени до днес исторически обекти. Найзабележителните сред тях са мавзолеят и уникалната Плевенска Панорама, пресъздаваща времето на
плевенската епопея. В град Пордим са запазени две сгради от XIX век, изпълняващи функцията на
квартира съответно на руската и румънската армии.
След 1878 г. се преминава към нов социален и културен модел, предприемат се и последователни
инициативи за радикална промяна на средата във всички български градове, изработват се първите
кадастрални планове, въвеждат се нормативи за устройство и застрояване. В областните градове и
особено в областния център могат да се наблюдават творенията на българската архитектура от края на
XIX и началото на XX век, провокиращи спомена за ентусиазма на освободена България.

„Велдер Консулт” ООД

89

ОСР на Област Плевен за периода 2014 – 2020 г.

Приложение 1: Анализ

Изводи
Анализирането на културното наследство в Област Плевен позволява да се посочат няколко основни
заключения, разделени на два вида – потенциали и проблеми.
Потенциали
 Област Плевен, възприета като пространство на традиционни селища и поддържани връзки между
тях, съществува от древността и съчетава исторически следи от четири основни епохи, сред които
могат да се изтъкнат античния град Ulpia Oescus, към който се прибавят и други антични
структури, като Сторгозия /част от парка Кайлъка, гр. Плевен/ и Античният кастел “Димум” в гр.
Белене, средновековното наследство на Никопол, символите на освободителната война през 18771878 в Никопол, Плевен и Пордим. По подобен начин изявяването на културно наследство на
областта може да се организира около три акцента – Античност, Средновековие и Освобождение –
обединяващи отделни ценности и съвместно привличащи научен и туристически интерес.
 Последователността на различните епохи символизира досегашната трайност във времето на
областта и е основание за бъдещо развитие, следващо исторически закономерности и
притежаващо разграничима идентичност. Подобно разсъждение може да се използва като основно
послание при съвременното управление и развитие на областта, изправена пред множество
предизвикателства.
 Старите областни пътища, единия от които следва долно дунавската граница и обвързва
крайдунавските селища, както и направлението Никопол-Плевен, идентифицирани и от
концепцията Културните коридори на Югоизточна Европа, представляват потенциал за
последователно и непрекъснато представяне на културните ценности в областта. Интегрирането на
отделните елементи е предпоставка за създаването на завършен туристически продукт,
надминаващ стойността на отделните обекти.
 Възможностите за обвързване на различни елементи съобразно два признака – принадлежност към
тема и разположение на общ коридор – позволява инициирането на партньорства между отделни
общини от областта. Подобна практика би могла да осигури по-ефективното управление на
културното наследство, но и да провокира последващо междуобщинско сътрудничество и в други
сектори.
 Плевенската Панорама е уникален пример за съчетаването на история и изкуство – историята като
източник на вдъхновение и изкуството като средство за представяне и разказване на историята.
Проблеми
 Основните проблеми са свързани с недостига на финансови ресурси за проучването на културното
наследство, открояването на нови исторически обекти и поставянето им под юридическа защита.
Недостатъчни са инициативите за физическото съхраняване на обекти, провеждането на
консервационни и реставрационни мероприятия. Липсва и разнообразие на проектите за
социализация и съвременна изява на културните ценности.
 Актуален е проблема за информационното представяне и популяризиране на културното
наследство на областта, включително и чрез приложението на съвременните технологии.
 Съвременната интерпретация на културните ценности чрез придаването на нова функция,
обвързвана с различни културни дейности и създаване на изкуство, остава ограничена.
Препоръчителни мерки
 Създаване на междуобщинска рамка за управление на културното наследство в областта.


Изработване и реализация на съвместни проекти за съхраняване и социализация на културното
наследство в областта, обединени около общи исторически теми и пътища.



Изтъкване и популяризиране на историческите, културни и природни ценности на областта.



Въвеждане на подходи за съвременна интерпретация на исторически обекти при съчетаването на
историята с култура, изкуство и подходящи форми на туризма.
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II. ИКОНОМИКА И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ
II.1.Обща характеристика
Брутен вътрешен продукт
Брутният вътрешен продукт (БВП) е един от основните макроикономически показатели, даващ
представа за състоянието и икономическия потенциал на териториалните единици. За сравнителни
анализи и оценки се използва показателя “БВП на лице от населението”. Данните показват, че област
Плевен е с по-нисък БВП на лице от създадения средно за страната и за Северозападния район. Към
2010 г., при среден БВП на лице за страната 9359 лв. и за Северозападния район - 5652 лв., за област
Плевен размерът на създадения БВП е 5051 лв. В сравнение с останалите 4 области в обхвата на
Северозападния район област Плевен е в по-добра позиция от области Монтана и Видин.
По отношение на ръста на БВП на лице, постигнат за периода 2006-2010 г. област Плевен също е в
неблагоприятна позиция. При постигнат ръст от 139,1 % средно за страната и 122,0% средно за
Северозападния район, в област Плевен същия е 113,5%. По отношение на този показател област
Плевен е на последно място в Северозападния район.
Към 2011 г. в областта е произведена продукция на стойност 2114880 хил. лв., което е със 17 699 хил.
лв. по-малко от тази през 2007 г. Тази негативна тенденция е резултат от влиянието на икономическата
криза, настъпила след 2008 г.
По отношение на показателя “Нетни приходи от продажби”, за 2011 г. област Плевен е с най-висок
размер – 3 226222 хил. лв., от всички области в състава на Северозападния район. По този показател
областта е с водещо място в района.

II.2.Структура на икономиката
За анализите и оценките на секторната структура на областната икономика се използват показателите
“Брутна добавена стойност” (БДС), брой и структура на предприятията, брой и структура на наетите
лица и др.
Динамиката в размера на БДС за периода 2007-2010 г. показва, че икономическата криза дава
отражение върху размера на анализирания показател. При реализирана БДС в размер на 1 054,0 млн.
лв. (2007 г.) през 2010 г. същия е 1255,1 млн. лв., т.е. налице е ръст с 11,9%.
Таблица А II- 1: Динамика в секторната структура на Брутната добавена стойност в област Плевен за
периода 2007-2010 г.
Икономически сектори

2007 г.
2010 г.
Размер (млн. лв.)
%
Размер (млн. лв.)
Общ размер БДС
1054,0
100,0
1255,1
В т.ч. Първичен сектор
153,0
14,52
136,4
Вторичен сектор
295,1
28,00
321,6
Третичен сектор
606,9
57,58
797,1
Източник: НСИ. Районите, областите и общините в Р. България. 2007 и 2010 г.

%

100,0
10,87
25,62
63,51

Секторната структура на Брутната добавена стойност показва, че водещо място има третичния сектор
(услуги), като относителния дял на БДС през 2007 г. е 57,58%, а през 2010 г. нараства на 63,51%. При
оценките на ръста на БДС в третичния сектор (както в абсолютен размер, така и в относителния дял)
следва да се посочат основните причини за това. Срива в дейността на някои от икономическите
дейности (отрасли) във вторичния сектор преориентира част от инвеститорите към отрасли от
третичния сектор. Развитите обслужващи функции в някои от по-големите центрове на общини също е
фактор за по-високия размер на БДС от третичния сектор.
При останалите сектори се забелязва тенденция на намаляване на относителните им дялове. При
първичния сектор се наблюдава и спад в абсолютния размер на брутната добавена стойност, а при
вторичния – има определен ръст в реализираната брутна добавена стойност, но и спад в относителния
дял.
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Таблица А II- 2; Приходи от дейността на нефинансовите предприятия от област Плевен по икономически
дейности (в хил. лв.)
Икономически дейности (А21)
ОБЩО ЗА ОБЛАСТ ПЛЕВЕН
A Селско, горско и рибно стопанство
B Добивна промишленост
C Преработваща промишленост
D Производство и разпределение на електрическа и
топлинна енергия и на газообразни горива
E Доставяне на води; канализационни услуги, управление
на отпадъци и възстановяване
F Строителство
G Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети
H Транспорт, складиране и пощи
I Хотелиерство и ресторантьорство
J Създаване и разпространение на информация и творчески
продукти; далекосъобщения
L Операции с недвижими имоти
M Професионални дейности и научни изследвания
N Административни и спомагателни дейности
P Образование
Q Хуманно здравеопазване и социална работа
R Култура, спорт и развлечения
S Други дейности
Източник:НСИ.

2008г.
4012229
330649
67270
1046579

2009 г.
3639285
324229
43153
767677

2010 г.
3 204 165
410 632
47 846
821 688

2011 г.
3669183
515025
68229
964742

..

..

..

..

..

..

23 907

..

428479
1732357
105416
34952

503106
1583859
89004
33923

228 357
1 241 381
107 985
34 479

239536
1432281
110221
39499

7780

6453

5 781

8809

47526
21986
14626
1943
77835
6907
4143

45975
22643
13160
2017
94991
9117
4643

54 169
22 720
14 665
..
93 673
7 254
4 707

34460
22330
15463
3463
100311
6046
4931

За анализирания период се наблюдава тенденция на намаляване на общите приходи от дейност, като за
целия период това намаление е с 8,7%. По отделните сектори се наблюдават колебливи тенденции в
приходите от дейност. В първичния сектор към 2011 г. в сравнение с 2008 г. е налице ръст е от 55,7%.
Това е резултат от приходите основно от растениевъдството и по-конкретно от зърнено-хлебните
култури, подпомагани и с европейски средства. Вторичният сектор изпитва в най-силна степен
последиците от икономическата криза в страната през анализирания период. Приходите от дейност в
отраслите, включени във вторичния сектор намаляват със 17,5%. Най-голямо е намалението в отрасъл
“Строителство” – с 44,1 %. Отраслите от третичния сектор инкасират различни тенденции в приходите
от дейност – някои от тях изпитват по-силно последиците от икономическата криза – “Операции с
недвижими имоти”, а други успяват да се адаптират по-успешно в новите икономически условия.
Таблица А II- 3: Дълготрайни материални активи на предприятията от нефинансовата сфера по икономически
дейности – област Плевен (в хил. лв.)
Икономически дейности (А21)
ОБЩО ЗА ОБЛАСТ ПЛЕВЕН
A Селско, горско и рибно стопанство
B Добивна промишленост
C Преработваща промишленост
D Производство и разпределение на електрическа и
топлинна енергия и на газообразни горива
E Доставяне на води; канализационни услуги, управление
на отпадъци и възстановяване
F Строителство
G Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети
H Транспорт, складиране и пощи
I Хотелиерство и ресторантьорство
J Създаване и разпространение на информация и творчески
продукти; далекосъобщения
L Операции с недвижими имоти
M Професионални дейности и научни изследвания
N Административни и спомагателни дейности
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2008 г.
1473638
153678
64739
375569

ДМА в хил. лв.
2009 г.
2010 г.
1375686 1 466 151
203995
209 193
..
82 259
436323
440 713

2011 г.
1518135
286088
85059
446262

..

..

..

..

..

..

..

..

170821
392836
68039
21240

145260
220610
41424
21684

160 444
225 785
41 289
29 326

148368
209616
39021
29351

1898

1743

1 795

2347

92771
12427
5080

117592
14197
10736

144 228
10 827
10 954

143012
10838
18855
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P Образование
Q Хуманно здравеопазване и социална работа
R Култура, спорт и развлечения
S Други дейности
Източник:НСИ.

Приложение 1: Анализ
339
33467
2183
1671

734
35652
2608
1581

989
36 325
1 862
1 596

421
35166
3192
1462

Тенденциите в размера на дълготрайните материални активи в областта са с различни измерения в
секторно-отраслов аспект. Провежданата политика на подкрепа на първичния сектор (вкл. и със
субсидии от фондовете на ЕС), дават отражение и върху размера на ДМА. В този сектор е налице
нарастване с 86,1%. Това се дължи основно на закупуването на нова, скъпо струваща техника за
обработката и производството на зърнени култури.
Вторичният сектор също е с положителна тенденция на нарастване на стойността на ДМА. Това се
отнася както за добивната, така и за преработващата промишленост. В отрасъл “Строителство”
тенденцията е обратна – налице е тенденция на намаляване на стойността на ДМА.
В основата на първичния сектор е селското и горското стопанство. В по-голямата част от общините в
областта селското стопанство определя облика на икономиката. Аграрният сектор е с подчертана
растениевъдно-животновъдна насоченост.
По данни към 2011 г. като земеделски производители са регистрирани 12924 субекта. От тях 96,9% са
физически лица, а юридически – 374 бр., или 2,9% от всички земеделски производители. Основната
част от обработваемите земеделски земи се стопанисва от регистрираните 64 земеделски кооперации,
еднолични търговци и търговски дружества. Физическите лица, независимо, че съставляват 96,9% от
земеделските производители, стопанисват само 19,8% от обработваемите земеделски земи.
Фигура А II- 1: Площи с основни култури, 2012 г.

Източник: НСИ

Растениевъдството се развива на основата на качествените поземлени ресурси, традициите и опита в
отглеждането основно на зърнени култури. Пазарните отношения в сектора също оказват стимулиращо
въздействие за развитието на този подотрасъл. Основните култури
са зърнените, допълвани с
маслодайни. От използваните земеделски площи 53,8% са за зърнени култури, а 29,9% за маслодайни
култури. Трайните насаждения са само 0,6% от използваните земеделски площи, а за
зеленчукопроизводство се използват едва 0,3% от обработваемите земи.
Животновъдството бележи тенденция на спад както в броя на някои от групите селскостопански
животни, така и в произведената животновъдна продукция. Свиневъдството бележи ръст. От
произведеното през 2011 г. промишлено производство на червено месо (4691 т.), 99,1% е свинско.
Количествата произведено червено свинско месо през 2011 г. са два пъти по-високи от тези през 2008
г. (2126 т.). Този показател е един от индикаторите, че свиневъдството е добре развит подотрасъл на
животновъдството в областта. Говедовъдството е с основна насоченост – млечно направление.
Събраното и преработено краве мляко е 7781 хил. л. и е с 37% по-малко от количествата в 2007 г. –
12012 хил.л. Очевидно е, че млечното животновъдство в областта е в криза.
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Горското стопанство в областта е с подчинено значение в първичния сектор. Причината за това е в
по-слабата представеност на горския фонд (9,3% от територията на областта), а в някои от общините –
тя е под 5% (Кнежа, Пордим). Горския фонд в областта се стопанисва основно от две горски
стопанства – ДГС Никопол и ДГС Плевен.
Промишлеността губи от своето значение като основен сектор на областната икономика. Това се
потвърждава от данните за намаляващия размер на произведената продукция. Нейният размер е
намалял от 965,2 млн.лв (2007 г.) на 863,4 млн. лв. (2011 г.). Аналогична тенденция - за намаляващ
брой се наблюдава и при заетите лица в промишлените дейности. Водещи отрасли в промишлеността
са “производство на храни, напитки и тютюневи изделия” (32,8% от произведената през 2011 г.
продукция от всички промишлени отрасли), “Производство на текстил и изделия от текстил” (19,8%),
“Производство на облекла” и др. Машиностроителния отрасъл продължава да губи значимостта си на
водеща промишлена дейност. Относителният дял на произведената продукция в машиностроенето от
общия размер на продукцията в промишлеността бележи спад от 22,8% (2007 г.) на 18,4% (2011 г.).
Таблица А II- 4: Произведена продукция на промишлените предприятия за област Плевен, по икономически
подсектори и по години
Икономически дейности
B Добивна промишленост
CА Производство на хранителни продукти, напитки и
тютюневи изделия
CB Производство на текстил, облекло, обувки и други
изделия от обработени кожи без косъм; обработка на кожи
CC Производство на дървен материал, хартия, картон и
изделия от тях (без мебели); печатна дейност
CD Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти
CE Производство на химични продукти
CG Производство на изделия от каучук, пластмаси и други
неметални минерални суровини
CH Производство на основни метали и метални изделия, без
машини и оборудване
CI Производство на компютърна и комуникационна техника,
електронни и оптични продукти
CJ Производство на електрически съоръжения
CK Производство на машини и оборудване , с общо и
специално предназначение
CL Производство на превозни средства
CM Производство, некласифицирано другаде; ремонт и
инсталиране на машини и оборудване
D Производство и разпределение на електрическа и топлинна
енергия и на газообразни горива
E Доставяне на води; канализационни услуги, управление на
отпадъци и възстановяване
Източник:НСИ.

Произведена продукция (в хил. лв.)
2009 г.
2010 г.
2011 г.
31109
38531
53234
186538

235581

283268

150219

156250

171250

34445

7252

10641

..
1616

..
1165

..
1747

59762

39550

59720

89780

89996

108695

300

..

..

5390

1091

1109

107188

136954

159220

..

..

825

14811

14509

13657

..

..

..

..

..

..

Независимо от икономическата криза, засегнала страната след 2008 г. редица промишлени отрасли
успяват да произведат повече продукция, измерена в стойностно изражение. Такива са добивната
промишленост, а от отраслите от преработващата промишленост с по-висок ръст на произведената
продукция са “Производство на хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия”, “Производство
на машини и оборудване”, “Производство на метални изделия” и др. Спад в произведената продукция
(в стойностно изражение) се наблюдава в отрасли “Производство на дървен материал, хартия, картон
и изделия от тях (без мебели); печатна дейност” и “Производство на електрически съоръжения”.
Строителството, като икономическа дейност от вторичния сектор изпитва същите проблеми в
развитието си, характерни и за останалите икономически отрасли. Реализираните приходи от
строително-монтажни дейности през 2011 г. възлизат на 126,3 млн.лв., което е с 34,6 млн. лв. по-малко
от обема реализиран през 2007 г. - 160,9 млн. лв. Основната част от реализираните приходи са от ново
строителство – 85,6%.
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През 2011 г. общият брой на жилищата в област Плевен е 145,7 хил., от които 98,1% са частни. Общият
размер на жилищната площ е 10756,8 хил. м2.
Туризмът като отрасъл от третичния сектор се развива относително стабилно. Като цяло в тази
икономическа дейност не са използвани напълно потенциалите на областта. През 2011 г. броят на
местата за настаняване и местата за подслон (с капацитет над 10 легла) е 13, а броят на леглата в тях –
1027. Приходите от дейност – от нощувки също са незначителни – едва 2,9 млн. лв. Показателите за
2007 г. са почти идентични. Основна туристическа дестинация е гр. Плевен.

II.3.Структура на предприятията
Към 2011 г. на територията на област Плевен са функционирали общо 9262 предприятия от
нефинансовия сектор. По брой на заетите лица, преобладаващата част от тях са от типа “микро” и
“малки”.
Таблица А II- 5: Промени в структурата на предприятията в област Плевен по брой на заетите лица за
периода 2008 – 2011 година
2008 г.
Предприятия по брой
на заетите
брой
%
До 9 заети
9232
90.9%
От 10 до 49 заети лица
755
7.4%
От 50 до 249 заети лица
147
1.4%
Над 250 заети лица
19
0.2%
Източник: НСИ. Текуща статистика.

2009 г.
брой
%
8832
91.1%
714
7.4%
131
1.4%
18
0.2%

2010 г.
брой
%
8547 91.5%
655
7.0%
121
1.3%
16
0.2%

2011 г.
брой
%
8461 91.4%
663
7.2%
121
1.3%
17
0.2%

Средните и големи предприятия са малко на брой. Техният относителен дял е едва 1,5% от общия брой
предприятия. Това са производствени единици както от вторичния, така и от третичния сектори
(учебни заведения – университети, болнични заведения, търговски обекти и др.). За анализирания
период не се наблюдават съществени различия в структура на предприятията – налице е лек ръст на
“микро” предприятията (с брой на заетите до 9 д.) – от 90,9% (2008 г.) до 91,4%.

II.4.Икономическа активност. Инвестиции
Инвестиции в дълготрайни материални активи
Инвестиционната активност е индикатор за привлекателността на областта за инвестиционния капитал.
Неговите интереси се илюстрират с размера и насочеността на инвестициите в отделните сектори и
отрасли (икономически дейности).
През 2011 г. от общия размер на разходите за ДМА – 289,6 млн. лв., 49% са в областта на първичния
сектор, а 26,6% - във вторичния. От икономическите дейности от третичния сектор с най-висок обем на
разходите за дълготрайни материални активи са търговия и ремонт на автомобили и мотоциклети,
хотели и ресторантьорство, транспорт, складиране и пощи – с общо 43,5 млн. лв., или 15,0% от общия
им размер.
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Фигура А II- 2: Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи по икономически дейности (КИД 2008) - област Плевен

Източник:НСИ

В сравнение с 2007 г. е налице определено преориентиране в насочеността на разходите за ДМА. През
2007 г. основната част от разходите са били във вторичния сектор - 29,1% от общия им размер, а в
първичния – само 9,0%. Очевидна е една тенденция за пренебрегване на повишаване на размера на
ДМА в преработващата промишленост. Техният размер в промишлеността, отнесен към броя на
заетите показва ниска фондовъоръженост на 1 зает, което дава отражение и върху
конкурентоспособността на този сектор.
В структурата на разходите за придобиване на дълготрайни материални активи, основната част е
насочена за машини и оборудване. От общия им размер за 2011 г. 37,3% са за машини и оборудване,
21,3% - за сгради, строителни съоръжения и конструкции, 13,8% за транспортни средства и 27,6% за
други дълготрайни материални активи.
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Фигура А II- 3: Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи по общини за област Плевен, с
изключение на община Плевен (в хил. лв.)

Източник:НСИ

Преки чуждестранни инвестиции
Размерът на преките чуждестранни инвестиции в област Плевен в периода 2007-2011 г. варира от 165,8
млн. евро (2007 г.) спада до 153,3 млн. евро (2010 г.) и нараства до 174,9 млн. евро (2011 г.).
Привлекателността на областта за преките чуждестранни инвестиции в сравнение с останалите 4
области от Северозападния район се запазва относително стабилна – през отделните години около 3538% от тях са насочени в област Плевен. По отношение на общия размер на преките чуждестранни
инвестиции в страната областта губи привлекателност. Така ако през 2007 г. 1,1% от общия им размер
са ориентирани към област Плевен, то през 2011 г. те са вече 0,8%. В териториален аспект през
периода 2007-2009 г. значителна част от преките чуждестранни инвестиции са били ориентирани към
община Белене.
Таблица А II- 6: Чуждестранни преки инвестиции в предприятията от нефинансовия сектор към 31.12. по
икономически дейности за област Плевен
Общо за областта
Селско, горско и рибно стопанство
Добивна промишленост
Производство на хранителни продукти, напитки и тютюневи
изделия
Производство на текстил, облекло, обувки и други изделия от
обработени кожи без косъм; обработка на кожи
Производство на дървен материал, хартия, картон и изделия от
тях (без мебели); печатна дейност
Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти
Производство на изделия от каучук, пластмаси и други
неметални минерални суровини
Производство на основни метали и метални изделия, без
машини и оборудване
Производство на машини и оборудване , с общо и специално
предназначение
Производство, некласифицирано другаде; ремонт и
инсталиране на машини и оборудване
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2008
193361.0
1269.3
..

2009
173584.2
1609.2

2010
153363.3
2227.1
..

2011
174927.6
2348.2
..

2686.9

1972.8

9.2

782.7

7200.7

9646.3

9673.4

8512.9

..

..
..

..

..

..

..

-1551.3

17315.0

16389.1

12063.9

8326.3

..

..

..

..

628.5

821.6

-131.0

-758.4
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Производство и разпределение на електрическа и топлинна
енергия и на газообразни горива
Доставяне на води; канализационни услуги, управление на
отпадъци и възстановяване
Строителство
Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети
Транспорт, складиране и пощи
Хотелиерство и ресторантьорство
Операции с недвижими имоти
Юридически, счетоводни, архитектурни и инженерни дейности,
технически изпитания и анализи; консултантски дейности по
управление
Рекламна и ветеринарномедицинска дейност; други
професионални дейности
Административни и спомагателни дейности
Култура, спорт и развлечения
Други дейности, некласифицирани другаде
Източник:НСИ
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..

4768.7
..
259.4
2156.3
768.9

..

..

..

11129.2
..
237.9
..
467.8

..
12270.8
298.1
5520.1
584.7

..
12490.5
318.0
5447.5
2481.9

..

..

..
..

..

..

..

..

..
..

237.9
..

368.7
..

..

Предприемаческа активност
Предприемаческата активност в областта е по-ниска от средната за страната. Тя се измерва с броя на
фирмите на 1000 д от населението (гъстота на фирмите). Към 2011 г. тя е 34,6 на 1000 души при средно
равнище за страната – 47,6 на 1000. За 2011 г. спрямо 2007 г. се забелязва слабо увеличение на общия
брой фирми от нефинасовия сектор със 131 или 1,4%), което се дължи на увеличението на броя на
микропредприятията.
Таблица А II- 7: Брой предприятия по години в област Плевен, според икономическата дейност (А21)
Икономически дейности (А21)
ОБЩО ЗА ОБЛАСТ ПЛЕВЕН
A Селско, горско и рибно стопанство
B Добивна промишленост
C Преработваща промишленост
D Производство и разпределение на електрическа и
топлинна енергия и на газообразни горива
E Доставяне на води; канализационни услуги, управление
на отпадъци и възстановяване
F Строителство
G Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети
H Транспорт, складиране и пощи
I Хотелиерство и ресторантьорство
J Създаване и разпространение на информация и творчески
продукти; далекосъобщения
L Операции с недвижими имоти
M Професионални дейности и научни изследвания
N Административни и спомагателни дейности
P Образование
Q Хуманно здравеопазване и социална работа
R Култура, спорт и развлечения
S Други дейности
Източник:НСИ
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2008 г.
10153
622
19
1034

Брой предприятия
2009 г.
2010 г.
9695
9 339
592
598
19
20
931
844

2011 г.
9262
664
18
825

9

14

22

22

13

18

20

18

586
4634
395
744

523
4426
378
718

455
4 204
385
697

421
4062
388
718

107

99

89

103

317
494
178
59
504
92
346

302
493
179
54
499
76
374

308
493
181
82
481
67
393

309
483
166
100
485
65
415
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Фигура А II- 4: Брой нефинансови предприятия на 1000 души население по общини в област Плевен

Източник:НСИ

II.5.Принос на общините в икономическото развитие на област Плевен
Развитието на социално-икономическия комплекс на област Плевен се реализира в отделните общини
от областта. Някои от тях имат по-голям, а други по-малък принос за комплексното икономическо
развитие. Това е в зависимост от потенциала на отделните общини и създадените възможности за
неговото използване.
Участието на отделните общини в икономическото развитие на областната икономика се измерва с
параметрите на няколко основни икономически показатели, които се съдържат в таблица А II- 8.
Таблица А II- 8: Териториална структура на някои основни икономически показатели по общини в област
Плевен – 2011 г.
Общини
Област Плевен
Община Белене
Община Гулянци
Община Долна Митрополия
Община Долни Дъбник
Община Левски
Община Никопол
Община Искър
Община Плевен
Община Пордим
Община Червен бряг
Община Кнежа
Източник:НСИ.
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Произведена
продукция
1959163
286041
25292
71650
55399
76967
24769
13979
1181415
20371
113969
89311

Показатели (хил. лв.)
Приходи от
Нетни приходи от
дейността
продажби
3639285
3263308
304358
293286
38281
29394
121254
93980
83343
63923
146807
128812
41100
31370
24328
17655
2531167
2312978
30552
23467
166220
143440
151875
125003

ДМА
1375686
36683
17591
49807
65463
52148
22414
11766
925927
13524
102765
77598
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Фигура А II- 5: Динамика на основните икономически показатели на предприятията по общини на територията
на област Плевен (с изключение на община Плевен) –2011 г. (хил. лв.)

Източник:НСИ

Данните показват, че водещо място в икономиката на област Плевен имат общини Плевен,
Белене,Червен бряг и Левски. През 2011 г. от произведената продукция в областта (1959,1 млн. лв.),
община Плевен участва със 60,3%, община Белене – с 14,6%, община Червен бряг – с 5,8%.
Аналогичен е и приносът на общините и по отношение на втория основен икономически показател
“Приходи от дейност”. От реализирани през 2011 г. в област Плевен приходи от дейност в размер на
3639,3 млн. лв. на община Плевен се падат 69,5%, на община Белене – 8,4%, община Червен бряг –
4,6% и т.н.
Капитализацията на територията, изразена чрез размера на Дълготрайните материални активи (ДМА)
показва, че отново водещо място заемат общини Плевен, Червен бряг, Кнежа, Долни Дъбник и Левски.
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III.СОЦИАЛЕН КАПИТАЛ, СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ И ВКЛЮЧВАНЕ
III.1.

Демографско състояние и тенденции

За целите на Областната стратегия за развитие в аналитичните проучвания за състоянието на
населението са включени анализи както на количествените му параметри (брой и възпроизводствени
процеси), така и качествените му характеристики – образователна структура, етническа
принадлежност, икономическа активност, възрастова структура и др.
Брой на населението
По данни от последното преброяване на населението и на жилищния фонд в Р. България, извършено
през 2011 г., в област Плевен към тази година живеят 269752 д. Броят на населението на областта
съставлява 31,8% от това на Северозападния район и 3,7% от това на страната. В обхвата на
Северозападния район, област Плевен е най-добре населена в сравнение с останалите четири области.
Фигура А III- 1: Селищната мрежа – административна категоризация на селищата и обезлюдени територии

Източник:НСИ

За периода 2007-2011 г., броят на населението на областта е намалял от 297 928 д. на 269752 д, или с
31824 д. (9,5%). Процесът на обезлюдяване, характерен и за страната като цяло се наблюдава и в
област Плевен. Териториалният анализ на броя на населението в областта показва, че демографската
криза оказва негативно отражение водещо до намаляване броя на населението във всичките 11
общини. Тази констатация се потвърждава от данните в таблица А III- 1.
Таблица А III- 1: Динамика в броя на населението в общините от област Плевен за периода 2007-2011 г.
Общини

2007 г.
Белене
11321
Гулянци
14294
Долна Митрополия
22237
Долни Дъбник
14810
Искър
8052
Кнежа
15372
Левски
22304
Никопол
11264
Плевен
139573
Пордим
7420
Червен Бряг
31281
Обл. Плевен
297928
Източник: НСИ. Текуща демографска статистика

„Велдер Консулт” ООД

Брой на населението към
2008 г.
2009 г.
11102
10908
13925
13561
21702
21304
14571
14438
7859
7717
15107
14839
21833
21487
10897
10602
139121
138095
7249
7114
30911
30524
294277
290589

2010 г.
10671
13128
20904
14230
7569
14613
21141
10366
136949
6957
29968
286496

2011 г.
10318
12336
20064
11670
6884
13803
19938
9305
131152
6426
27856
269752
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Фигура А III- 2: Динамика в броя на населението по населени места в област Плевен за периода 2001-2011 г.

Източник: НСИ. Текуща демографска статистика

За анализирания петгодишен период област Плевен е с 28176 д. по-малко население, или с 9,5% спад.
Отделните общини са с различна степен на обезлюдяване. С най-голямо намаление на населението са
общини Долни Дъбник (21,2%), Никопол (17,4%), Пордим и Гулянци – с по 13,7%. Между 9 и 11 % е
намалението в броя на населението в общини Белене, Долна Митрополия и Червен бряг. Община
Плевен е относително най-слабо засегната от обезлюдяване – намалението в броя на населението през
2011 г. спрямо 2007 г. е с 6,0%.
Структурата в броя на населението по местоживеене (град-село), показва, че към 2011 г. градското
население е повече от половината от цялото население на областта. В 14-те града живеят 179474 д,
или 66,5% от цялото население. По брой на населението градовете са класифицирани като 1 голям град
(Плевен), два малки (Червен бряг и Кнежа) и 11 много малки градове (с население под 10 хил. д.).
Движение на населението
Броят на населението е резултат от естественото и механичното му движение. Неблагоприятната
демографска характеристика е резултат от ниската раждаемост, повишената смъртност и
преобладаващия брой на изселените лица, т.е. от неблагоприятния естествен и механичен прираст.
Позиционирането на област Плевен сред останалите 4 области в Северозападния район по отношение
на естественото движение на населението показва, че тя е в по-благоприятно положение по стойността
на някои от анализираните коефициенти. Към 2011 г. при среден за района отрицателен естествен
прираст –10,6‰, за област Плевен той е –8,9‰, докато за област Видин същият е –14,7‰, а за област
Монтана -12,2‰.
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Фигура А III- 3: Динамика в коефициентите на естественото възпроизводство на населението от общините в
област Плевен за периода 2007 -2010 г

Източник: НСИ- Текуща демографска статистика

Естественото движение на населението по общини също е с подчертани териториални различия. Във
всички общини коефициентът на смъртност превишава коефициента на раждаемост, което формира и
отрицателния естествен прираст както за 2007, така и за 2010 г. Към 2011 г. вариационния размах е от
–4,8‰ (община Плевен) до –24,5‰ (община Гулянци). С висок отрицателен естествен прираст са още
общините Никопол (-18,2‰) и Долна Митрополия (-18,0‰) и др.
По отношение на стойността на показателите за естественото възпроизводство на населението в
областта, ясно могат да се обособят две зони:


с високи отрицателни стойности на естествения прираст. Тази зона включва три от
крайдунавските общини – Гулянци, Никопол и Долна Митрополия;



с по-ниски, но също отрицателни стойности на естествения прираст, включваща общини от
южната и югозападната част на областта – Плевен, Червен бряг, Долни Дъбник, Кнежа.

Механичното движение на населението в областта за анализирания период също е с неблагоприятни
стойности на коефициентите за изселване, заселване и механичен прираст.
През 2007 г. от област Плевен са се изселили 6856 д, а са се заселили 6014 д., което формира и
отрицателен механичен прираст –824 д. За 2011 г. данните са в същата посока – броят на заселените е
3749 д, на изселените 4243 д., а механичния прираст също е отрицателен –494 д. По общини данните
показват, че малките общини са с по-високи стойности на изселените от тези на заселените.
Отрицателният естествен прираст в комбинация с отрицателен механичен прираст водят до
обезлюдяване на областта. Това е проблем не само с демографски характер, а и с икономически и
социални измерения. Ниската раждаемост създава напрежения във функционирането на
образователната система. Намаляването на контингентите от деца и ученици налага трансформации на
детски заведения и училища.
Структури на населението
Възрастовата структура на населението оказва влияние върху определени контингенти от него –
работна сила, пенсионери, ученици и т.н. Стандартната възрастова структура включва населението в
под трудоспособна, в трудоспособна и в над трудоспособна възраст
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Таблица А III- 2: Промени във възрастовата структура на населението в общините от област Плевен за
периода 2007-2010 г.
Под трудоспос. възраст
Общини
2007 г.
2011 г.
37119
Обл.Плевен
42529
1108
Белене
1289
1325
Гулянци
1628
Д. Митрополия
3116
2772
Д. Дъбник
2494
1911
983
Искър
1216
2030
Кнежа
2306
2555
Левски
3032
1071
Никопол
1374
18449
Плевен
20083
828
Пордим
1091
4087
Червен бряг
4900
Източник: НСИ. Текуща демографска статистика

В трудоспос. възраст
2007 г.
2011 г.
152815
177217
6281
7066
5632
6766
11008
9741
8135
5921
3519
4229
7617
8730
10741
12648
4449
5850
80016
90700
3040
3492
15858
18593

В над трудоспос. възраст
2007 г.
2011 г.
76931
78182
2772
2966
5166
5900
8113
7460
4181
3798
2286
2607
3963
4336
6392
6624
3685
4040
31303
28790
2485
2837
7621
7788

Измененията във възрастовата структура на населението на област Плевен за периода 2007-2011 г.
показват, че за разлика от състоянието в страната и в Северозападния район тук процесите на
застаряване на населението са по-слабо изразени. Леко намалява относителния дял на населението в
под трудоспособна възраст – от 14,3% (2007 г.) до 13,9% (2011 г.), както и делът на хората в
трудоспособна възраст 59,5 – 57,3% и леко нарастване от 26,2% на 28,8% (в над трудоспособна
възраст). Оценката на възрастовата структура средно за областта показва, че макар да не се наблюдават
съществени промени за разглеждания период, населението в под трудоспособна възраст е с нисък
относителен дял, което поставя проблеми за нормалното бъдещо естествено възпроизводство.
Фигура А III- 4: Демографска структура на населението

Източник: НСИ

Териториалните анализи на възрастовата структура (по общини) показват наличието на съществени
различия в процесите на застаряване на населението. В някои от общините населението в над
трудоспособна възраст през 2011 г. е над 35% - Долна Митрополия (37,4%), Пордим (39,1%), Никопол
(40,0%), Гулянци (42,6%). Това е проблем, свързан с ограничен трудов потенциал на тези общини..
Коефициентът на възрастова зависимост показва броя на лицата от населението в „зависимите”
възрасти (населението под 15 и на 65 и повече години) на 100 лица от населението в „независимите”
възрасти (от 15 до 64 години). Данните за периода 2007-2011г. показват, че стойността на този
„Велдер Консулт” ООД
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коефициент нараства от 50,5% на 55,8%, което е индикатор за застаряване на населението. Област
Плевен е с по-нисък коефициент от средния за Северозападния район за планиране, но е с по-висок от
средния за страната.
Териториалните анализи на коефициента на възрастова зависимост (по общини) показва, че за
анализирания период стойностите на този коефициент нарастват с над 1% в общини Гулянци (от 80,7
на 85,9%), Плевен (от 39,4 на 46,0%), Никопол (от 67,4 на 77,8%) и Левски (от 56,4 на 62,1%). Обратна
тенденция – на намаляване на числовите стойности на коефициента на възрастова зависимост е
характерна за община Кнежа (от 57,2 на 55,9%).
Етническа структура
Подобно и на образователната, така и анализите на етническата структура са за периода 2001-2011 г. В
област Плевен основен етнос е българския. Българската етническа група е преобладаваща във всички
общини. Това личи от данните в таблица А III- 3.
Таблица А III- 3: Промени в етническата структура на населението (по брой на лицата) в общините от област
Плевен – 2001 – 2011 г.
Основни етнически групи към:
Българи
Турци
Роми
Общини
2001 г.
2011 г.
2001 г.
2011 г.
2001 г.
2011 г.
Белене
11601
7397
583
290
192
91
Гулянци
16076
10116
457
157
88
211
Долна Митрополия
22280
15114
1037
449
1381
1046
Долни Дъбник
12977
8392
1573
564
825
922
Искър
8731
6516
72
37
193
143
Кнежа
15114
11129
630
59
1120
948
Левски
21093
14934
2927
1199
1387
683
Никопол
9786
5901
3604
2152
136
144
Плевен
137796
112414
5344
3204
3757
4626
Пордим
7132
5452
816
377
146
66
Червен бряг
33003
22247
518
176
1672
1077
Обл. Плевен
295589
219612
17561
8664
10897
9957
Източник: НСИ. Резултати от преброяване на населението и на жилищния фонд през 2001 и 2011 г.
Фигура А III- 5: Етническата структура на населението, 2011г.

Източник: НСИ

Другите два етноса, които са основно представени са турският и ромският. При анализите на
етническата структура на населението следва да се вземе под внимание фактът, че част от населението
по време на преброяванията не отчита доброволно своята етническа принадлежност. Колебанията в
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броя на ромската етническа група за 2001 и 2011 г. може да се обясни и с едно допълнително
обстоятелство – част от ромите се идентифицират като етнически турци.
Към 2011 г. българската етническа група включва 81,4% от лицата посочили своята етническа
принадлежност. На второ място е ромската етническа група (3,7%) и на трето – турската – 3,2%.
Останалите етнически групи са слабо представени.
Териториалните различия по отношение на по-големия брой и относителен дял на ромската и турската
етническа група, показват, че тяхна концентрация се наблюдава в някои от общините. Към 2011 г.
почти една четвърт от населението (23,1%) на община Никопол е от турската етническа група. С повисок относителен дял на тази етническа група (над 5 %) са още общини Левски (6,0%) и Пордим
(5,9%). Ромската етническа група е по-добре представена в общини Долни Дъбник (7,9%), Кнежа
(6,9%) и Долна Митрополия (5,2%).

III.2.

Образователна структура

Подробни, официални статистически данни за образователната структура на населението се осигуряват
по време на преброяванията на населението и на жилищния фонд. Поради тази причина анализът
обхваща периода 2001-2011 г. Промените в образователното равнище на населението в област Плевен
са отразени в таблица А III- 4.
Таблица А III- 4: Промени в образователната структура на населението (брой лица) по степен на образование в
общините в област Плевен за периода 2001-2011 г.
Брой лица по степен на образование към:
Висше
Средно
Основно и по-ниско
2001 г.
2011 г.
2001 г.
2011 г.
2001 г.
2011 г.
Белене
892
1121
4395
4557
6566
4142
Гулянци
705
692
4406
4461
10559
6615
Долна Митрополия
1037
1198
7150
7527
15066
10225
Долни Дъбник
864
874
4595
4421
8541
5571
Искър
443
445
2582
2674
5361
3357
Кнежа
1275
1361
5788
5688
8576
5900
Левски
1956
1919
8277
7912
13802
9070
Никопол
661
575
3455
3037
8475
5231
Плевен
26565
29364
62813
60855
49278
32526
Пордим
423
455
2347
2543
4802
3063
Червен Бряг
2855
2866
12993
12324
16740
10936
37676
40870
118801
115999
147766
96636
Обл. Плевен
Източник: НСИ. Резултати от преброяване на населението и на жилищния фонд през 2001 и 2011 г.
Общини

Данните в таблицата дават основание за следните основни изводи:


За проучения период е налице тенденция на нарастване на броя и на относителния дял на лицата с
по-високо образование (висше и средно). Относителният дял на лицата с висше образование
средно за областта е нараснал от 12,1% (2001 г.) на 16,1% от населението (2011 г., а този със
средно образование съответно от 38,3% на 45,8%;



Все още е висок делът на населението с основно и по-ниско образование. Макар и да намалява
броят на неграмотните лица в областта към 2011 г. е висок – 2694 д.;



Териториалните анализи показват, че в малките общини броят и делът на високо образованите е
по-нисък от този на ниско образованите лица. В общините с развита социална инфраструктура,
изискваща високообразовани лица – университети, училища, здравни заведения, финансовокредитни институции, културни центрове и др. (Плевен, Червен бряг, Левски и др.) броят и
относителният дял на населението с по-високо образование е по-голям.

Образованието в област Плевене е представено от всички видове и степени на образователната система
– от предучилищното обучение, средното общо (в т.ч. и профилирано), професионално и висше
образование. В областта се намират единствените в Северозападния район висши училища –
„Велдер Консулт” ООД
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Медицински университет – Плевен, и в гр. Долна Митрополия - факултет “Авиационен” на
Национален военен университет “В. Левски” – гр. Велико Търново.
Предучилищно обучение
Предучилищното обучение се осъществява в два типа детски заведения – Целодневни детски градини
(ЦДГ) и Обединени детски заведения (ОДЗ). В ОДЗ основната част от капацитета им е от “градински”
групи, допълнени от по 1-2 “яслени” групи.
Броят и капацитетът на детските заведения е функция от броя на децата от 3 до 6 годишна възраст и от
тяхното териториално разпределение по населени места. Намаляването на контингента от деца в
посочената възрастова група е причината за трансформацията на мрежата от заведения за
предучилищно обучение. Това се налага поради изискванията за прилагане на делегирани бюджети в
тази дейност на образователната система.
За периода 2007 -2011 г., поради посочените причини от демографски и финансов характер, броят на
детските заведения на територията на област Плевен е редуциран от 127 на 103. Най-голям брой детски
заведения са закрити в общини Червен бряг (8), Левски (7), Белене (3). В други общини – Д.
Митрополия, Долни Дъбник, Кнежа, Пордим – броят на детските заведения е запазен. В общини, в
които поради чувствителното намаляване на броя на децата в някои селища е прекратено
функционирането на самостоятелни ЦДГ се прилага организационна схема за формиране на смесена
група, която се обособява като филиал на ЦДГ в по-големите населени места.
Независимо от тенденцията за намаляване на броя на детските заведения данните за броя на децата,
обхванати в тях за посочения период показват нарастване – от 7370 деца (2007 г.) на 7915 деца (2011
г.). В основни линии, това се дължи на значителното нарастване на броя на обхванатите в ЦДГ деца от
община Плевен (увеличение в броя с 352 деца). Подобно нарастване на броя на децата има в детските
заведения и в общините Гулянци, Кнежа, Пордим и др., но то е с по-малък брой. Причините за това се
крият в провежданата политика за по-пълното обхващане на деца от ромските семейства, и на децата в
предучилищните групи.
Таблица А III- 5: Динамика в броя на общообразователните училища и на учениците в тях в общините от
област Плевен за периода 2007-2011 г.
Брой училища към:
Брой ученици към:
Общини
2007 г.
2011 г.
2007 г.
2011 г.
Плевен
109
87
25 100
22 260
Белене
4
4
747
644
Гулянци
6
4
925
809
Долна Митрополия
13
8
1 714
1 439
Долни Дъбник
7
7
1 004
990
Искър
4
4
696
600
Кнежа
6
6
1 293
1 167
Левски
9
7
1 558
1 380
Никопол
4
2
714
609
Плевен
39
33
13 299
11 788
Пордим
4
4
650
561
Червен Бряг
13
9
2 500
2 273
Източник: НСИ. Районите за планиране, областите и общините в Р.България

„Велдер Консулт” ООД

107

ОСР на Област Плевен за периода 2014 – 2020 г.

Приложение 1: Анализ

Фигура А III- 6:Динамика в броя на общообразователните училища и на учениците в тях в общините от област
Плевен за периода 2007-2011 г.

Източник: НСИ. Районите за планиране, областите и общините в Р.България

Поради последиците от демографската криза мрежата от
общообразователни училища е
трансформирана като са закрити 22 училища. Без закрити общообразователни училища са общини
Белене, Долни Дъбник, Искър и Пордим. Основанията за подобна трансформация се крият в намалелия
брой на учениците в този тип училища. От 25 100 ученика (2001 г.) те стигат 21 997 ученика (2011 г.),
т.е. с 3103 ученика по-малко.
Мрежата от общообразователни училища в област Плевен към 2011 г. включва – 9 начални училища
(от тях 7 в община Плевен), 52 основни училища (от тях 18 в община Плевен, 7 в община Червен бряг
и др.), 17 СОУ (от тях 6 в община Плевен). В почти всички градове на областта функционират СОУ.
Профилирани училища (природо-математическа гимназия, гимназия за изучаване на чужди езици и
спорно училище) има само в гр. Плевен. Тези училища заедно с Националното училище по изкуствата
“П. Пипков” в гр. Плевен са с регионални функции. В тях се обучават ученици от всички общини в
областта. На територията на област Плевен към 2011 г. има и 4 специални училища, от които 2 са в
община Плевен (болнично и помощно за деца с умствена изостаналост) 1 помощно училище е в
община Долни Дъбник (за деца с умствена изостаналост) и 1 възпитателно училище – интернат в с.
Подем (община Долна Митрополия).
Преждевременно напусналите училище
Един от проблемите на общото образование (особено на неговата основна степен, която е
задължителна) е немалкия брой на преждевременно напусналите училище ученици. За област Плевен
този брой за учебната 2010/2011 г. е 1034 ученика. В сравнение с учебната 20007/2008 година този
брой е малко по-нисък, но все още е висок. Причините за преждевременното напускане на училище са:
поради семейни причини – 50-52%, поради заминаване в чужбина – 20-21%, поради нежелание да учат
– 17-19%.
Броят на преждевременно напусналите основните общообразователни училища (І – VІІІ кл.) през
посочения период е в рамките на 929 ученика (учебната 20007/2008 година) и 592 ученика (за учебната
„Велдер Консулт” ООД
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2011/2012 г.). По общини средногодишно напускат по-рано училище по 88 ученика в община Долна
Митрополия, 67 ученика в община Долни Дъбник, 120 ученика в община Червен бряг (от тях 84 до VІІІ
клас) и др.
Професионално образование
Професионалното образование включва мрежа от професионални училища – Професионални гимназии
(ПГ), са разкрити в шест общини – Плевен, Левски, Кнежа, Пордим,Червен бряг и Белене. Та са с
различна професионална насоченост и подготвят средни изпълнителски кадри за различни отрасли на
стопанството – отделни отрасли на промишлеността, аграрния сектор, строителството, обслужващата
сфера.
Мрежата от професионални училища в област Плевен е запазена – няма промени в броя им за периода
2007-2011 г. Общият брой на ПГ през учебната 2011/2012 г. е 25, от които 24 са с държавно
финансиране, 1 с общинско (ДФСГ “Интелект “ гр. Плевен) и 1 – с частно (ЧПК “ИКОМ ИНТЕЛЕКТ”
– гр. Плевен”). В гр. Плевен има 14 ПГ, в община Червен бряг – 4 ПГ (3 в гр. Червен бряг и 1 ПГ в с.
Чомаковци), с по 2 професионални училища са общини Долни Дъбник, Левски, Кнежа, а по 1 ПГ има
в градовете Пордим и Белене. Като опорни центрове на професионалното образование са се оформили
градовете Плевен, Червен бряг и Левски. Професионалното образование е с надобщински характер. В
ПГ се обучават ученици от общините, в които този тип образование не е застъпено.
Общият брой на учениците в професионалното образование през учебната 2011/2012 година в областта
е 6526 ученика, което е с 1465 ученика по-малко в сравнение с учебната 2006/2007 година. От всички
ученици в 14те професионални училища в гр. Плевен се обучават 3884 ученика.
Висше образование
Висшето образование в област Плевен е организирано в Медицинския университет в гр. Плевен и във
факултет “Авиация” на НВУ “В. Левски” в гр. Долна Митрополия. Общият брой на обучаваните
студенти през учебната 2011/2012 г. е 1350..

III.3.

Здравеопазване

Основните фактори за развитието на здравеопазването са характера на заболеваемостта на
населението, осигуреността на системата с висококвалифицирани кадри (лекари, стоматолози,
медицински персонал с колежанско образование), изградена инфраструктура на здравеопазването и
броя на здравно осигурените лица.
Заболеваемостта на населението в област Плевен не се различава по същество от общата
заболеваемост в страната. С висок относителен дял са болестите на органите на кръвообращението,
злокачествените новообразувания, инфекциозните и паразитни болести, болестите на дихателната
система, болести на пикочно-половата система и др.
Другият основен фактор за състоянието и развитието на системата на здравеопазването в област
Плевен е кадровата осигуреност на системата. В това важно направление не се наблюдават големи
различия в броя на лекарите и стоматолозите – налице е нарастване на общия брой на лекарите, като
намалява този на общопрактикуващите лекари и стоматолози, а именно:
За 2007 г.:
 Общ брой лекари в областта – 1225;
В т.ч. общопрактикуващи - 229;
 Общ брой стоматолози в областта – 182;
 Общ брой медицински специалисти с колежанско образование – 2108.
За 2011 г.:
 Общ брой лекари в областта – 1340;
В т.ч. общопрактикуващи - 218;
 Общ брой стоматолози в областта – 167;
 Общ брой медицински специалисти с колежанско образование – 2120.
„Велдер Консулт” ООД
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Осигуреността на населението с лекари и стоматолози (бр. лекари и бр. стоматолози на 1000 д. от
населението) е както следва:
За 2007 г.:
 лекари/1000 д. от населението- 4,1;
 стоматолози/1000 д. от населението – 0,6
За 2011 г.:
 лекари/1000 д. от населението- 5,0
 стоматолози/1000 д. от населението – 0,6
Извънболнична лечебна дейност
Извънболничната лечебна дейност е обект на общинските планове за развитие (ОПР), тъй като тя е с
подчертан местен характер. Същата се извършва от общопрактикуващи лекари и денталисти и от
лекари и денталисти специалисти. Броят на амбулаториите за извънболнична лечебна помощ,
оглавявани от общопрактикуващи лекари и денталисти, от лекари специалисти се определя чрез
Областните здравни карти.
Болнична помощ и болнична инфраструктура
В ОСР се акцентира на болничната лечебна помощ, тъй като тя е с надобщинско значение. На
практика университетската, областната и някои от общинските болници са с район на обслужване,
надхвърлящ границите на една община. Териториалното разположение на болничната инфраструктура
е функция от броя на населението, според което се определя и капацитетът на отделните болници и
района на обслужването им.
Таблица А III- 6: Динамика в броя и капацитета на болничните лечебни заведения в област Плевен за периода
2007-2010 г.
Многопрофилни б-ци
Специализ. б-ци
2007 г.
2011 г.
2007 г.
2011 г.
Общини
Брой
Брой
Брой
Брой
Брой
Брой
Брой
Брой
обекти
легла
обекти легла
обекти
легла
обекти легла
Обл. Плевен
8
1592
9
1587
3
42
3
91
Белене
1
64
1
38
Гулянци
1
66
1
66
Долна Митрополия
Долни Дъбник
Искър
1
25
1
25
Кнежа
1
70
1
74
Левски
1
90
1
75
Никопол
1
50
1
40
Плевен
2
1 149
3
1194
2
17
2
66
Пордим
Червен бряг
1
103
1
100
Източник: НСИ. Районите, областите и общините в Р. България.2007.2011.

Мрежата от многопрофилни болници за периода 2007 - 2011 г. се запазва. Няма и промени в
капацитета на многопрофилните болници независимо, че през този период е разкрита една нова частна
болница в гр. Плевен.
С регионални функции са УМБАЛ “Георги Странски”ЕАД в гр. Плевен, както и останалите две малки
болници от частния сектор. С надобщинско значение са и МБАЛ Червен бряг, МБАЛ “Кнежа” ЕООД
в гр.Кнежа и МБАЛ “Левски” ЕООД – в гр. Левски. Останалите общински болници са с малък
капацитет и обслужват предимно населението от съответната община, а в някой случаи и от съседни
общини, когато специализирани отделения, налични в съответната болница, не са налични в съседната
община.
Специализираните болници - СБАЛ по кардиология и СБАЛ по акушерство и гинекология в гр.
Плевен, както и "Специализирана болница по вътрешни болести за долекуване, продължително
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лечение и рехабилитация – Искър" ЕООД също са с регионални функции. В гр. Плевен има и една
ведомствена болница – Военна болница.
Основни селищни центрове, в които са разположени болнични заведения с надобщински функции са
градовете Плевен, Левски и Кнежа.

III.4.

Социални услуги

Състоянието на социалните услуги и тяхната структура може да се използва като един от индикаторите
за процесите на социалното включване и изключване
През 2011 г. в област Плевен са функционирали 5 специализирани институции с общ капацитет 334
места в т.ч.


Община Плевен – 2 специализирани институции с общ капацитет 204 места;



Община Пордим – 2специализирани институции с общ капацитет 85 места;



Община Долна Митрополия - 1 специализирана институция с общ капацитет 45 места и др.

Същите са с надобщинско значение и в тях се настаняват лица с физически и умствени увреждания от
цялата област.
След 2007 г. политиката за подпомагане на лицата в неравностойно социално положение (с
увреждания, с висока степен на бедност и др.) както и на лица и групи от лица в риск е насочена към
предлагане на социални услуги в общността, или в обичайната среда. Такива са редица дневни
центрове, домашен социален патронаж, кризисни центрове, защитени и преходни жилища и др.
Основни центрове с концентрация на социални услуги, предлагани в общността в област Плевен са:


Община Плевен - Дневен център за възрастни хора с увреждания; Дневен център за деца с
увреждания; Център за обществена подкрепа; 4 Центъра за настаняване от семеен тип за деца;
Център за временно настаняване; Кризисен център за деца ; Център за социална рехабилитация и
интеграция за възрастни; Център за социална интеграция на деца; Защитено жилище;



Община Червен бряг – Дневен център за деца с увреждания; Център за обществена подкрепа;
Център за настаняване от семеен тип за деца. рехабилитация и интегриране на лица в
неравностойно положение;



Община Долни Дъбник – защитено жилище;



Община Никопол – защитено жилище;

Пред вид тенденцията в демографията на общините като цяло е необходимо да се развие мрежата от
предоставяни социални услуги за възрастни, насочени към подпомагане, интегриране, закрила,
рехабилитация, консултация и посредничество между възрастните хора, хората с увреждане, семейства
и институции, както и изграждането на домове за възрастни хора.

III.5.

Трудов пазар и безработица

Работна сила и икономическа активност
Работната сила включва заетите и безработните лица. През 2007 г. работната сила в област Плевен е с
численост 116,6 хил. д., а коефициентът на икономическа активност (съотношението между работната
сила и населението на 15 и повече навършени години) - 44,6%. През 2008 г. се наблюдава нарастване в
числеността на работната сила и на коефициента на икономическа активност. След 2008 г. работната
сила намалява своя брой и през 2011 г. вече е 111,8 хил. д., а коефициентът на икономическа активност
– 45,0%. По отношение на коефициента на икономическа активност област Плевен е с числови
стойности в рамките на средните за Северозападния район.
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Заети и наети лица
В структурата на работната сила основен дял заемат заетите лица. И по отношение на заетите се
наблюдават същите тенденции за периода 2007-2011 г., които са характерни и за работната сила. Броят
на заетите в област Плевен бележи тенденция на спад от 109,4 хил. д. (2007 г.) до 98,4 хил. д. (2011 г.).
Коефициентът на заетост варира в границите от 41,9% (2007 г.) до 39,6% (2011г.).
За секторно-отраслови и териториални анализи се използва показателя “наети лица”. В броя на
наетите не се включват самонаетите и работодателите. Данните показват, че през 2011 г. (за която има
официални статистически данни) наетите лица в област Плевен са 62256 д, или около 61% от броя на
заетите. От наетите лица 66,4% са в частния сектор. Секторната структура на наетите е следната:


Първичен сектор (селско, горско и рибно стопанство) – 4021 д., или 6,5% от всички наетите лица;



Вторичен сектор (промишленост и строителство) – 20800 д., или 33,4% от наетите;



Третичен сектор (услуги) – 37435 д., т.е 60,1% т всички наетите лица.

Секторно-отрасловата структура на наетите лица в областния социално-икономически комплекс,
показваща превес на наетите в третичния сектор е белег за съвременен социално-икономически
комплекс. От отраслите от третичния сектор с по-висок брой (съответно относителен дял) на наетите
са групата отрасли като “Държавно управление, образование, хуманно здравеопазване и социални
дейности” (24,9%) и “Търговия и ремонт на моторни превозни средства и услуги за личността, хотели
и ресторантьорство” – 23,7%
Таблица А III- 7: Заети и наети лица през 2011 г. и промяна в броя на заетите и наетите (в проценти) между
2008 и 2011 г. според класа на икономическата дейност на предприятието за което работят
Икономически дейности (А21)

2011 г.
Заети Наети
лица
лица
52827 45184
4273
3658
725
716
18348 17710

Промяна
2011-2008 г. в %
Заети
Наети
лица
лица
-12.72% -14.44%
8.14%
6.42%
16.14%
16.34%
-14.63% -14.79%

Общо за област Плевен
A Селско, горско и рибно стопанство
B Добивна промишленост
C Преработваща промишленост
D Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и
на газообразни горива
..
..
..
..
E Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и
възстановяване
..
..
..
..
F Строителство
3156
2821 -80.13% -87.77%
G Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети
12641
9316 -14.98% -17.01%
H Транспорт, складиране и пощи
1951
1648
0.15%
-1.40%
I Хотелиерство и ресторантьорство
2127
1554
-5.83%
-4.12%
J Създаване и разпространение на информация и творчески продукти;
345
271
-4.93% -12.18%
далекосъобщения
L Операции с недвижими имоти
700
485
-4.86%
-2.68%
M Професионални дейности и научни изследвания
883
473
2.60%
4.65%
N Административни и спомагателни дейности
1266
1151
-8.06%
-6.34%
P Образование
151
71 19.21%
-9.86%
Q Хуманно здравеопазване и социална работа
4295
3799
6.03%
5.05%
R Култура, спорт и развлечения
217
177 -41.94% -37.29%
S Други дейности
609
211 18.23%
4.74%
Източник:НСИ

Териториалната структура на наетите лица показва водещото място на общини Плевен, Червен бряг и
Левски като важни места за приложение на труд. Броят на наетите лица в тези и някои други общини
е както следва:


Община Плевен – общ брой на наетите – 41941 д, или 68,7% от всичко наетите в областта. От тях в
първичния сектор са наети само 966 д, във вторичния - 16693 д. (39,8% от наетите в общината), а
делът на наетите в третичния сектор е 57,9%. В отрасъл “Строителство” в община Плевен са заети
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2898 д, което е 79,0% от всичко наетите в строителството в областта. Високият относителен дал на
наетите в отраслите от третичния сектор се дължи на добре развитите обслужващи функции на
областния център в сферата на образованието, здравеопазването, финансово-кредитния сектор,
управлението и др.;


Община Червен бряг – общ брой на наетите – 3768д., или 6,2% от всичко наетите в областта. Във
вторичния сектор са наети 37,2% от общия им брой. В третичния сектор са наети 57,6% от общо
наетите лица;



Община Левски, където броят на наетите е 3315 д, или 5,4% от общия им брой за областта.
Третичният сектор също е с най-голям относителен дял. В него водещи са групата отрасли
“Търговия, ремонт на моторни превозни средства и услуги за личността и хотели и
ресторантьорство” (27,7%) и отрасли “Държавно управление, Образование, Хуманно
здравеопазване” (23,1%), което е резултат от това, че в гр. Левски са развити обслужващи
дейности с надобщинско значение;



По-малките общини – Кнежа, Пордим, Искър, Никопол, Белене и др. са с по-добре развит първичен
сектор (относителен дял на наетите – над 20%) и по-слабо развитие на вторичния сектор.
Третичния сектор също е с по-малък брой на насетите лица.

Безработица
Вторият основен елемент на работната сила засяга безработните лица. Промените в заетостта се
отразяват пряко върху безработицата. Промените в броя на безработните и равнището на безработица
са посочени в таблица А III- 8.
Таблица А III- 8: Динамика в броя на безработните и в равнището на безработица в общините от област
Плевен за периода 2007-2011 г.
Общини
Плевен
Белене
Гулянци
Долна Митрополия
Долни Дъбник
Левски
Никопол
Искър
Плевен
Пордим
Червен бряг
Кнежа

Брой безработни към
2007 г.
2009 г.
14480
13761
423
384
1109
1007
1179
865
727
669
1288
1052
991
812
599
477
4036
4031
445
334
2346
2296
1339
920

2011 г.
14936
570
1112
1153
707
1043
971
511
5133
387
2457
891

Равнище на безработица към
2007 г.
2009 г.
2011 г.
9,77
9,29
12,28
6,98
6,34
11,42
17,20
15,63
24,96
12,71
9,32
16,90
12,12
11,16
16,77
11,36
9,28
12,51
17,83
14,59
26,68
16,63
13,24
21,74
5,44
5,43
7,67
15,83
11,87
17,29
14,75
14,44
20,20
19,26
13,23
16,41

Източник:НСИ

Данните за броят на безработните лица повечето общини от областта бележи тенденция на нарастване
в разглеждания период. Това е резултат от последиците от икономическата криза, която се отрази
директно и в пазара на труда. Изключение от тази неблагоприятна тенденция са общини Пордим,
Искър и Кнежа. В тях икономиката е в траен спад и няма вече възможност да се освобождават повече
заети лица.
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Фигура А III- 7: Равнището на безработица в общините от област Плевен за 2011 г.

Източник: НСИ

III.6. Доходи
Доходи на домакинствата
Равнището на доходите е един от основните социално-икономически индикатори.Те се използват за
оценка на условията на живот на населението, за определяне на покупателната му способност и др.
Като такива, доходите заедно със заетостта на населението са едни от основните инструменти на
социалната политика.
В периода 2007-2011 г. се наблюдават определени тенденции в доходите на населението, които са
свързани с протичане на икономическите процеси, повлияни през последните години и от
икономическата криза. Данните за динамиката на доходите на населението в област Плевен са
показани в таблица А III- 9.
Таблица А III- 9: Динамика в равнището на доходите на домакинствата в област Плевен за периода 2007-2010
г. – по основни източници
Показатели
Общ доход (лв.)
Доходи от заплати (лв.)
Дял на заплатите от общия доход (%)
Доход от пенсии (лв.)
Дял на пенсиите от общия доход (%)
Доход от други източни;и (лв.)
Дял на доходите от други източници от общия доход (%)
Източник: НСИ

2007 г.
8 210
3616
44,04
1744
21,24
2850
34,71

2008 г.
9355
4347
46,47
2213
23,66
2795
29,88

2009 г.
10100
4918
48,69
2573
25,48
2609
25,83

2010 г.
9911
4269
43,07
2979
30,06
2663
26,87

2011 г.
8768
3913
44,6
2828
32,2
2027
23,2

Паричните доходи на домакинства от област Плевен са по-високи от средните за страната и за
Северозападния район през целия период 2007-2011 г. Като цяло равнището на доходите на
домакинствата в областта нараства до 2009 г., след което се наблюдава спад – от 8210 лв.(2007 г.) на
8768 лв. (2011 г.). Средния размер на доходите през 2009 г. е малко по-висок от този в 2011 г. Това е
така и за средната годишна заплата на 1 нает. Тя е по-ниска от средната за страната и от средната за
Северозападния район..
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При средната годишна заплата на един нает се наблюдава тенденция на нарастване на нейния размер.
От 4157 лв. (2007 г.) тя нараства до 6488 лв. (2010 г.). Данните за 2011 г. показват леко намаляване на
размера на средната годишна заплата на 1 наето лице – 6308 лв.
В териториален аспект (по общини в областта) също се наблюдават определени различия в средния
годишен размер на заплатата на 1 наето лице. Към 2011 г. тя варира от 4841 лв. (община Искър) до
8264 лв. (община Белене). По-високият размер на работната заплата за община Белене се дължи на
наличието по-високия брой на наетите в сектора на енергетиката, при които заплатите са по-високи.
Със заплати в размер над 6000 лв. са общини Долни Дъбник (6390 лв.) и Плевен (6157 лв.).В
останалите общини средния годишен размер на заплатите на наетите са под 6000 лв.
Социално включване и изключване.

Социално изключване. Един от факторите за социалното изключване на част от населението е
бедността. Най-податливи на бедност са някои категории лица като безработните (и особено
продължително безработните), пенсионерите, лицата с определена категория инвалидност,
многодетните семейства и др. Нивото на бедност се измерва с официално приети субективни
индикатори за измерване на материални лишения, прилагани от всички държави.
Линията на бедност(определена за домакинства, разполагащи със 60% от определен
еквивалентен доход) за област Плевен варира от 2322 лв./лице (2007 г.) до 2723 лв./лице (2010
г.), която е по-ниска от средната за страната. Относителният дял на бедните спрямо линията
на бедност за областта за анализирания период варира около 20% (19,8% - 2007 г. и 21,8% 2009 г.). По-висок е делът на хората, живеещи в материални лишения – за 2010 г. те са 43,5%
от населението (при 43,6% средно за страната). Посочените данни показват, че около 20% от
населението са потенциален контингент от лица за социално изключване.
Социално включване. Проблемът за социалното включване е приоритетно ориентиран към
лица с физически и психически увреждания, които формират социално уязвими групи. Този
процес е ориентиран и към лицата с ниски доходи и тези с материални лишения – безработни,
пенсионери с ниски пенсии и др. Социалното включване се изразява в преодоляване на
основните бариери, които са от различен характер – психологически, културни,
образователни, финансови, архитектурни и др. Социалната интеграция, освен посочените
категории лица е насочена и към лица от ромската етническа група и по-конкретно към лицата
в “училищна” възраст, тъй като е преценено че повишаването на образователното равнище на
децата от този етнос е една от приоритетните мерки на политиката за тяхното интегриране.
III.7.

Култура

За целите на ОСР на област Плевен се анализира дейността на културните дейности и на свързаните с
тях културни институции на надобщинско (регионално и национално ниво). От специализираните
културни дейности в областта са развити:


Театрална дейност;



Музейна дейност;



Библиотечна дейност;



Дейности свързани с други изкуства (галерийна, музикална и др.)

Комплексните културни дейности са свързани с читалищата в областта.
Театралната и специализираната библиотечна дейност са представени от обекти, които са с
надобщинско, регионално значение. Културна институция в сферата на театралната дейност е
Драматичен театър”Иван Драгоев” в гр. Плевен. Театърът разполагат общо с 3 театрални сцени и
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салони с общ капацитет 580 места. Това е единствената театрална културни институции в областта. С
регионално значение е и Плевенската филхармония.
Специализираната библиотечна дейност е представена от Регионалната библиотека “Хр. Смирненски”,
намираща се в областния център.
Музейната дейност е представена от “Регионален исторически музей, както и Къща музей “Цар
Освободител”, къща Музей “Стоян и Владимир Заимови”, Парк-музей “Скобелев”, С регионални
функции са Регионалния исторически музей и Военно-историческия музей в гр. Плевен. Музеи с
различен профил има още в градовете Кнежа (Общински исторически музей) и Левски (къща –музей
“Г. Парцалев”).

„Велдер Консулт” ООД
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IV. ИНФРАСТРУКТУРНО РАЗВИТИЕ, СВЪРЗАНОСТ И ДОСТЪПНОСТ
IV.1.

Транспортна инфраструктура и достъпност

Транспортни коридори с национално и наднационално значение
През територията на Област Плевен преминава ОЕТК № 7 – р.Дунав с дължина на българската
територия 470 км. Река Дунав е и единственият вътрешен воден път в страната. През територията на
областта преминава и първокласен път Е-83 „София-Плевен-Бяла-Русе”, който е от голямо значение за
интегрирането на района в националната и европейска пътна мрежа.
Фигура А IV- 1: Транспортни коридори с национално и наднационално значение

Източник: НСРР 2014-2022 г.

Изграждането на крайдунавския крайбрежен път от Видин до Силистра, ще спомогне за усвояване
потенциала на периферните крайбрежни територии и балансиране на системата от населени места в
област Плевен, както и за укрепване на селищата и интегрирането на общините по Дунавското
крайбрежие. Изграждането на АМ “Хемус” и подобряването на транспортните връзки „НикополПлевен-Ловеч”и „Плевен-Кнежа-Оряхово“към Дунавските пристанища ще допринесе за по-ефективно
използване на местните ресурси за развитие на областта.
Интермодален транспорт в региона
Потенциал за развитие на интермодален транспорт в областта представляват пристанища в граничните
селища по крайбрежието на р.Дунав - Никопол – Турну Мъгуреле. Подобряването на граничните
връзки, чрез модернизиране на пристанищата и разширяването на инфраструктурата при
транспортните възли, ще улесни дейностите по трансграничното сътрудничество с крайдунавските
региони от поречието на р.Дунав.
Автомобилен транспорт и пътна инфраструктура
На територията на Област Плевен няма изградени участъци от автомагистрали. Общата дължина на
републиканската пътна мрежа в Област Плевен е 791 км, като 96 км от тях са пътища І-ви клас, 205 км
са пътища ІІ-ри клас, а останалите 490км - пътища ІІІ-ти клас.
„Велдер Консулт” ООД
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4 030
767
205
44,53
10,03
17,87
9,89

12 054
2231
490
82,69
38,80
60,88
49,46
30,29

84,12

-

-

16,90

67,22

-

-

20,09

79,91

52,48
76,34
23,64
81,66
55,19

-

20,80
12,94

38,53
52,89
14,92
-

13,95
23,45
8,72
60,86
42,25

-

25,47
23,45

73,42
69,28
63,11
-

26,58
30,72
36,89
74,53
76,55

Второкласни
пътища

Първокласни
пътища

Третокласни пътища
и пътни връзки при
кръстовища и възли

Км.
2 970
387
96
27,65
17,73
16,68
-

Автомагистрали

Третокласни пътища
и пътни връзки при
кръстовища и възли

458
7
-

Първокласни
пътища

19 512
3392
791
154,87
66,56
77,55
67,33
40,18

Автомагистрали

Второкласни
Пътища

България
СЗР
Област Плевен
Община Плевен
Община Долни Дъбник
Община Червен бряг
Община Кнежа
Община Искър
Община Долна
Митрополия
Община Гулянци
Община Никопол
Община Белене
Община Левски
Община Пордим
Източник: АПИ, 2013 г.

РПМ - общо

Райони и области

Таблица А IV- 1: Дължина на републиканската пътна мрежа според класа на пътя към 31.01.2013 г.

Отн. дял от общата дължина %
2,34
15,22 20,65
61,56
0,2
11,4
22,6
65,8
12,14 25,92
61,95
17,85 28,75
53,39
26,64 15,07
58,29
21,51
78,50
- 26,54
73,46
- 24,61
75,39

През територията на областта преминават следните важни пътища I-ви и II-ри клас:


Първокласният път I-3 Русе – Бяла – Плевен – София (Е-83), който е основна пътна артерия за
Област Плевен.



Второкласният път II-52 Никопол-Свищов-Бяла /Русе-В.Търново/ обслужва северните,
крайбрежни територии на Област Плевен и е част от Дунавския панорамен път. На запад пътят
продължава като път ІІ-11 Никопол-Видин.



Второкласният път ІІ-34 Никопол-Плевен е връзката на областния град Плевен с пристанище
Никопол, като е вторият основен път, обслужващ Област Плевен.



Второкласният път ІІ-35 Плевен –Ловеч свързва областния център гр. Плевен със съседния
областен център гр. Ловеч



Второкласният път ІІ-13 Монтана -Д.Дъбник/ свързва областта със съседните области Враца и
Монтана

„Велдер Консулт” ООД
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Фигура А IV- 2: Транспортна инфраструктура

Източник: АПИ

Относителният дял на първокласните пътища в областта е 12,14 %, което е незначително повече от
средните стойности на областите в СЗР – 11,40% и по-нисък от стойността на този показател в
страната – 15,22%. Най-голяма е дължината на републиканските пътища на територията на Община
Плевен –154,87 км, съставляващи 19,58 % от пътната мрежа в областта и приблизително 4,57 % от
пътната мрежа в СЗР. През територията на общините Кнежа, Долна Митрополия, Искър, Гулянци,
Никопол и Белене не преминават пътища от I клас. За тези общини определяща роля за транспортното
обслужване и осигуряването на достъп до населените места имат пътищата втори и трети клас, което
определя необходимостта от подобряване на експлоатационното им състояние. Относителният дял на
второкласната пътна мрежа в област Плевен - 25,92% е по-висок от средната стойност за СЗР - 22,6 % и
от средната за страната - 20,65%. Относителният дял на третокласната пътна мрежа - 61,95% е пониска от средната стойност за СЗР - 65,8% и гравитира около средната стойност за страната 61,56%.Дължината на пътищата с лошо състояние на настилката са191.37 км., по данни на АПИ, което
е 24,19% от общата дължина на РПМ в областта.Преките трансгранични контакти се осъществяват
посредством функциониращият ферибот Никопол/ Турну Мъгуреле.
През 2012 г. на територията на Област Плевен са станали общо 258 пътно-транспортни произшествия
/ПТП/, при които са загинали 28 души и са ранени 319 души. Делът на ПТП в област Плевен е 37,39%
от общия им СЗР и 3,84% от общия дял на ПТП в страната, като се отбелязва значително увеличение с
13,2% на ПТП от предходната 2011 г.На територията на областта са идентифицирани 21 участъци с
концентрация на ПТП на Републиканските пътища.
Железопътна мрежа и обслужване
Общата дължина на ж.п. линиите на територията на областта е 206 км, което съставлява 32.09 % от
ж.п. мрежата на СЗР и 5,06 % от ж.п. мрежата на страната. Гъстотата на железопътната мрежа в
областта е 44,28 %и е сред най-високите показатели за страната. От важно значение за областта е IІ
главна линия София- Плевен-Г. Оряховица-Варна –основна за Област Плевен. С регионално значение
за развитието на района имат ж.п. линиите от втора категория: “Червен бряг – Златна Панега”, “Троян
„Велдер Консулт” ООД
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– Левски – Свищов” и “Ореш – Белене”. Липсва жп връзка с жп мрежата на Румъния, трансгранични
контакти с жп транспорт не се осъществяват.
Воден транспорт
Българският участък на р. Дунав, който се намира в долното течение на реката, е единствения
корабоплавателен вътрешен воден път на страната. Транспортната функция на р. Дунав е много важна
и е от определящо значение за прилежащите на реката територии. Важно значение за корабоплаването
по р. Дунав имат нейните технически параметри, които се променят в различните участъци от
течението. Водният транспорт по транспортен коридор № 7 се обслужва от пристанищата в гр.
Никопол, с. Сомовит, с. Загражден и с. Байкал, но значението им за икономиката в областта не е
голямо. Въпреки това, пристанище “Сомовит” е с национално значение и се използва за обработка на
генерални и насипни товари. Пристанищата са в лошо техническо състояние и с влошени
експлоатационни възможности, като повечето от тях имат локално значение и се използват за риболов
и отдих.Важен инструмент за подобряване тяхното състояние е реализирането на проекти в
изпълнение на Дунавската стратегия на ЕС.
Въздушен транспорт
На територията на Област Плевен няма развит въздушен транспорт. Летателна дейност се извършва на
военното летище Долна Митрополия, което през 2012 г. чества 70 години от създаването си.

IV.2.

Енергийни мрежи и ВЕИ

Електро енергийна инфраструктура
На територията на област Плевен функционира ТЕЦ “Плевен”, който е заводски и с предназначение за
захранване на съответните промишлени предприятия. Изградените водноелектрически централи
работят на 20 кв и задоволяват местни нужди.
Основен източник на електроенергия за областта е националната електроенергийна система,
посредством ел.подстанция “Плевен” - 220/110/20 кV, което позволява дава сигурност и качество на
електрозахранването. На територията на областта попада и ел. подстанция “Мизия” - 400/220/110кV,
която е с общосистемно значение и няма пряко отношение към захранването на област Плевен.
Същинското електрозахранване на областта се осъществява от районни подстанции 110/20 кв,
разположени в центровете на съсредоточия на товари /големи градове, центрове на общини/. Всяка от
подстанциите 110/20 кв е включена двустранно в мрежата 110 кв, което повишава сигурността на
захранването в авариен режим.
Всички населени места от областта са електрифицирани, като голяма част от селата се
електроснабдяват от въздушни изводи 20 кв, а в градовете мрежата е кабелирана. Като цяло
електроразпределителната мрежа е реконструирана и поддържана на добро равнище, но има участъци
с нарушени механични и електрически параметри. Строителството на нови трафопостове решава
потребностите от нарасналите товари.
Възобновяеми източници на енергия
На територията на областта са изградени 5 водноелектрически централи /ВЕЦ / и 3 вятърни
централи.Японски инвеститори са заявили интерес за създаването на ветрогенераторен и
фотоволтаичен парк за над 200 милиона лева в община Гулянци /област Плевен/.
Таблица А IV- 2: Обобщени данни за ВЕИ на територията на област Плевен
Област

Наименование на ВЕИ

Област
Плевен

ВЕЦ „Горни Дъбник”
ВЕЦ „Койнаре”
ВЕЦ Ракита,
ВЕЦ Радомирци,
ВЕЦ Телиш, яз. Телиш,
Вятърна ел. ц-ла „Байкал”,
Вятърна ел. ц-ла "Велга 1",

„Велдер Консулт” ООД

Местоположение
населено място
община
с. Г. Дъбник,
Долни Дъбник
гр. Койнаре,
Червен бряг
с. Ракита,
Червен бряг
с. Радомирци,
Червен бряг
с.Телиш,
Червен бряг
с. Байкал,
Д. Митрополия
с. Сомовит,
Гулянци

Инсталирана
мощност - MW
0.40
1.50
4.74
0.60
0.35
1,00
1.35
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Наименование на ВЕИ

Вятърна ел. ц-ла "Велга 2",
Общо Плевен
5 ВЕЦ и 3 вятърни ел.ц.
Източник: Проучвания на консултантския екип.
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Местоположение
населено място
община
с. Сомовит,
Гулянци

Инсталирана
мощност - MW
2.50
12,44

Територии с потенциал за възобновяеми енергийни източници (ВЕИ)
Поради особеностите на природните ресурси на област Плевен (малки наклони на реките, ниска
скорост и непостоянна посока на вятъра, стойността на слънчевата радиация и др.) териториите с
потенциал за изграждане на съоръжения за възобновяеми енергийни източници са ограничени. От
възобновяемите енергийни източници област Плевен е с по-добри възможности за използване на
енергията на водата и частично на слънцето и на ветровата енергия.
Потенциални територии за водна енергия. Повърхностно течещите речни води в южните части на
областта се характеризират с достатъчни водни количества и необходимите наклони, осигуряващи
естествен пад – условия за изграждане на малки ВЕЦ. С потенциал за използване енергията на реките
е община Червен бряг. Този потенциал е оценен от инвеститорите, които са изградили 4 малки ВЕЦ
(ВЕЦ “Радомирци”, ВЕЦ “Телиш”, ВЕЦ “Койнаре”и ВЕЦ “Ракита”).
Потенциални територии за соларна енергия. Климатичните характеристики на територията на
област Плевен, от гледна точка на средната сумарна годишна продължителност на слънчевото греене е
в рамките на средното за страната. При Никопол, Плевен и Кнежа средногодишния ресурс слънчева
радиация (при оптимални наклони на терена) е в рамките на 1466 -1789 kWh/m2 (при средна за
страната – 1 517 kWh/m2). В границите на тези части от територията на областта при конкретни
инвестиционни проучвания могат да бъдат открити терени, подходящи за изграждане на соларни
централи.
Потенциални територии за ветрова енергия. Конкретни проучвания, извършени от инвеститори на
ВЕИ показват, че териториите, в които се наблюдават ветрове с постоянство и умерена сила на вятъра
(скорост минимум от 5 м/сек) са малко. С подобен или близък до тези стойности потенциал са
територии по Дунавското крайбрежие. В две от крайдунавските общини са изградени и първите
ветрогенераторни мощности – “Байкал” в землището на с. Байкал (община Долна Митрополия) и
“Велга-1” и “Велга-2” в землището на с. Сомовит (община Гулянци).
Газопреносна и газоснабдителна мрежа
През територията на област Плевен преминава северният клон на националната газопроводна система
в страната. Преминаващата през областта газопреносна мрежа разполага с големи мощности, но липсва
отклонение с високо налягане към северната част областта. През област Плевен се планира да
преминават и трасетата на двата големи газови проекта на територията на Република България, а имено
„Южен поток” и „НАБУКО”.
В област Плевен газификацията е започнала отдавна, главно със снабдяването на големи промишлени
консуматори, в т.число и ТЕЦ ”Плевен”. Битовата газификация е в различна степен на реализация за
отделните градове на областта, като относителният дял на газифицираните домакинства (4,26%) е над
два пъти по-висок от средния показател за страната.В момента на територията на областта с лиценз за
газифициране са седем общини, шест от които (Левски, Пордим, Плевен, Долни Дъбник, Долна
Митрополия и Червен бряг) са част от Гароразпределителен район „Мизия”. Община Кнежа е
лицензирана община извън газоразпределителния район. Общините Искър и Гулянци не са
лицензирани, а към общините Белене и Никопол предстои изграждането на газова връзка през град
Свищов, която да осигури подаването на газ за населението и бизнеса на тяхната територия.
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Телекомуникации и широколентов достъп

Съобщения
Действащите телефонни постове в рамките на областта надхвърлят 100000 абоната, като 34% от
капацитета е цифров, а за град Плевен степента на цифровизация достига 80%. В областта има наймного пощенски, телеграфни и телефонни станции и офиси от целия Северозападен район.
Таблица А IV- 3: Състояние на средствата на пощенските съобщения към 31.12.2011г.
Райони и области
България
Северозападен район
Видин
Врaцa
Лoвeч
Мoнтaнa
Плeвeн
Източник: НСИ

Пощенски, телеграфни
и телефонни станции

Пощенски агентства

2 981
534
82
110
107
104
131

2 705
320
40
62
75
44
99

Проследената тенденция в промяната в броя на пощенските, телеграфните и телефонните станции
показва много леко намаляване на техния брой – от 133 през 2007 г. те са намалели до 131 през 2011 г.
Едновременно с това, обаче, се наблюдава рязко увеличение на пощенските агентства през
разглеждания период. Това се дължи най-вече на бързото навлизане в сектора на много частни
компании, които намират широк пазар за услугите си както сред развиващия се бизнес, така и сред
обикновените потребители.
Фигура А IV- 3: Промяна в броя на средствата на пощенските съобщения на територията на област Плевен
между 2007 и 2011 г..

Източник: НСИ

Информационните и комуникационни технологии
Телекомуникационната и съобщителната мрежи на територията на област Плевен са добре развити.
Всички населени места са обхванати от фиксираната телефонна мрежа на БТК АД. В по-големите от
тях се предлагат и услугите на други фиксирани телефонни оператори.
По отношение на осигуреността на областта с необходимата инфраструктура за достъп до интернет,
по-голямата част от нейната територия е покрита от кабели осигуряващи бърза широколентова връзка.
Област Плевен е най-добре осигурената територия с оптична инфраструктура от всички области от
СЗР. Основните причини за това са благоприятния релеф, който не възпрепятства разполагането на
инфраструктура и сравнително балансираната селищна структура на областта. Територии, които до
момента не са покрити от инфраструктурата са предимно южните полупланински землища на
общините Долни Дъбник и Плевен.
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В сравнение с останалите държави от ЕС, България се отличават с ниски показатели за развитие на
информационното общество. По информация на НСИ за 2011 г. в област Плевен 35,8 % от
домакинствата имат достъп до интернет, като за България този дял вече е 45,0%, а за ЕС – 68%. В
областта усилено се развива преносна мрежа и комуникационни възли на база на NGN технология,
която ще позволи високоскоростен интернет и видео услуги до всеки дом. Жителите на Плевен вече се
ползват от услугите на високоскоростните връзки изградени на базата на ADSL абонатен достъп.
Таблица А IV- 4: Достъп на домакинствата до интернет 2007 и 2011 г., %

Райони и области
Общо за страната
Северозападен
Видин
Враца
Ловеч
Монтана
Плевен
Източник: НСИ

Относителен дял на
домакинствата с
достъп до интернет, %
2007
2011
19,0
45,0
12,6
34,7
8,1
46,6
19,3
34,5
6,4
30,3
12,3
29,0
13,7
35,8

Относителен дял на
домакинствата с
широколентова връзка, %
2007
2011
15,4
39,8
11,2
33,0
7,1
44,1
14,4
32,3
6,4
30,3
12,3
29,0
13,0

32,8

Относителен дял на лица,
регулярно използващи
интернет, %
2007
2011
28,4
46,4
21,6
39,0
23,1
40,2
30,6
37,9
21,6
33,0
30,2
33,3
24,6

35,4

Достъпът до високоскоростен интернет посредством широколентова свързаност се смята за един от
основните инструменти за подобряване на икономическите условия и социално благосъстояние на
населението. По данни на НСИ проникването на широколентов достъп до интернет по домакинства
през 2011г. достига до 32,8% (при 13,7% за 2007 г.), като това е малко под средното ниво за
Северозападния район на планиране.
Фигура А IV- 4: Достъп и ползване на интернет на територията на област Плевен (в проценти)

Източник: НСИ

Проследената между 2007 и 2011 г. тенденция по двата показателя, показва стабилен ръст на дела на
домакинствата с достъп до интернет, който е нараснал близо 3 пъти. Едновременно с това между 2007
и 2009 г. нараства и делът на лицата на възраст между 16 и 74 г. ползващи интернет, достигайки 40,2%
през 2009 г. Изненада, до известна степен, е намаляването на този процент през следващите две
години. Това намаляване, може да бъде обяснено донякъде от настъпилата глобална икономическа
криза и намалената икономическа и консуматорска активност на територията на областта. Големият
дял млади хора напускащи областта, също може да бъде известно обяснение за тази тенденция.

IV.4.

ВиК инфраструктура

Водопреносна и водоснабдителна мрежи
За област Плевен основен източник на вода за питейно-битово водоснабдяване са река Осъм и река
Вит. Река Вит е основен водоизточник за питейно и промишлено водоснабдяване на повече от 50
„Велдер Консулт” ООД
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населени места, като на територията на област Плевен това са Плевен, Долен Дъбник, Долна
Митрополия и Гулянци с прилежащите им села /допълнително се вземат води и от поречието на р.
Осъм/. Общините Долни Дъбник и Долна Митрополия се водоснабдяват преди всичко посредством
тръбни кладенци и дренажи в терасата на р. Вит. Водоснабдяването на селищата от община Гулянци
става от източници в терасата на р. Вит и водоснабдителна система “Рибен - Победа”, с изключение на
гр. Сомовит, при който източниците са непосредствено до р. Дунав.
Река Осъм е основен източник на вода за питейно-битово водоснабдяване на гр. Плевен и
прилежащите села, разположени в поречието на р. Вит. От поречието на р. Осъм частично се
водоснабдяват и отделни села в общините Никопол и Белене, главно от подземни води. Основна
водоснабдителна група за поречието е системата “Черни Осъм”, която
посредством речни
водохващания на р. Черни Осъм улавя проектните 1300 l/s. Половината от тези водни количества се
разпределят в областта, главно за гр. Плевен и прилежащите села. До 1993 г. в процес на изграждане е
била ПСПВ “Черни Осъм”, с проектен капацитет 3000 л/сек. Строителството на язовир “Черни Осъм” е
започнало през 1989г., но в последствие е замразено. Изграждането на възела е залегнало и в
програмата на “Басейнова дирекция”-Плевен, като се очаква завършването на проекта устойчиво да
разреши проблемите с водоснабдяването на Плевен и Ловеч.Община Никопол черпи вода от каптажи с
общ дебит 47,65 l/s, кладенци за 44,5 l/s и дренажи 83,66 l/s. Община Белене се водоснабдява от тръбни
кладенци с общ дебит 230 l/s , от които 200 l/s са на брега на р. Дунав и дренажи за 112,55 l/s .
Таблица А IV- 5: Събиране, пречистване и доставяне на води през 2010 г. (млн. куб. м/год.)
Статистическ
Подадена
и райони/
вода
области
България
СЗР
Видин
Враца
Ловеч
Монтана
Плевен
Източник: НСИ

1688,92
96,93
7,67
27,63
15,41
16,06
30,15

Доставена вода
в т.ч. питейна
в т.ч.
Общо
третирана
в ПСПВ
715,91
363,11
149,83
40,83
37,77
11,46
3,81
3,81
0,00
9,74
9,06
8,29
6,62
6,62
0,45
5,94
5,83
2,72
14,71
12,45
0,00

в това число за:

264,35
28,57
3,14
6,30
4,57
4,70
9,86

280,73
0,74
0,00
0,38
0,00
0,08
0,28

Дял на
Загуби
загубите
при
при
транспорт
транспорт
на водата
на водата
973,01
57,6
56,10
57,9
3,86
50,3
17,89
64,7
8,79
57,0
10,12
63,0
15,45
51,2

В област Плевен няма населено място без изградена водопроводна мрежа, водоснабденото население е
100%, но голяма част от мрежата е амортизирана, а друга част – с недостатъчни диаметри, което води
до големи загуби на вода. Относителният дял на загубите при преноса на вода за област Плевен са
51,2%, което въпреки сравнително по-ниския процент от средния за страната (56.1%) е сериозно
предизвикателство. Изградената мрежа е предимно от съдържащи азбест етернитови тръби. Общата
дължина на водопроводната мрежа в областта е 3 044км., от които 2 143км. вътрешна водопроводна
мрежа. Процентното съотношение на отделните видове тръби е следното:


Етернитови тръби - 80%



Стоманени тръби – 17%;



Полиетиленови тръби – 2%;



Други – 1%;
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Таблица А IV- 6: Дял на населението, обхванато от ВиК и ПСОВ – 2010 г.
Статистически райони/Области

Обществено
водоснабдяване
2007
99,0
99,2
98,5
99,5
99,4
97,3
100

Общо за страната
Северозападен
Видин
Враца
Ловеч
Монтана
Плевен
Източник: НСИ

2010
99,1
99,4
99,4
99,6
99,4
97,8
100,0

Население на
режим на
водоснабдяване
2007
2010
6,3
1,0
4,5
1,1
0
0,0
0
0,0
2,6
2,7
2,9
1,0
11,1
1,6

ПСОВ
2007
42,2
22,2
0
30,5
14,3
4,1
38,8

2010
47,6
32
0
31
40,2
33,3
39,6

Обществена
канализация
2007
69,7
52,3
49,7
53,6
44,3
56,8
54,2

2010
70,6
53,1
50,9
54,3
44,5
57,8
54,9

Питейната вода подавана на селищата от областта е с качество отговарящо на нормативните
изисквания. Само единични водоизточници показват отклонения от стандарта. Наднормено
съдържание на шествалентен хром е установено във водата от водопроводната мрежа на селата:
Байкал, Божурица, Буковлък, Долни Вит, Ленково, Милковица, Крета, Татари,Петокладенци и гр.
Гулянци. За тези селища, които нямат алтернативни водоизточници е необходимо изграждане на
дълбоки сондажни кладенци за питейна вода. С изграждането им ще се решат жизнено важни
проблеми, като се осигурят с необходимото количество и качество питейна вода. Друг проблем, освен
отклонението от стандарта на питейната вода е неравномерното разпределение на водните ресурси. В
някои селища има целогодишен недостиг на питейна вода, а в други сезонен. Такъв е случаят на
селищата от Община Никопол. В някои от тях- Муселиево, Новачене и Драгаш войвода, питейната
вода е с отклонение от стандарта, а при други има сезонен недостиг на вода- Жернов /почти
целогодишен режим/, Муселиево, Дебово, Новачене и Въбел.
Изводи и потенциал
Проектът „Черни Осъм” е с възможност за поетапно реализиране. С реализацията на проекта ще се
подобри водоснабдяването, качествено и количествено на осем селища от област Плевен. Необходимо
е да бъде разрешен въпросът с водоподаването и качеството на водата в посочените населени места с
проблеми.
Канализационна мрежа и пречистване на отпадни води
В област Плевен изградена канализационна мрежа има в градовете Плевен, Левски, Червен бряг,
Белене, Кнежа, Койнаре и Пордим. Канализацията на гр. Койнаре работи като отводнителна. В процес
на изграждане са отделни канализационни сектори на останалите общински центрове. Област Плевен е
една от водещите по дял на населението, свързано с обществена канализация и първа по този показател
в СЗР - 54.9%. За периода 2007-2010 г., канализационната мрежа е претърпяла минимално развитие.
Липсата на канализация в по-малките селища и пречиствателни станции на тези с канализация води до
замърсяване на и нарушаване на екологичния статус на реките, в които те се заустват.
Таблица А IV- 7: Пречистване на отпадъчните води, 2007 / 2010 г.
Статистически
райони и области

България
Северозападен
Видин
Враца
Ловеч
Монтана
Плевен
Източник: НСИ

СПСОВ
брой

Свързани
селища брой

2007

2010

2007

2010

62
4
0
1
1
1
1

79
5
0
1
2
1
1

79
5
0
1
1
1
2

102
7
0
1
2
2
2
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Отн. дял на
населението
обслужвано от
СПСОВ, %
2007
2010
42,2
22,2
0
30,5
14,3
4,1
38,8

47,6
32
0
31
40,2
33,3
39,6

Отпадъчни води,
отведени без
пречистване
млн. куб м/год.
2007
2010
235,57
23,21
2,23
4,5
9,05
3,78
3,65

201,03
27,88
9,4
7,3
6,27
3
1,91

Отпадъчни води,
отведени от
ПСОВ млн. куб
м /годишно
2007
2010
498,92
41,06
2,93
16
2,41
1,58
18,15

544,48
51,6
0,04
14,1
8,14
11,38
17,94
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Най-висок дял на обслужено население имат с ПСОВ в Северозападния район имат областите Ловеч и
Плевен, приблизително 40%. Отпадъчните води на гр. Плевен и промишлената зона на гр.
Д.Митрополия се пречистват в ПСОВ с. Божурица, въведена в експлоатация през 1992 година, с
проектен капацитет 1230л/сек. Станцията е с механично и биологично стъпало, извършва се
обезводняване на утайките. Няма съоръжения за отстраняване на биогенни елементи. Водите се
пречистват до ИЕО (индивидуалните емисионни ограничения) по показателите, определени в
разрешителното за заустване, с изключение на общ азот и общ фосфор. Съоръженията от ПСОВ са в
лошо техническо състояние и се нуждаят от реконструкция. Канализационната система на гр. Плевен е
от смесен тип. Поради малката проводимост на канализацията в централната градска част на Плевен,
през отливните канали на някои дъждопреливници се изливат битови води в р. Тученица. Необходима
е реконструкция на канализационната мрежа в югозападната част на града.
Селищни канализационни система без ПСОВ на населени места с население над 10000 е.ж. имат
гр.Червен бряг, гр.Белене, гр.Левски, гр.Кнежа. Канализационната система на гр.Червен бряг е
смесена, със степен на изграденост 84%. Отпадъчните води от населеното място заустват в р.Искър.
Община Червен бряг има инвестиционен проект “Подобряване и изграждане на инфраструктура за
питейни и отпадъчни води на гр.Червен бряг”, с който кандидатства за финансиране по ОП “Околна
среда 2007-2013”. Към момента няма сключен договор. Канализационната система на гр.Белене е
смесена, със степен на изграденост 31%. Отпадъчните води от населеното място заустват в р.Дунав.
Община Белене има инвестиционен проект за изграждане на ВиК мрежи и ПСОВ гр.Белене.
Кандидатства за финансиране по ОП “Околна среда 2007-2013 г.” и има сключен договор.
Канализационната система на гр.Левски е смесена, със степен на изграденост 79%. Отпадъчните води
от населеното място заустват в р.Осъм. Община Левски няма сключен договор по Оперативна
програма “Околна среда 2007-2013 г.” за безвъзмездна финансова помощ. Канализационната система
на гр.Кнежа е смесена, със степен на изграденост 13%. Отпадъчните води от населеното място заустват
в р.Гостиля. Община Кнежа има инвестиционен проект “Доизграждане, реконструкция и
рехабилитация на ВиК мрежа и изграждане на ПСОВ Кнежа” и сключен договор за финансиране по
ОП “Околна среда 2007-2013 г.”. Канализационната мрежа в гр. Койнаре работи като отводнителна.
В Областта вече са приключили 6 проекта в сферата на водите, финансирани по Програма „Околна
среда”; два са регистрирани и един е в процес на изпълнение.
Изводи и потенциал
Амортизацията на голяма част от мрежата, заедно с недостатъчни диаметри води до затруднява
нормалното водоснабдяване. По линия на аварийните ремонти всяка година се извършва подмяна на
водопроводи с полиетиленови тръби. Усилията трябва да се насочат в подмяна на остарелите тръби с
тръби от ПЕВП, като най-важно условие за подобряване на услугата ВиК- цели се намаляване на
загубите на вода в мрежата, което от своя страна ще ни приближи към европейските стандарти.
Съоръженията на канализационната мрежа са в лошо техническо състояние – нуждаят се от
реконструкция, подмяна на аерационната система, реконструкция на метантанковете, автоматизирана
система за управление на технологичните процеси, подмяна на решетки.
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V. ЕКОЛОГИЧНО СЪСТОЯНИЕ И РИСКОВЕ
V.1.Състояние на компонентите на околната среда
Качество на атмосферния въздух
Оценката на качеството на атмосферния въздух (КАВ) се извършва от РИОСВ-Плевен, за основните
контролирани показатели - прах, фини прахови частици, серен диоксид, азотен диоксид, тежки метали
и други специфични замърсители. На територията на Област Плевен функционират 2 стационарни
автоматични станции за мониторинг качеството на атмосферния въздух:


Автоматична станция Плевен (градски фонов/транспортно ориентиран пункт)



Автоматична станция Никопол (градски фонов пункт)

Всички станции са оборудвани със стандартен набор метеорологични показатели (СНМП), в това
число: посока и скорост на вятъра, температура, налягане и сила на слънчевото греене.
Анализът на данните показва, че към 31.12.2011 г. нивата на контролираните основни показатели за
качеството на атмосферния въздух, с изключение на показател ФПЧ10, са под установените норми за
опазване на човешкото здраве. През 2011 г. не е регистрирано нито едно превишение на нормите за
показатели: серен диоксид, въглероден оксид, бензен, озон. За замърсител азотен диоксид, само в
пункт Никопол е регистрирано едно превишение на СЧН през месец юни 2011 г. Изискването в
рамките на една календарна година да няма повече от 18 бр. превишения на средно часовата норма
(СЧН 200 Og/m3), е спазено и за трите пункта. По отношение ФПЧ10, през 2011 г. в Плевен са
регистрирани 150 денонощия с превишена СДН, а в Никопол -100 бр. Изискването средно
денонощната норма (СДН 50 Og/m3) да не бъде превишавана през повече от 35 денонощия в рамките
на една календарна година, не е спазено и за двата пункта. Средногодишната норма (СГН 40 Og/m3)
също е превишена. В сравнение с предходните две години, през 2011 г. броят на превишенията е
нараснал. Средногодишната концентрация на ФПЧ10 за гр. Плевен е намаляла с около 5%, за гр.
Никопол е практически непроменена. Нарастването на броя денонощия с превишена норма има ясно
изразен сезонен характер и се дължи на по-широката употреба на твърди горива за отопление в бита
през последните години. Над 90 % от случаите на превишения на СДН се наблюдават през
отоплителния сезон (януари – март и октомври – декември).
По отношение допълнителните показатели за КАВ, в Община Никопол качеството на атмосферния
въздух е влошено и вследствие превишения на краткосрочните норми (средно часови и средно
денонощни) за допълнителния показател амоняк – специфичен замърсител за района. За Никопол това
е основен екологичен проблем от 45 години, а причината е трансграничният пренос на атмосферен
въздух от Комбината за производство на торове в гр. Турно Мъгуреле, Румъния, построен на самия
бряг на р. Дунав, в който се произвеждат прости и сложни минерални торове. Суровините, необходими
за това производство, са амоняк, сярна киселина и азотна киселина, които също се произвеждат в
комбината.
През 2011 г. в АИС Никопол са регистрирани 58 бр. превишения на средно часовата норма за пределно
допустима концентрация на амоняк (СЧН 250 Og/m3) и 66 бр. превишения на средно денонощната
норма (СДН 100 Og/m3). В сравнение с предходните две години, през 2011 г. броят превишения е
нараснал значително.
В случаите, когато в даден район общата маса на емисиите довежда до превишаване на нормите за
вредни вещества (замърсители) в атмосферния въздух, кметовете на съответните общини разработват,
а общинските съвети приемат и контролират изпълнението на Програми за намаляване нивата на
замърсителите и за достигане на утвърдените норми, в установените за целта срокове. На територията
на РИОСВ – Плевен, във връзка с превишенията на нормите за основен показател: фини прахови
частици под 10 Tm /ФПЧ10/ и допълнителен показател амоняк (специфичен замърсител за района на
гр. Никопол), задължение за разработване на програми по чл. 27 от Закона за чистотата на
атмосферния въздух (ЗЧАВ) имат кметовете на общини: Плевен и Никопол. В останалите райони, в
„Велдер Консулт” ООД
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които качеството на въздуха не е нарушено, общините предприемат мерки за запазване на КАВ, чрез
изпълнение на програми за опазване на околната среда (по чл. 79 от Закона за опазване на околната
среда) и спазване изискванията на действащото екологично законодателство. Започналите през 2010 г.
актуализации на Общинските програми за Общини Плевен и Никопол бяха завършени през 2011 г.
Води
Районирането на страната съгласно Закона за водите, позиционира Плевенска област в Дунавски
басейнов район за управление на водите, водостопанските системи и съоръжения. В изпълнение на
рамковата директива за водите/РДВ/ на Европейския съюз, Басейнова дирекция “Дунавски район” е
изготвила план-програми за мониторинг на реките Вит и Осъм. Въз основа на тях се изготвя анализ,
осигуряващ информация за екологичното състояние на водите по отделни поречия. На територията на
област Плевен са разположени поречията на реките: Вит, Осъм, Искър и част от поречието на р.Дунав.
Язовирите в областта са 83 броя, но комплексни и значими са “Еница” и “Горни Дъбник”.
В област Плевен са определени 10 пункта за контрол качеството на повърхностните води: 2 бр. на
р.Дунав, 2 бр.на р.Искър, 4 бр. на р.Вит и 2 бр. на р.Осъм. Най-често над нормите е наличието на
нитритен азот.
Повърхностните води, в зависимост от качеството им са:


Първа категория-води годни за питейни нужди и хранителната промишленост;



Втора категория-води годни за рибовъдство, воден спорт, водопой, културни нужди;



Трета категория-води за напояване и промишлени нужди;

Река Дунав и р.Искър са трета категория. Р. Вит от с.Садовец до с.Божурица е втора категория, след
Божурица до устието е трета. Река Осъм от с.Асеновци до г.Левски е втора категория, след г.Левски до
устието е трета. Язовирите “Еница” и “Горни Дъбник” са втора категория.
Данните предоставени в анализа се основават на действащото законодателство за периода на анализа 2006-2011 г. и официалните данни от НСИ и Дирекция на Дунавски басейнов район за управление на
водите.
На 05.03.2013 г. влезе в сила НАРЕДБА № Н-4 от 14.09.2012 г. за характеризиране на повърхностните
води , Издадена от министъра на околната среда и водите, обн., ДВ, бр. 22 от 5.03.2013 г. Наредбата
отменя съществуващата до сега Наредба № 13 от 02.04.2007 г. за характеризиране на повърхностните
води и свързаните с тях поднормативни актове се отменя.
Директорите на басейновите дирекции ще диференцират съответните повърхностни водни тела за
всяка една от категориите повърхностни води.
Категории повърхностни води съгласно новата наредба са:
а) реки;
б) езера;
в) преходни води и крайбрежни води;
г) изкуствени или силно модифицирани водни тела
Класификацията на екологичното състояние на повърхностните води ще следва следната система:
Класификация на екологичното състояние
Много добро
Добро
Умерено
Лошо
Много лошо

Цветово обозначение
синьо
зелено
жълто
оранжево
червено

Територията на областта не разполага с достатъчен брой в количествено и качествено отношение
водоизточници. Питейното водоснабдяване на гр. Плевен и общината се осъществява основно с
подземни води, чрез изградените 151 броя местни водоизточници и с повърхностни води от
„Велдер Консулт” ООД

128

ОСР на Област Плевен за периода 2014 – 2020 г.

Приложение 1: Анализ

водоснабдителна група “Черни Осъм”. По вид и брой местните водоизточници са: шахтови кладенци 105бр., тръбни кладенци - 9бр., каптажи - 20бр. и дренажи - 17бр.
Питейните води са проблем за значителна част от селищата на Плевенска област, особено през летните
месеци на годината. Възможност за неговото разрешаване дава изграждането на сондажни кладенци,
чиято реализация е залегнала в краткосрочните приоритети на Северозападен район и строителството
на язовир «Черни Осъм». За периода 2006 – 2008 г. се наблюдава тенденция на увеличаване на общите
количествата подадена вода и след този период, през 2009 г. и 2010 г. тези количества намаляват до
14,71 куб. м през 2010 г.
Подземни води
На територията на РИОСВ гр. Плевен се осъществява мониторинг на 21 пункта за подземни води. На
19 пункта се провежда мониторинг 4 пъти в годината, а на 2 пункта - 2 пъти в годината. Пунктовете са
разпределени по общини както следва: Ловеч и Гулянци по 3 пункта; Плевен, Левски и Долна
Митрополия по 2 пункта; Белене, Никопол, Червен бряг, Искър, Пордим, Кнежа, Луковит, Летница и
Тетевен по един пункт. Мониторинга на подземните води е проведен, съгласно Заповед № РД–715/
2010 г. на Министъра на околната среда и водите. В по-голямата част от пунктовете показанията са с
добри показатели по Стандартите за качество. През 2011 г. са констатирани отклонения от стандартите
за качество в 6 броя мониторингови пунктове, които не са свързани с водоснабдяване за питейнобитови нужди. Конкретни проблеми се наблюдават по отношение на хрома в с. Брест, Община
Гулянци, с. Татари и с.Петокладенци, Община Белене; амониеви йони и манган при с. Крета, Община
Гулянци; магнезий в с. Асеновци, Община Левски, Кайлъка Плевен, с. Каменец и с. Обнова, Община
Пордим и нитрати в Кайлъка и Яна Плевен, Община Плевен.
Остарялата водопроводна мрежа, част от нея с етернитови тръби, с огромни течове още повече
усложнява обстановката. Необходимо е да продължи рехабилитацията на съществуващата
водопреносна мрежа и доизграждане на магистралните водопроводи. Заустването на непречистени
отпадни води - битови и индустриални, е основен замърсител в област Плевен, както е и за цялата
страна.
Почви
Област Плевен обхваща територия от 4 653 кв. км., което е 4.2 % от територията на страната.
Земеделските земи на територията на Плевенска област са 325 322 ха, което е около 85 % от общата
територия на областта, а горските територии са 85 970 ха. В Плевенска област най-разпространени са
черноземните и алувиално-ливадните почви. По долините на реките и по брега на р. Дунав има
ливадно-блатни почви.
На територията на област Плевен са разположени 19 пункта за мониторинг на почвите пробонабиране
за тежки метали. Всяка проба се извършва в две дълбочини: от 0-20 см и от 20-40 см. Следят се
следните показатели: почвена реакция, специфична електропроводимост, биогенни елемент - общ азот,
общ фосфор, нитратен азот, органично вещество – общ въглерод и органичен въглерод, обемна
плътност, както и тежки метали – Ph (H2O), гранулометричен състав, мед, цинк, олово, кадмий, никел,
кобалт, хром, арсен, живак. След анализ на резултатите е видно, че съдържанието на тежки метали в
почвата е под максимално допустимите концентрации (МДК), определени с Наредба № 3 от 1 август
2008 г. за нормите за допустимо съдържание на вредни вещества в почвите.
На територията на Област Плевен няма данни за замърсяване на почвите с разрешени продукти за
растителна защита (ПРЗ) през 2011 г. Съдържанието на органохлорни пестициди е под максимално
допустимите концентрации (МДК), определени с Наредба № 3 от 1 август 2008 г. за нормите за
допустимо съдържание на вредни вещества в почвите. На територията на Плевенска област има 47
склада, от които 4 са централизирани и 3 площадки с контейнери от тип Б-Б куб, съдържащи негодни и
излезли от употреба продукти за растителна защита (ПРЗ). През 2011 г. РИОСВ – Плевен е извършила
проверки на площадките с Б-Б кубове, разположени в с. Буковлък, общ. Плевен, с. Крушовене, общ.
Долна Митрополия и в гр. Левски. След направени констатации и предписания своевременно са
предприети мерки от община Плевен и община Долна Митрополия за отстраняване на проблемите и
„Велдер Консулт” ООД
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недопускане на замърсяване на почвите. Не е констатирано замърсяване на почвите около площадките.
Поради ограниченото ползването на минерални торове и препарати и тяхното дозиране значително
намалява замърсеността което е повлияло благоприятно на естественото възстановяване на почвите.
Под максимално допустимите концентрации е и съдържанието на устойчивите органични замърсители
(полициклични ароматни въглеводороди и полихлорирани бифенили), съгласно Наредба № 3 от 1
август 2008 г. за нормите за допустимо съдържание на вредни вещества в почвите за допустимо
съдържание на вредни вещества в почвата.
На територията на РИОСВ – Плевен, и по специално в Плевенска област, няма сериозни проблеми по
отношение на почвената ерозия. Единствено равнинният характер на областта е причина за проява на
ветрова ерозия, която нанася щети, налагащи противоерозионни мероприятия. По брега на р. Дунав
има брегова ерозия и свлачищни процеси, особено в Община Никопол. В участъка на р. Дунав,
разположен на територията на Община Гулянци, е реализирано противоерозинно укрепване,
финансирано от програма ФАР на ЕС.
На територията на Областта не са констатирани проблеми относно засоляване и вкисляване на
почвите.
Опожаряването на стърнищата от лица, осъществяващи селскостопанска дейност уврежда почвата чрез
унищожаването на хумусния слой, като почвената структура се разгражда на дълбочина от 10 см.
Унищожават се микро- и макроорганизмите, които извършват декомпозиране и почвообразуване. За
създаването само на 1 см хумус са необходими 100 години. За да се спре това явление са необходими
не само законови мерки, но и широка разяснителна кампания.
Натрупването на битови отпадъци на нерегламентирани места, особено в селските райони, е причина
за унищожаване на почвите и причиняване на значителни финансови загуби от ограничаване на
земеползването. Направени са предписания до всички кметове на общини в Област Плевен, относно
почистването на локални замърсявания в землищата на общините, както и по сервитутите и терените
до общинските пътища.
Почвите са национално богатство, ограничен, незаменим и практически невъзстановим природен
ресурс и опазването им е приоритет и задължение на държавните и общинските органи, а също така и
на всеки човек. Това може да се осъществи посредством прилагане на добри земеделски практики и
повишаване информираността на обществото за екологичните и икономическите ползи, както и по
отношение предприетите мерки за опазването на този компонент на околната среда.
Подземни богатства
На територията на Плевенска област има 13 действащи минни обекти (открити рудници и кариери към
регистрирани находища) за добив на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали и
строителни материали, както и 7 находища за добив на нефт и/или газ. В резултат на миннодобивната
дейност (експлоатация, площадки за обогатяване и първична преработка на подземни богатства;
терени за депониране на отпадъци и други терени, засегнати от дейността, като спомагателни
площадки и открити складове) се увреждат земи и почви на територията на област Плевен. Законът за
подземните богатства постави в строга регламентация тази дейност, което доведе до намаляване на
нарушените земи, вследствие и на възстановителните мероприятия. Трябва да уточним, обаче, че през
2011 г., поради настъпили промени в Закона за подземните богатства, цялостните и годишните проекти
за търсене и проучване, добив и първична преработка на подземни богатства не се съгласуват с
министъра на околната среда и водите по отношение на изискванията за опазване на земните недра,
рационалното използване на подземните богатства и мерките за опазване и възстановяване на околната
среда. РИОСВ – гр. Плевен осъществява контрол на обекти с дейности по предоставени разрешения за
търсене и проучване и за проучване и концесии за добив съгласно изискванията на чл. 90, ал. 2 от
Закона за подземните богатства при условията на глава девета от ЗООС. Държавният контрол по
опазване на земните недра чрез рационалното използване на подземните богатства, включващ и
контрола по спазване на цялостните и годишните работни проекти за търсене и проучване, добив и
първична преработка на подземните богатства и за управление на минните отпадъци на територията на
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Република България, в континенталния шелф и в изключителната икономическа зона в Черно море,
както и контролът върху изпълнението на проектите за консервация, ликвидация и рекултивация, се
осъществява от министъра на икономиката, енергетиката и туризма. Поради това, РИОСВ не разполага
с информация за нарушени и рекултивирани терени от добивната промишленост.
Шум
РИОСВ – Плевен контролира шума в околната среда от дейността на около 100 промишлени
инсталации и съоръжения. От тях през 2011 г. подлежащи на планов контрол са 33 бр. обекти, от които
23 бр. обекти с контролен мониторинг на шум и 10 бр. обекти с издадени комплексни разрешителни и
задължения за собствен мониторинг на шум през отчетната година. Контролът се осъществява чрез
периодични проверки на промишлените обекти. През 2011 г. са извършени проверки на 51 бр.
промишлени източници на шум в околната среда, като само при един обект е констатирано
превишаване на граничните стойности за нива на шум в околната среда. Всички останали измерени
промишлени източници отговарят на нормативните изисквания. В резултат от проверките и анализите
на резултатите от проведения мониторинг са издадени 14 бр. предписания, в това число:


3 бр. са относно мерки за намаляване на емитирания шум в околната среда;



11 бр. са относно провеждане на СПИ на показателите за шум в околната среда и представяне на
резултатите.

За превишени гранични стойности на шум е съставен 1 бр. акт за административно нарушение, с
влязло в сила наказателно постановление. От проверените и измерените през 2011 г. промишлени
обекти, 9 бр. се намират в жилищни зони или в близост до такива зони. За тези предприятия освен
спазването на нормата по границата на промишлената площадка (70 dBA) се контролира и спазването
на граничната стойност за ниво на шум в т.нар. “място на въздействие” – пред най-близката жилищна
или обществена сграда (55 dBA през деня).
В Област Плевен се наблюдават 21 пункта за ниво на шума, позиционирани в гр. Плевен. Отчетените
данни показват, че в болшинството от наблюдаваните пунктове измереното ниво на шума надхвърля
допустимите хигиенни норми от 55 децибела.
На територията на РИОСВ – Плевен задължение за разработване на стратегическа карта за шум има
единствено Община Плевен. Картата е в процес на изготвяне, за което РИОСВ – Плевен беше
уведомен с писмо на Кмета на Община Плевен в края на 2010 г. За разработването на картата РИОСВ –
Плевен предостави двукратно – в началото на 2011 г. на 2012 г., цялата налична информация за
проведените измервания на шум в околната среда от промишлени източници на територията на гр.
Плевен. След изготвянето на стратегическата карта за шум, на база анализ на проблемните зони, на
Община Плевен предстои вземане на решение относно разработването на план за действие.

V.2.Защитени територии и биологично разнообразие
Общата площ на защитените територии в Плевенска област е 4653,3 кв.км, или 4,2 % от общата
територия, в т.ч. един природен парк – „Персина”; два резервата - „Китка” и „”Милка”; един
поддържан резерват – „Персински блата”; 33 защитени местности; 19 природни забележителности и
151 вековни дървета. Няма национални паркове. 24,51% е заеманата площ от НАТУРА 2000 от общата
територия на областта, в т.ч.: Натура местообитания - 23,21% и Натура птици - 13,53%.
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Фигура А V- 1: Защитените територии

Източник: МОСВ
Фигура А V- 2: Натура 2000

Източник: МОСВ
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Природен парк “Персина” е един от най-младите паркове в страната. Намира се на територията на три
общини-Никопол, Белене и Свищов. Обхваща Свищовско-Беленската низина и острови по р.Дунав.
Характерно за него е наличието на естествени блатни, крайречни и преовлажнени местообитания. В
границите на парка са включени Защитени местности “Китка” и “Милка” , разположени на
едноименни острови от Беленската островна група и съхраняващи първични върбови съобщества със
значение като местообитаване на морския орел. На остров Белене се намира поддържания резерват
“Персински блата” , обявен за опазване на три блата с характерна растителност, заедно с
населяващите го колонии от рибарки, чайки, корморани, чапли, диви патици и гъски. В границите на
парка са включени и три защитени местности и една природна забележителност.
Защитена местност “Кайлъка” е обявена за защитена територия през 1972г. Има площ 1000ха и
обхваща каньона на р.Тученица и Бохотската гора, в състава на която има цер и благун. Защитени
местности, представляващи вековни дъбови гори са:”Булин дол”,”Дългата бара-паметника”,
“Гущера”, “Орниците” и “Брестнишко бранище”. ЗМ “Гарваница” е липова гора, находища се в
с.Върбица, ЗМ “Палаза” е находище на обикновен сладник край с.Коиловци, ЗМ “Турията” е с площ
150.8ха и е в селището на с.Николаево, всички в Община Плевен.
ПЗ “Чернелка” е обявена за защитен природен обект през 1969г. разположена е между селата
Горталово и Къртожабене, каньонът на р.Чернелка. Изключително богатство на скални образувания,
специфична орнитофауна и разнообразна флора, в състава на която са установени над 500 вида висши
растения. По бреговете на р.Чернелка се развиват фрагменти от хидрофитни съобщества на бяла и
черна топола.
ПЗ “Фосилно находище на Баденската фауна” е с площ от 3.2ха и се намира в м.”Моста на р.Вит”.
ПЗ “Находище на терциерни вкаменелости” в с.Ясен, Търнене и Дисевица, и едно от най-големите
фосилни находища на баденската и сарматската фауна в България. ПЗ “Пещера Разбитица” е с площ
от 0.5ха в м.”Среброструй”. ПЗ “Опански баир” е в с.Опанец и представлява находище на терциерни
фосили.
ЗМ “Чолашки орман” представлява най-голямото естествено находище на червен божур. То е с обща
площ 825дка. Растението е разпространено под склона на гората, заемаща десния стръмен скат на
р.Искър в м.”Чолашки орман” в землището на с.Ореховица. Находища обявени за защитени местности
за запазване на месторастенията на червения божур са и “Лъгът Дръмката”в с.Божурица, ,
“Киселец”с.Кулина вода и” Щърка” в с.Реселец.
ПЗ “Находище на окременеи стъбла” в с.Ореховица, съхранява окременени останки от иглолистна
гора с представители на сем.Блатнокипарисови, разпространени по тези места преди 7 милиона
години.
Друго такова находище е ПЗ “Находище на окременени стъбла и пънове от вековната иглолистна
гора” с площ от 5ха. край с.Ставерци.
ЗМ “Пещерите” е красива карстова долина на р.Петърнишка бара, разположена южно от
с.Петърница. В югоизточния край на защитената местност се намират останки на антична крепост.
ПЗ “Студенец” е красив каньон по средното течение на р.Вит. Защитеният природен обект е с
множество разнообразни карстови форми. Интересна е и двуетажната пещера “Гинината”, обявена за
ПЗ.
ЗМ “Пожара” се намира в землището на с.Борислав и ЗМ “Вълчитрънската гора” находища се край
с.Вълчитрън.
ЗМ “Ормана” е с площ от 2ха и се намира в землището на с.Староселци.
ПЗ “Хайдушката пещера” се намира в м.”Скока”, находища се в с.Девенци.
ЗМ Мариновец” в землището на с.Лепица, ЗМ “Голият връх” и ЗМ “Дреновица” в землището на
с.Сухаче, ЗМ “Пипра-Калето” в землището на с.Телиш.
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ПЗ “Тектонски гребен Калето”-край с.Реселец е характерно пропадане с много скални образувания,
пропасти и пещери. По протежение на 300м има образуван пролом, от двете страни на който
съществуват отвесни скали с височина над 100м. В защитената територия има и останки от старинна
крепост-градище, развалини от зидове и кули, а в скалите има издълбана скална църква. ПЗ “Скока” в
с.Реселец е водопад на р.Белилка с пад на водата 9.1м. ПЗ “Скалните кукли” в с.Реселец обхваща
естествени скални образувания-“Свинкса”, “Портата”, “Бутилката”, “Замъка”, “Петела”, които
придават характерен изглед на пейзажа.
ПЗ “Седларката-скален мост” с площ от 0.5ха, находища се в м.”Езерото” край с.Ракита.
ЗМ “Червения бряг” край с.Долни вит е естествено находище на обикновен сладник.
ЗМ “Катината” край с.Загражден” е находище на ракитица.
ЗМ “Генджов геран” е единствената в района на Община Гулянци естествена вековна гора от летен
дъб. Дърветата са на възраст около 200 години и са със среден диаметър на ствола над 1.2м. Някои
екземпляри са на възраст около 500 години.
ЗМ “Тараклъка” е естествена вековна гора от летен дъб и дева круша, разположена до с.Градище, на
площ от 350ха.
ЗМ “Елията” край с.Бацова махала, съхранява характерна естествена крайречна гора с отделни
вековни дървета на площ от 300 декара.
ЗМ “Плавала” е с площ от 28.1ха в землището на с.Никопол. В ЗМ “Плавала” се намира и ПЗ
“Скалната църква” обявена с цел опазване на забележителния ландшафт.
ПЗ “Пещера “Нанин камък” е с площ 2.6ха край с.Муселиево.
Един проект е финансиран по Програма „Околна среда” в сферата на биоразнообразието –
„Възстановяване, поддържане и опазване на местообитанията на защитени видове на остров Персин в
границите на ПП "Персина”, с бенефициент РИОСВ – Плевен, но към момента проектът е прекратен.

V.3.Територии с потенциален риск
Риск от наводнения. Териториите с потенциален риск от наводнения са разположени в близост до
реките, пресичащи област Плевен. Потенциално застрашена от рязко повишаване нивото на р. Дунав е
територията на община Никопол. Риск от наводнение на земеделски земи има и в землището на
община Белене, където защитното съоръжение е изградено през периода 1939 г. (участъка БеленеСвищов), а през 1947 година е изградена дигата в участъка Белене-Никопол с дължина по-вече от 17
км. С риск от наводнения са и крайбрежните зони на р. Искър в обхвата на община Червен бряг.
Рискът от наводнения е най-голям за населените места, през които протичат реки и в които не са
извършени корекции на речните легла и не са изградени необходимите защитни брегови съоръжения –
диги, насипи и др.
Риск от свлачища. Област Плевен е една от областите в страната, в която има най-голям брой
регистрирани свлачища, в т.ч. не само активни, а и потенциални. По данни от Националния план за
защита от бедствия (2010 г.) в областта са регистрирани общо 156 свлачища, от които 112 активни, 42
потенциални и само 2 стабилизирани. Голяма част от свлачищата са в недостатъчна степен проучени,
което крие съответните рискове. Добре проучени са само 25 свлачища.
Зони от територията на областта с по-висока концентрация на свлачища са общини Червен бряг,
Плевен, и Никопол. На територията на община Никопол регистрираните свлачища са общо 39. В едно
от най-активните свлачища в гр. Никопол (ул. “Шипка”) е проучено и е едно от двете стабилизирани
свлачища в областта.
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V.4.Инвестиции за опазване и подобряване на околната среда
Таблица А V- 1: Разходи за опазване и възстановяване на околната среда по статистически райони и области (в
хил. лв.)
Статистически райони и области
България
Северозападен
Видин
Враца
Ловеч
Монтана
Плевен
Северен централен
Североизточен
Югоизточен
Югозападен
Южен централен
Източник:НСИ

Общо разходи за опазване на околната среда
2008 г.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
1700329
1280563
1273777
1438165
139800
176614
226547
177558
8178
3879
5943
7925
74044
125681
164472
91847
34383
25609
34076
53505
9564
8167
7006
11701
13631
13278
15050
12580
112665
68271
64137
66708
131170
140429
124881
171607
272228
321296
236407
387276
798058
399731
452944
460984
246408
174222
168861
174032

Разходите за опазване на околната среда в Област Плевен поддържа стабилни нива за периода 20082011 г., въпреки че за 2011 нивата спадат малко под тези на 2008 г. В рамките на Северозападен район
за планиране най-много разходи се правят от Областите Враца и Ловеч, следвани от Област Плевен.

V.5.Управление на отпадъците
Таблица А V- 2: Дял на обслужваното население от системи за организирано сметосъбиране за периода 2008 2010г.
Статистически зони, статистически райони, области, общини
Общо за страната
Северозападен район
Плевен
Белене
Гулянци
Долна Митрополия
Долни Дъбник
Левски
Никопол
Искър
Плевен
Пордим
Червен бряг
Кнежа
Източник:НСИ

Дял на обслужваното население от системи
за организирано сметосъбиране %
2008 г.
2009 г.
2010 г.
94,4
96,6
98,2
92,8
97
97,7
93,1
99
99
100
100
100
24,8
100
100
100
100
100
….
100
100
69,2
100
100
100
100
100
62
62,1
62
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

В Област Плевен почти цялото население е обхванато от организирани системи за сметосъбиране.
Единствено в Община Искър делът на обхванатото население е само 62%.
Таблица А V- 3: Образувани битови отпадъци по статистически зони, статистически райони и по области и
общини през 2007-2010 година в тонове
Статистически зони, статистически райони,
области, общини
Общо за страната
Северозападен район
Видин
Враца
Ловеч

„Велдер Консулт” ООД

Общо образувани битови отпадъци - тонове
2008г.
3615269
454524
58818
70168
63894

2009г.
3561351
391799
53532
53404
69430

2010г.
3091146
327736
52721
55082
73298
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Монтана
Плевен
Белене
Гулянци
Долна Митрополия
Долни Дъбник
Левски
Никопол
Искър
Плевен
Пордим
Червен бряг
Кнежа
Източник: НСИ
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55662
205982
1070
2420
5515
…..
7888
45000
508
117780
890
10700
6900

42823
172610
3300
3400
6576
7370
6041
4500
499
122137
1099
13200
4488

33881
112755
2750
3400
7064
7240
6805
3043
468
65147
1058
10504
5276

Северозападен район генерира най-малко отпадъци в сравнение с останалите райони в страната през
2010 г., като тенденцията за периода 2008-2010 г. е намаляваща. Област Плевен генерира основното
количество битови отпадъци в района – 34%, като тенденцията отново е намаляваща. Най-много
отпадъци генерира Община Плевен, като количествата значително намаляват през 2010 спрямо 2009 г.
Най-малко отпадъци се генерират в Община Искър, която е и с най-малък дял обхванато население от
системите за сметосъбиране.
Таблица А V- 4: Събрани битови отпадъци на човек от населението в обслужваните населени места и депа за
битови отпадъци за периода 2008 - 2010 г. в кг/чов./год.
Статистически зони, статистически райони,
области, общини
Общо за страната
Северозападен район
Видин
Враца
Ловеч
Монтана
Плевен
Белене
Гулянци
Долна Митрополия
Долни Дъбник
Левски
Никопол
Искър
Плевен
Пордим
Червен бряг
Кнежа
Източник:НСИ

Събрани битови отпадъци на човек от обслужваното
население- кг/чов/год
2008г.
2009г.
2010г.
467
467
404
492
429
369
487
478
504
320
262
284
414
456
490
348
273
219
394
731
596
95
300
255
172
247
255
251
306
335
….
508
505
357
279
319
406
419
290
64
64
61
845
881
474
121
156
150
344
430
347
453
300
358

Събраните битови отпадъци на човек от населението в Област Плевен са на нивото на средните за
страната, като количеството значително е намаляло от 2008 до 2010 г. Най-голямо количество се
отчита в Общините Плевен и Пордим – значително над средните за страната. Основната причина се
счита недостатъчно достоверното събиране на информация за статистиката.
Таблица А V- 5: Брой депа за битови отпадъци за периода 2008 - 2010 г.
Статистически зони, статистически райони, области, общини
Общо за страната
Северозападен район
Видин
Враца
Ловеч
Монтана
Плевен

„Велдер Консулт” ООД

Брой депа за битови отпадъци
2008г.
2009г.
2010г.
349
278
172
85
39
28
43
10
5
6
6
3
7
7
7
13
4
2
16
12
11
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Белене
Гулянци
Долна Митрополия
Долни Дъбник
Левски
Никопол
Искър
Плевен
Пордим
Червен бряг
Кнежа
Източник:НСИ

1
1
1
….
1
1
1
2
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Броят на депата в Северозападен район е 28, като това количество значително е намаляло от 2008 г до
2010 г. Най-много депа има в Област Плевен, като всяка община има по едно. Един проект е
финансиран по Програма Околна среда в областта на отпадъците – „Подготовка на проект за
управление на отпадъците в Община Кнежа- регион Оряхово”, с бенефициент Община Кнежа, който
към момент е приключил.
Таблица А V- 6: Събрани строителни отпадъци на депа за битови отпадъци по общини, тонове
Статистически зони, статистически райони, области, общини
Общо за страната
Северозападен район
Видин
Враца
Ловеч
Монтана
Плевен
Белене
Гулянци
Долна Митрополия
Долни Дъбник
Левски
Никопол
Искър
Плевен
Пордим
Червен бряг
Кнежа
Източник:НСИ

Събрани строителни отпадъци на депа
за битови отпадъци по общини
2008г.
2009г.
2010г.
410017
395936
379949
67801
82534
48030
13000
0
932
280
9009
10408
10708
494
188
1976
44366
71658
35346
90
550
250
50
160
….
740
833
2546
541
489
15
39859

13
67624

10
31814

1472
200

1800
180

1850
100

В Северозападен район за планиране се събират повече строителни отпадъци на депа за битови
отпадъци само от Североизточен район за планиране. Най-много такива отпадъци се събират в Област
Плевен – 74% от отпадъците на района и съответно най-много са в Община Плевен – 90% от
отпадъците в областта.

V.6.Изводи от глава Екологично състояние и рискове


Качеството на атмосферния въздух в областта е добро. Превишения има в Плевен и Никопол по
показател фини прахови частици. Основната причина е отоплението на твърдо гориво през зимата.
Амонякът все още е проблем в гр. Никопол.



Количеството на питейните води е недостатъчно в Областта. Канализационната мрежа е остаряла и
функционира само едно ГПСОВ. Заустването на непречистени отпадни води - битови и
индустриални, е основен замърсител в област Плевен, както е и за цялата страна. Следва да се
окаже съдействие на общините, за да се ускори проектирането и изграждането на ГПСОВ –за
градовете Червен Бряг, Левски и Никопол.

„Велдер Консулт” ООД
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Състоянието на почвите в областта е добро. Съдържанието на тежки метали в почвата е под
максимално допустимите концентрации. На територията на Плевенска област, няма сериозни
проблеми по отношение на почвената ерозия.



На територията на РИОСВ – Плевен задължение за разработване на стратегическа карта за шум
има единствено Община Плевен. Картата е в процес на изготвяне.



В Областта 24,51% от общата територия е заета от НАТУРА 2000 зоните. Най-съществената
Защитена територия е ПП „Персина”.



Разходите за опазване на околната среда в Областта са по-големи от тези на Област Видин и
Област Монтана, но са значително по-малки от Областите Враца и Ловеч. Тенденцията е
намаляваща.



Област Плевен е с най-голям дял образувани отпадъци в Северозападен район за планиране.

„Велдер Консулт” ООД
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VI. АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ, КООРДИНАЦИЯ И СЪГЛАСУВАНОСТ
НА ПОЛИТИКИТЕ
VI.1.

Общ капацитет на общинската и областните администрации

Област с административен център - Плевен е създадена през февруари 1999 година, на основание
постановление на Министерски съвет № 4 от 13.01.1999 г. Областна администрация е юридическо лице
на бюджетна издръжка. Тя подпомага Областния управител при осъществяване на правомощията му,
осигурява технически работата му и извършва дейности по административното обслужване на
гражданите и юридическите лица. Съгласно устройствения правилник, областната администрация се
ръководи и управлява от областния управител, който взаимодейства с органите на местното
самоуправление на територията на областта, с органите на изпълнителната власт и с други институции,
невключени в системата на изпълнителната власт.
С оглед подобряване на административния капацитет и осигуряване на съгласуване на политиките на
областно ниво, през април 2010 г. е приет и влязъл в сила Стратегически план за дейността на
областна администрация Плевен за периода 2010-2013 година. В съответствие със Стратегическия
план се изготвят годишни планове, които дефинират предмета, обхвата и целите на администрацията
за съответния период.Стратегическият план насочва дейността на администрацията към реализиране
на ефективни политики, качествено обслужване на гражданите и бизнеса, създаване на условия за
устойчив икономически растеж и заетост, изграждане на модерна администрация, способна да
отговори на високите очаквания на българските граждани, бизнеса и Европейския съюз за по-добро
обслужване и висока професионална етика.
Координация и взаимодействие между стратегическите и планови документи на областта
През отминаващия планов период 2007 – 2013 г. в област Плевен е разработен и прилаган пакет от
стратегически и планови документи. Основният от тях е Областна стратегия за развитие на област
Плевен за периода 2005-2015.Стратегията формулира стратегическите цели на развитието на областта
за периода от 2005 до 2015 г.; приоритетите, маркира стратегическата рамка на общинските планове за
развитие, механизмите и инструментите за съгласуване на регионалното развитие, определя
институционалната рамка и принципите за приобщаване на всички заинтересовани към изпълнението
на стратегията. Изграждането на партньорството е част от процеса на подготовка и изпълнение на
стратегията, което ще осигури обществена подкрепа на стратегията не само на етапа на нейното
изработване, но и при нейната реализация. Областната стратегия за развитие мултиплицира целите и
приоритетите на НСРР в съответствие с конкретните условия на Плевенска област. Четвъртата
стратегическа цел на стратегията е „Укрепване на капацитета на регионално и местно ниво за
успешно социално-икономическо развитие“.
Разработени са също:
Насоки за постигане целите на стратегията за развитие на област Плевен 2007-2013 в областта на
икономическото развитие.
Целта на този документ е да очертае насоки за подкрепа на областната икономика, като част от общата
рамка за социално-икономическото развитие на област Плевен, залегнало в съществуващите
стратегически планови документи. Идентифицирани са типовете дейности и проекти, предвидени в
общинските планове за развитие, чрез които е възможно осъществяване на предвидените в областната
стратегия мерки за постигане целите на приоритетите за икономическо развитие.


 Стратегия за развитие на социалните услуги в област Плевен от юли 2010 г.
Анализът на ситуацията и оценката на потребностите на рисковите групи област Плевен е етап от
процеса на стратегическо планиране на социалните услуги на областно ниво и разработване на
Областна стратегия за развитие на социалните услуги за периода 2011-2015 г. Анализът е разработен
въз основа на анализ на потребностите от социални услуги във всяка община на област Плевен.


Междинна оценка на стратегия за развитие на област Плевен – доклад от 30 Декември, 2010;
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Областна стратегия за подобряване безопасността на движението по пътищата в област Плевен за
периода 2012 - 2015 г.

Общи изводи
Сътрудничеството и координация
Сътрудничеството и координацията в рамките на администрацията все още не са на необходимото
ниво. Липсата на добра координация проличава в наличието на стратегически документи, чиито цели,
приоритети и мерки се припокриват. Не са изградени механизми за съвместно изпълнение на
стратегически цели, като разработват отделни документи, проекти и инициативи. Липсва ефективна
система за мониторинг на изпълнението на политиките и прилагането на законодателството.
Вътрешната структура на администрацията остава силно бюрократична и комуникацията между
отделните звена е незадоволителна. Необходимо е да се предприемат мерки за намаляване на
бюрокрацията чрез създаване и използване на общи информационни бази данни и създаване на
практика за обмен на информация и данни между областната и общинските администрации.
Проблеми в административното обслужване
Като цяло администрацията е достъпна за гражданите и бизнеса. Въпреки това административното
обслужване не е на необходимото ниво. Основният проблем е, че администрацията все още не
предоставя интегрирани услуги. Не е наложена практиката да се използват налични информационни
масиви на други администрации. Гражданите и бизнесът са принудени да представят документи, които
администрацията вече има или може да си осигури по служебен път. Независимо от навлизането на
информационните технологии в ежедневието, степента на интеграция на услугите и възможността за
предоставяне им по електронен път са ниски. Основните предизвикателства пред администрацията са
свързани с предоставяне на интегрирани административни услуги, осигуряване на оперативна
съвместимост между съществуващите системи в администрациите, които са изграждани самостоятелно
и в слаба координация, служебен обмен на информация и документация.
Проблеми в управлението на човешките ресурси
Администрацията трудно успява да задържи квалифицираните си служители и не е способна да
привлече експерти от частния сектор. Основна причина е ниското заплащане, както и постепенното
отнемане на различни социални придобивки. Липсва ясен единен регламент за определяне и изменение
на индивидуалните основни месечни заплати на служителите, а заплащането не е обвързано с
постигнатите цели и резултати на организациите и с индивидуалния принос на служителите.
Съществен проблем е, че процентът за прослужено време не отразява приноса на служителите. В
администрацията има ясно изразена тенденция общата възраст на служителите да се увеличава.
Предизвикателствата в управлението на човешките ресурси са свързани с мотивирането на
служителите да изпълняват по-добре своите задължения; обвързване на заплащането с постигнатите
резултати; диференциране на заплащането с изпълняваните функции и задържане на квалифицираните
служители.
Прилагане на законодателство и политики
Основно предизвикателство пред администрацията е свързано с ефективното прилагане на
законодателство и политиките. Не са изградени механизми, които да гарантират устойчивост на
нормативните актове и политики. Законите претърпяват множество изменения, дори в рамките на една
календарна година, а това води до несигурност във водените политики и е потенциална предпоставка
за влошаване на бизнес средата. Все още не са на необходимото ниво процесите на обществени
консултации при разработването на нормативни актове и стратегически документи. Това, както и
почти ежедневната спешност за вземане на решения в отделните структури, са основните причини за
честите промени в нормативните актове. Лошите практики могат да бъдат сведени до минимум чрез
прилагането на оценка на въздействието на нормативни актове, чрез която да се изследват всички
възможни сценарии. Процесите на стратегическо планиране са слабо обвързани с бюджетните
програми и прогнози, както и с планирането на необходимите човешки ресурси.Недостатъчен е
капацитетът на общинско и областно ниво за разработване и прилагане на политики. Тяхното участие
при формиране на националните политики е незначително.
„Велдер Консулт” ООД
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Капацитет за разработване и управление на проекти

За оценка на капацитета за разработване и управление на проекти са използвани данните за
подписаните договори и изпълнените проекти по линия на оперативните и други донорски програми на
територията на областта. Разгледани са всички оперативни програми с изключение на ОП Техническа
помощ. Прави впечатление липсата на изпълнени или в процес на изпълнение проекти по ОП
Транспорт, тенденция която не е в пряка зависимост от административния капацитет на областно или
общинско ниво. Естеството на програмата е такова, че тя финансира изключително и само големи
инфраструктурни проекти, които се изпълняват предимно от Агенция „Пътна инфраструктура” и
НКЖИ. Въпреки това, липсата на проекти по тази програма показва изоставането в рехабилитацията на
някои много важни за територията на цялата страна инфраструктурни направления, едно от които е
ж.п. линията Мездра – Плевен – Горна Оряховица. Очакването е това направление, както и
доизграждането на АМ „Хемус”, да бъдат включени в програмата на ОПТ за периода 2014-2020 г.
Сравнение със средните показатели за други области в страната
По отношение на обема на привлечените до момента инвестиции по оперативни програми, беше
изготвено сравнение между състоянието за област Плевен и средните показатели за областите Велико
Търново, Хасково и Пазарджик. Изборът на областите, с които е сравнена област Плевен е направен на
базата на две основни характеристики, а именно: населението на тези области е приблизително равно
на населението на област Плевен; и във всяка една от тях е налице голямо урбанистично съсредоточие,
подобно на гр. Плевен (в област Велико Търново това е съградието Велико Търново - Горна Оряховица
- Лясковец; в област Хасково – съградието Хасково – Димитровград; в област Пазарджик – гр.
Пазарджик).
Фигура А VI- 2: Привлечени инвестиции на глава от населението (подписани договори) по основните оперативни
програми към 04.03.2013 г. (в лв.)

Източник: ИСУН

Проведеното сравнение показва няколко основни тенденции, а именно:


По ОП Развитие на човешките ресурси, областите показват приблизително еднаква усвояемост на
средства на глава от на селението. Положителен факт е, че привлечените 37,25 лв. на глава от
населението в област Плевен по ОПРЧР са най-високата стойност на показателя в сравнение с
останалите разгледани области. Това говори за активност както на общинските администрации,
така и на неправителствените организации и частния сектор по програмата;
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По ОП Административен капацитет, привлеченото финансиране е най-ниско, като областите
Плевен и Велико Търново са с по-ниски показатели в сравнение с област Хасково и най-вече с
област Пазарджик;



Като силно негативен факт може да се отбележи слабото привличане на инвестиции по ОП
Развитие на конкурентоспособността на българската икономика. В сравнението между
разгледаните области, за област Плевен стойността е най-ниска (едва 60,12 лв. на човек – повече
от четири пъти по-ниска от стойността за област Велико Търново). Това се дължи както на
липсата на достатъчен капацитет за разработване и управление на проекти, така и на тежките
процедури на самата програма. Стойността на показателя е и свидетелство за сравнително послабата инвестиционна активност на територията на областта;



По отношение на привлечените средства по ОП Околна среда, област Плевен (310,79 лв на човек)
изостава единствено от област Велико Търново (466,28 лв на човек). От гледна точка на
административния капацитет на общинската администрация, която е основен бенефициент по
програмата, нивата на усвояемост показват ниво на успех около средното за страната при
разработването и управлението на проекти;



Наличните данни показват изоставане на област Плевен (306,26 лв. на човек) в сравнение със
средните показатели за Велико Търново (407, 87 лв. на човек) и в рамките на ОП Регионално
развитие. Тук отново, статистиката показва предимно капацитета на местната администрация и
говори за средна успеваемост при разработването и управлението на проекти.

Сравнение показателите по общини
Разрезът на финансираните по общини на територията на област Плевен проекти, дава известна
представа за фокуса на усилията на техните общински администрации, както и на частния и
неправителствения сектори в тях.
Таблица А VI- 1: Привлечени инвестиции по общини в област Плевен (подписани договори и реализирани
проекти) по основните програми източници на финансиране между 01.01.2007 и 08.02.2013 г. (в лв.)
Община
Белене
Гулянци
Долна
Митрополия
Долни
Дъбник
Искър
Кнежа
Левски
Никопол
Плевен
Пордим
Червен Бряг
ОБЩО ЗА
ОБЛАСТ
ПЛЕВЕН

Програма

ОПОС

ОПРР

ОПАК

ОПРЧР

ПРСР

ФАР /
САПАРД

ТГС

ПУДООС

Общо по
общини

Други

923 789 61 699 358

Привл.

46 336 036

3 927 848

220 833

572 893

6 239 929

1 126 436

2 351 595

0

Реализ.

0

796 630

220 833

116 103

615 837

1 126 436

0

0

Привл.

0

560 000

99 000

400 621

15 241 194

0

1 154 259 3 436 538

1 031 900 21 923 512

Реализ.
Привл.
Реализ.

0
1 708 589
1 261 200

560 000
1 328 371
0

0
0
0

131 141
915 343
425 189

3 414 524
5 759 356
0

0
1 584 019
84 019

0 3 436 538
2 695 489
19 860
0
19 860

1 031 900 8 574 103
0 14 011 028
0 1 790 269

Привл.

1 108 895

2 647 354

0

803 356

5 859 827

0

0

9 982

Реализ.

1 108 895

0

0

102 401

0

0

0

0

Привл.

1 424 400

1 731 967

0

643 797

16 161 884

2 099 017

0 1 115 089

0 23 176 154

Реализ.

1 424 400

999 982

0

209 096

0

2 099 017

0 1 115 089

0

0

2 875 839

1 258 524 11 687 939
48 210

1 259 506
5 847 584

1 664 238 49 546 854

Привл.

33 461 213

2 617 713

0

687 534

9 477 208

1 136 735

0

502 214

Реализ.

2 199 840

893 504

0

196 451

129 950

1 136 735

0

502 214

Привл.

44 350 544

611 162

93 320

3 115 905

7 822 082

325 490

0

0

0 56 318 502

Реализ.

0

0

14 749

67 968

0

325 490

0

0

0

Привл.

1 143 060

952 189

0

967 368

1 863 547

66 001

5 064 538

0

Реализ.

1 143 060

952 189

0

360 705

197 891

66 001

36 965

0

Привл.

0 46 140 845

854 586

3 015 310

0

1 075 781

0

0

Реализ.

0

478 804

693 016

36 319

0

1 075 781

0

0

0

2 283 920

Привл.

0

1 062 315

0

722 405

5 281 574

0

0

0

359 552

7 425 846

Реализ.

0

0

0

156 055

0

0

0

0

359 552

515 607

622 919

5 681 612
408 206

934 790 10 991 494
914 603

3 671 414

1 899 266 52 985 788

Привл.

25 596 870

8 814 773

191 129

1 287 265

178 555

0

0

0

778 557 36 847 149

Реализ.

0

6 784 973

0

392 183

178 555

0

0

0

684 461

Привл.

155 млн.

70 млн. 1,5 млн.

13 млн.

74 млн.

7,5 млн.

11 млн

5 млн.

9 млн. 346,5 млн.

Реализ.

7 137 395 11 466 082

2 193 611

4 536 757

5 913 478

36 965 5 073 701

3 661 645 40 948 232

928 598

8 040 172

Източник: Областна администрация Плевен
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Лидерска позиция по отношение на абсолютните стойности на привлечените инвестиции заемат
общините Белене (61.7 млн. лв.), Левски (56,3 млн. лв.), Плевен (53 млн. лв.) и Кнежа (49,5 млн. лв.).
През разглеждания период, сериозен приток на инвестиции се наблюдава и към общините Червен бряг
(36,8 млн. лв.), Искър (23,2 млн. лв.) и Гулянци (21,9 млн. лв.). Най-ниска е стойността на
привлечените инвестиции в общините Пордим (7,4 млн. лв.), Никопол (11 млн. лв.) и Долни Дъбник
(11,7 млн. лв.). Разрезът по оперативни програми показва, че за много от общините, най-значим
източник на финанси е била ОПОС. Към момента има финансирани договори за изпълнение на водни
цикли на градовете Белен, Левски, Кнежа и Червен бряг. За разлика от тях, основен източник на
средства за община Плевен е била ОПРР (46,1 млн. лв.). Общините Кнежа, Левски, Белене, Долна
Митрополия и Долни Дъбник имат и значими проекти финансирани по ПРСР.
По отношение на общата стойност на реализираните вече проекти, най-значителна е тя за общините
Гулянци (8,57 млн. лв.), Червен бряг (8,04 млн. лв.), Искър (5,85 млн. лв.) и Кнежа (5,68 млн. лв.). Това
показва една добра успеваемост при работата на тези местни администрации не само при
разработването на проектните предложения, но и при тяхната реализация. Едновременно с това,
сравнително по-затруднена е реализацията на проекти в община Левски (на стойност едва 408 хил. лв.)
и Пордим (516 хил. лв.).
Трите програми, основен източник на средства за реализация на проекти на общините от състава на
областта са ОПОС (155 млн. лв. привлечени инвестиции), ПРСР (74 млн. лв.) и ОПРР (70 млн. лв.).
При сравнението на привлечените инвестиции на глава от населението по общини, силно впечатление
прави високата стойност на инвестициите, привлечени от община Белене, дължаща се най-вече на
големият обем средства, привлечени за изпълнение на водния цикъл на града. По подобен начин
общините Левски и Кнежа също изпълняват аналогични проекти, които ги нареждат сред лидерите в
областта. Значителен е обемът финанси на глава от населението, привлечен в община Искър (2348 лв.),
както и в община Гулянци (1236 лв.). Най-слабо е привличането на средства на глава от населението в
общините Плевен (поради значителния брой жители на общината), Долна Митрополия и Долни
Дъбник.
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Фигура А VI- 3: Размер на привлечените инвестиции на глава от населението по общини в област Плевен (подписани договори)по основните програми източници на
финансиране между 01.01.2007 и 08.02.2013 г. (в лв.)

Източник: Областна администрация Плевен
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Основни изводи по отношение на капацитета за разработване и управление на проекти
 Сравнени с националните показатели и показателите на други области, усвоените средства в
област Плевен по ОПРЧР са на високи нива;


Много притеснителен е слабият интерес и ниската успеваемост на проекти по ОПРКБИ;



Не се наблюдава активност по ОПРКБИ на икономическите субекти на територията на
общините Белене, Гулянци, Долна Митрополия, Искър, Левски, Никопол и Пордим.



В разреза по общини, общините Белене, Кнежа и Искър са лидери по привлечени средства по
грантови схеми;



Общините Белене, Никопол, Кнежа, Левски и Червен бряг успешно са разработили големи
проекти за водните цикли на градовете. Предстои тяхната реализация;



Общините Долна Митрополия, Долни Дъбник, Пордим и до известна степен Плевен са по-слабо
активни;



Много ниски са стойностите на вече реализираните проекти в Левски и Пордим;

VI.3.

Капацитет за партньорство

Като критерии за възможностите на местните администрации и неправителствения сектор да
работят в партньорство помежду си и с трети организации, са разгледани разработените и
реализираните партньорски проекти в областта. Специално внимание е отделено на Програмата за
трансгранично сътрудничество Румъния – България, в която местните структури се явяват като едни
от най-активните за целия трансграничен регион.
Междуобщинско партньорство
Активно междуобщинско партньорство в област Плевен се наблюдава при реализацията най-вече на
големи проекти за изграждане и реабилитиране на екологична инфраструктура. Най-добрият
подобен пример е проектът за Изграждане на регионална система за отпадъци в регион Плевен,
чиято реализация започна през есента на 2012 г. Неговата обща стойност е 27,8 млн. лв., а
партньори са общините Плевен, Долна Митрополия, Гулянци, Пордим, Долни Дъбник и Искър. С
окончателното изпълнение на този проект, което се предвижда за 2015 г. ще бъде решен въпросът за
депониране на ТБО на по-голяма част от населението на областта. Подобно е състоянието и на
другия значим проект в този сектор - Изграждане на регионална система за управление на
отпадъците в регион Левски(Никопол), партньори по който са общините Никопол, Левски, Белене,
както и общините от съседната област Велико Търново – Свищов и Павликени. Община Червен
бряг е партньор по подобен проект, изпълняван заедно с общините от област Ловеч – Луковит,
Тетевен, Ябланица и община Роман (област Враца).
Добър пример за ефективно междуобщинско партньорство е и съвместният проект, депозиран в
МОСВ от общините Плевен и Долна Митрополия „Интегриран воден цикъл на Плевен и Долна
Митрополия”. Въпреки че все още не е подписан договор за финансиране по линия на ОПОС на
близо 200 милионния проект, той вече е преминал положително през оценката на експертите на
министерството.
Програма за трансгранично сътрудничество Румъния – България
Обобщените данни за одобрените и изпълнени проекти в рамките на програмата, предоставени от
областна администрация Плевен, показват сериозната активност и значителната партньорска работа
на няколко сдружения и административни звена. Фондация „Перпетум мобиле” – Плевен,
сдружението „Еврорегион Плевен – Олт”, фондация „Европейски институт”, АДО „Дунав” и
фондация „Лице за изкуство и култура” са участвали в изпълнението на редица проекти,
включително и като водещи партньори. Областна администрация Плевен, Националният център за
информационно обслужване – Плевен, общините Белене и Никопол, Българската асоциация за
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икономическо развитие – Плевен и Търговско-промишлената палата – Плевен също са много
активни при работата по програмата с румънски партньори.
Община Плевен не е кандидатствала с проекти по ТГС, но има следните проектни идеи. "Съвместна
стратегия за опазване на биоразнообразието в Дунавски регион Плевен - Телеорман - Олт" (550 000
лв.), "Пътят на румънските войни по време на Руско - турската война 1877 - 1878 г.”
(възстановяване на стария исторически каменен мост и паметник на р. Вит при с. Ясен - 600 000
лв.), "Частично възстановяване на археологически обекти по римския път на император Траян на
територията на България и Румъния" (2 500 000 лв.) и "Създаване на нова туристическа дестинация
- Римски път на император Траян от Карпатите до Константинопол" (700 000 лв.). Община Долни
Дъбник и Община Пордим също не са кандидатствали с проекти по Програмата. Община Червен
бряг е участвала с идея за проект „Създаване на трансграничен информационен център в гр. Червен
бряг” за техническа помощ, но не е била одобрена за подпомагане с консултантска помощ.
Поради изчерпване на наличното финансиране не могат да бъдат реализирани одобрени проекти по
програмата на общините Гулянци, Долна Митрополия, Никопол, Белене, Кнежа и Искър, на АДО
Дунав и на Спортен клуб „Плевен”.
В периода на реализация на ПТГС, областна администрация Плевен е изградила добри отношения с
окръжен съвет Телеорман и окръжен съвет Олт. Също така, областна администрация подпомага
общините от област Плевен да влязат в контакт с румънските партньори с цел разработване на
проекти “пътна инфраструктура”, като включително ги подпомага и с разработването. За следващия
програмен период следва да се разширяват и задълбочават контактите с румънските партньори,
включително и с окръжен съвет Долж. Предварително следва да се планират обектите за
интервенция и да се търсят партньори от румънска страна с подобни нужди.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2: РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНА АНКЕТА
МОЛЯ, ОТГОВОРЕТЕ НА ПОМЕСТЕНИТЕ ПО-ДОЛУ ВЪПРОСИ:
1. Кой според Вас е най-големият ресурс на областта? Кои са забележителните
местности, обекти и селища?
 Земеделие и селско стопанство
(14 отговора)
 Културно и историческо наследство (Улпия Ескус - 8, Никопол – 2, Панорама „Плевенска
епопея“ – 2, Военно исторически музей, Исторически музей, крепостта „Димум“,
Светилище „Епископ Евгени Босилков“, парк „Ген.Лавров“)
(14 отговора)
 Човешки ресурс
(8 отговора)
 Природни ресурси (ЗМ „Кайлъка“ – 8, ПЗ „Студенец“ – 4, ПП „Персина“ – 2, „ПЗ
Реселец“)
(5отговора)
 Възможност за развитие на АЕЦ
(2 отговора)
 Възможност за развитие на ХЕК
(1 отговор)

 Ресурс за използване на ВЕИ
(1 отговор)
 Наличие на медицински заведения
(1 отговор)
2. Кои са структуроопределящите (големите) работодатели за областта?
 Шивашки фирми
(8 отговора)
 Селско стопанство
(7 отговора)
 Медицински заведения
(3 отговора)
 Металообработване
(2 отговора)
 Други („Таси“ ООД, „Нефт и газ“ АД, Топлофикация, ИЗ „Долна Митрополия“)

Шивашки фирми

8

Селско стопанство

7

Медицински заведения
Земеделие и селскостопанство

14

Културно и историческо наследство

14

Човешки ресурс

8

Природни ресурси

Металообработване
Други

2
4

6

Възможност за развитие на АЕЦ

2

Възможност за развитие на ХЕК

1

Ресурс за използване на ВЕИ

1

Наличие на медицински заведения

1

„Велдер Консулт” ООД”

3

3. Кои са според Вас основните проблеми (ограничители), които пречат за успешното
развитие на Вашата община в момента? (Моля, посочете не повече от 4 отговора)
 Местна данъчна политика, ограничени финансови ресурси на местната власт
(2 отговора)
 Ограничени финансови ресурси на местната власт
(10 отговора)
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 Отсъствие на ясна визия и стратегия за развитие на региона
(9 отговора)
 Липса на добро управление в общината
(1 отговор)
 Слабо взаимодействие м/у местна власт, бизнес,неправителствен сектор, граждани
(7 отговора)
 Слабо развити неправителствен сектор и граждански инициативи
(6 отговора)
 Конфликти в общността (етнически, на социална основа и др.)
 Слаба инвестиционна активност
(27 отговора)
 Липса на стимули за създаването на нови малки и средни предприятия
(14 отговора)
 Не добре развита социална сфера и сектор на социалните услуги
 Не добро състояние на околната и урбанизираната среда
(6 отговора)
 Не добро състояние на инфраструктурата
(18 отговора)
 Лоша транспортна достъпност (недобра «свързаност» на града с други регионални
центрове, липса на достатъчно редовни автобусни и ж.п. линии)
(2 отговора)
 Безработица
(18 отговора)
 Лоша демографска ситуация и липса на политика за развитие на човешките ресурси
(6 отговора)
 Слаба интеграция на малцинствата
(1 отговор)
 Ниско качество на медицинското обслужване
 Ниското образователно равнище на населението
(2 отговора)
 Друго..................................................................................................

Приложение 2: Резултати от проведената анкета

Местна данъчна политика, ограничени
финансови ресурси на местната власт
Ограничени финансови ресурси на местната
власт

10

Отсъствие на ясна визия и стратегия за развитие
на региона

9
1

Липса на добро управление в общината
Слабо взаимодействие м/у местна власт,
бизнес,неправителствен сектор, граждани

7

Слабо развити неправителствен сектор и
граждански инициативи
Конфликти в общността (етнически, на социална
основа и др.)

6
0
27

Слаба инвестиционна активност
Липса на стимули за създаването на нови малки
и средни предприятия
Не добре развита социална сфера и сектор на
социалните услуги

14
0

Не добро състояние на околната и
урбанизираната среда

6
18

Не добро състояние на инфраструктурата
Лоша транспортна достъпност (недобра
«свързаност» на града с други регионални…

2

Безработица

18

Лоша демографска ситуация и липса на политика
за развитие на човешките ресурси

6
1

Слаба интеграция на малцинствата
Ниско качество на медицинското обслужване

0

Ниското образователно равнище на населението
Друго

„Велдер Консулт” ООД”

2

2
0
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4. Моля посочете областите на интервенции, които според Вас следва да са
приоритетни за Вашата община: (Моля, посочете не повече от 4 отговора)
 Подкрепа и стимулиране на малкия и среден бизнес
(25 отговора)
 Повишаване на инвестиционната активност в общината
(23 отговора)
 Подобряване на качеството на човешкия ресурс и производителността на труда
(8 отговора)
 Борба с безработицата и подобряване на пазара на труд
(19 отговора)
 Борба с дискриминацията, социално включване и създаване на равни възможности
(1 отговор)
 Подобряване на качеството на предлаганите здравни и медицински услуги
(1 отговор)
 Намаляване нивата на замърсяване
 Създаване на нови озеленени зони за отдих и спорт
(6 отговора)
 Подобряване на енергийната ефективност на сградите и производствата
(5 отговора)
 Подобряване на техническата инфраструктура
(10 отговора)
 Реконструкция на проблемни територии
(1 отговор)
 Подобряване на жилищния сектор
 По-добра «свързаност» на града и туристическите забележителности с други
регионални центрове и столицата - автобусен и ж.п. транспорт
(3 отговора)
 Подобряване на управлението на общината
(2 отговора)
 Подобряване на административните услуги за населението и бизнеса
(2 отговора)
 Засилване ролята на НПО и стимулиране на гражданското участие в управлението
(4 отговора)
 Подкрепа за развитие на научна и развойна дейност

„Велдер Консулт” ООД”

Приложение 2: Резултати от проведената анкета
(4 отговора)
 Развитие на селското стопанство
(15 отговора)
Подкрепа и стимулиране на малкия и среден
бизнес
Повишаване на инвестиционната активност в
общината
Подобряване на качеството на човешкия
ресурс и прозводителността на труда
Борба с безработицата и подобряване на
пазара на труд
Борба с дискриминацията, социално включване
и създаване на равни възможности
Подобряване на качеството на предлаганите
здравни и медицински услуги
Намаляване нивата на замърсяване

25
23
8
19
1
1
0

Създаване на нови озеленени зони за отдих и
спорт
Подобряване на енергийната ефективност на
сградите и производствата

6
5

Подобряване на техническата инфраструктура

10

Реконструкция на проблемни територии
Подобряване на жилищния сектор

1
0

По-добра «свързаност» на града и
туристическите забележитолности с други…

3

Подобряване на управлението на общината

2

Подобряване на административните услуги за
населението и
Засилване ролята на НПО и стимулиране на
гражданското участие в управлението
Подкрепа за развитие на научна и развойна
дейност

2
4
4

Развитие на селското стопанство
Друго

15
1
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Приложение 3: Инвестиционни приоритети на общините

ПРИЛОЖЕНИЕ 3: ПРИОРИТЕТНИТЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТИ НА ВСЯКА
ЕДНА ОТ СЪСТАВНИТЕ ЗА ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ОБЩИНИ
Посочените от общините приоритетни проекти бяха отнесени към определен сектор на интервенции.
След което, в зависимост от броят проекти във всеки един от секторите и вътрешната между проектна
приоритетност, бяха точкувани секторите. По този начин най-приоритетните сектори общо за
общините от областта получиха най-много точки, а тези с по-нисък приоритет, по-малко. Като
безспорен лидер се очертаха планираните инвестиции във ВиК сектора. Значителни като брой и като
обем на инвестициите бяха и посочените инвестиции в инфраструктура и дейности на
здравеопазването и социалните услуги. Общинските администрации от областта поставят малко помалка тежест на рехабилитацията и изграждането на транспортна инфраструктура. Като относително
приоритетни се очертават и планираните инвестиции в насочени към опазване на околната среда,
благоустройство и развитието на спорта и зелената система в областта.
№

сектор

1

ВиК

40

2

Социални / Здравни

27

3

Транспортна инфраструктура

19

4

Екологична инфраструктура / Околна среда

11

5

Благоустройство

10

6

Спорт и зелена система

8

7

Превенция на риска

6

8

Селско стопанство

5

9

Обществено обслужване

4

10

Туризъм

4

11

Икономика

3

12

Образование

2

13

ВЕИ

1

„Велдер Консулт” ООД”

точки
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Приложение 4: Ключови проекти за реализация в област Плевен през периода 2014-2020 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4: КЛЮЧОВИ ПРОЕКТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ ПРЕЗ ПЕРИОДА 2014-2020 Г.
№

ИМЕ НА ПРОЕКТА

МЕСТОПО
ЛОЖЕНИЕ

1

„Проектиране и изграждане на
индустриална зона със съпътстваща
инфраструктура в гр. Плевен”

Област
Плевен

2

Доизграждане на АМ „Хемус” в частта
преминаваща през територията на
област Плевен

Област
Плевен

Изготвяне на Интегрирани планове за
градско възстановяване и развитие

Община
Никопол

(ИПГВР).

Община
Червен бряг

4.

Рехабилитация на транспортната
връзка Плевен-Кнежа-Оряхово

Област
Плевен

5

Доизграждането и модернизацията на
крайдунавския крайбрежен път от
Видин до Силистра, включително и
изграждане на велосипедна алея

Област
Плевен

6.

“Проектиране и изграждане на
индустриални зони със съпътстваща
инфраструктура в градовете Червен
бряг, Долна Митрополия и Левски”

7.

„Изграждане на Интер университетски кампус с технологичен
парк в гр. Плевен”

3.

„Велдер Консулт” ООД”

БЮДЖЕТ НА
ПРОЕКТА
Индикативна
стойност: 20 000
000 лв.

ВРЪЗКА НА ИДЕНТИФИЦИРАНИЯ
ПРОЕКТ С ДОКУМЕНТИ ОТ ПОВИСОКО НИВО
РПР на СЗР 2014-2020

Цел на проекта: Увеличаване на инвестиционните
възможности и подобряване на бизнес средата. Зоната е
заложена в изработената концепция за нов Общ
устройствен план на град Плевен

НКПР 2013-2025

Цел на проекта: Осигурява бързи комуникации между
София и Северното Черноморие и по-слабо изявените
урбанизационни центрове в Северна България, както и до
град Русе на река Дунав

НСРР 2015-2022

Индикативна
стойност: 400 000
лв.

ЦЕЛИ И ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

НКПР 2013-2025

НКПР 2013-2025

Цел на проекта: „Отпушване“ на оста на север с достъп и
до ферибота Оряхово-Бекет (и мост в бъдеще).

Индикативна
стойност:
10 000 000 лв.

НКПР 2013-2025

Цел на проекта: Да спомогне за усвояване потенциала на
периферните крайбрежни територии и балансиране на
системата от населени места. Заедно с река Дунав като
воден път, направлението ще има важно значение за
интегриране на областите и общините, разположени по
крайбрежната територия и засилване на териториалното
сътрудничество със съседните гранични райони.

Област
Плевен

Индикативна
стойност: 25 000
000 лв.

РПР на СЗР 2014-2020

Цел на проекта: Ускоряване на икономическото развитие
на тези населени места, като опорни центрове на
агломерации и общини.

Област
Плевен

Индикативна
стойност: 15 000
000 лв.

РПР на СЗР 2014-2020

Цел на проекта: Да се създаде, управляван от местната
власт, междууниверситетски кампус, генетично,
технологично, териториално и инфраструктурно обвързан
с новата индустриална зона в града.

РПР на СЗР 2014-2020
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№

ИМЕ НА ПРОЕКТА

МЕСТОПО
ЛОЖЕНИЕ

Приложение 4: Ключови проекти за реализация в област Плевен през периода 2014-2020 г.
БЮДЖЕТ НА
ПРОЕКТА

ВРЪЗКА НА ИДЕНТИФИЦИРАНИЯ
ПРОЕКТ С ДОКУМЕНТИ ОТ ПОВИСОКО НИВО

ЦЕЛИ И ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

8.

“Изграждане на източен обходен път на Област
гр. Плевен с цел осигуряване на
Плевен
транзитния автомобилен поток от и
към автомагистрала Хемус”

Индикативна
стойност: 15 000
000 лв.

9.

“Реставрация, консервация и
възстановяване на Археологически
резерват “Улпия Ескус”

Област
Плевен

Индикативна
стойност: 15 000
000 лв.

10.

“Кайлъка” – парк за отдих, спорт и
развлечения

Област
Плевен

Индикативна
стойност:
10 000
000 лв.

РПР на СЗР 2014-2020

Цел на проекта: Реализиране на комплекс от проекти
съгласно Плана за управление на Защитена местност
“Кайлъка”. Опазване и възстановяване на парковата зона
като национален недвижим обект на парковото и
градинско изкуство. Изграждане на информационнопосетителски център и развитие на базата за атракции,
отдих и спорт.

11.

“Изграждане на система от обекти за
масов и професионален спорт в област
Плевен”

Област
Плевен

Индикативна
стойност:
90 000
000 лв.

РПР на СЗР 2014-2020

Цел на проекта: Изграждане на многофункционална
спортна зала, обекти и съоръжения за развитие на плувни
спортове, лека атлетика и футбол в гр. Плевен.
Реализиране на спортна база за масов спорт на
територията на цялата област.

12.

Рехабилитация на основната ж.п. линия
Мездра – Плевен – Горна Оряховица в
участъка й на територията на
областта

Област
Плевен

“Изпълнение на комплексни програми от
мерки за подобряване на състоянието и
поддържане на хидротехническите и
хидромелиоративните мрежи и
съоръжения на територията на Област
Плевен”

Област
Плевен

13.

„Велдер Консулт” ООД”

РПР на СЗР 2014-2020

Цел на проекта: Решаване на транзитния автомобилен
поток в посока север – юг и улесняване достъпа от и към
автомагистрала “Хемус”.

НКПР 2013-2025

Цел на проекта: Изготвяне на план за опазване и
управление на Археологическия резерват. Социализиране на
“Улпия Ескус” чрез подобряване на комуникационния
достъп, изграждане на информационен посетителски
център и съвременна музейна експозиция. Осигуряване на
непрекъснат процес на реставрация и консервация на
културните ценности.

РПР на СЗР 2014-2020

НКПР 2013-2025
РПР на СЗР 2014-2020

Индикативна
стойност: 70 000
000 лв.

РПР на СЗР 2014-2020

Цел на проекта: Управление и намаляване на риска от
наводнения. Подобряване на условията за развитие на
селското стопанство
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№

ИМЕ НА ПРОЕКТА

МЕСТОПО
ЛОЖЕНИЕ

Приложение 4: Ключови проекти за реализация в област Плевен през периода 2014-2020 г.
БЮДЖЕТ НА
ПРОЕКТА

ВРЪЗКА НА ИДЕНТИФИЦИРАНИЯ
ПРОЕКТ С ДОКУМЕНТИ ОТ ПОВИСОКО НИВО

ЦЕЛИ И ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

14.

“Създаване на кадастрална карта за
територията на цялата област и
изработване на Общи устройствени
планове за общините”

Област
Плевен

Индикативна
стойност:
6 500 000
лв.

РПР на СЗР 2014-2020

Цел на проекта: Създаване на съвременна европейска
кадастрална основа за територията на областта и
дългосрочно планиране развитието на общинските
центрове.

15.

“Реализиране на реформите във ВиК
сектора, включително изграждане на
Хидровъзел “Черни Осъм” за
водоснабдяване на гр. Троян, гр. Ловеч и
гр. Плевен”

Област
Плевен

Индикативна
стойност: 300 000
000 лв.

РПР на СЗР 2014-2020

Цел на проекта: Разрешаване на дългогодишните проблеми
в обезпечаването на населението и населените места с
питейна вода. Отвеждането и пречистването на
отпадните води.

16.

Развитие на клъстер „Текстилен
клъстер Коприна“, в област Плевен
(Долна Митрополия), насочена към
възстановяване на бубарството и
производството на естествена коприна.

НКПР 2013-2025

Цел на проекта: Около предприятията за изкупуване и
преработка на пашкулите и широките им ареали да се
концентрирани новите черничеви градини, фермерски
стопанства и центрове за обучение.

17.

Рехабилитация на професионалната
гимназия по селско стопанство,
разположена в Левски

НКПР 2013-2025

Цел на проекта: Запазването и развитието на гимназията
е от изключително значение за развитието на селските
райони и за кадровото осигуряване на основните дейности
в тях.

НКПР 2013-2025

Цел на проекта: Да се насърчи производство на
здравословни храни и се свързва с органичното земеделие и
животновъдство у нас.

НКПР 2013-2025

Цел на проекта: Разкриване на потенциала на
територията чрез интегрирано използване на културни и
природни ценности в Дунавското културно пространство

Община
Левски
Област
Плевен

18.

Развитие на клъстер „Земеделие и
храни“

19.

Развитие на преминаващия през
областта Дунавският културен
маршрут

Област
Плевен

20.

Проектиране и изграждане на
индустриална зона със съпътстваща
инфраструктура на площадка „АЕЦ Белене” с функции съобразени с плана за
управление на ПП „Персина”

Община
Белене

„Велдер Консулт” ООД”

Индикативна
стойност: 10 000 000
лв.
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